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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

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

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) I artikkel 16 nr. 1 i direktiv 98/8/EF(3) er det fastsatt 
en overgangsperiode på ti år fra 14. mai 2000, som var 
direktivets ikrafttredelsesdato, da medlemsstatene kan 
anvende sine nasjonale regler eller sin nasjonale praksis 
for markedsføring av biocidprodukter, og særlig tillate 
markedsføring av biocidprodukter som inneholder aktive 
stoffer som ennå ikke er oppført på positivlisten fastsatt i 
direktivet, det vil si i vedlegg I, I A eller I B til direktivet.

2) I artikkel 16 nr. 2 i direktiv 98/8/EF er det fastsatt et tiårig 
arbeidsprogram, også det med begynnelse 14. mai 2000, 
da alle aktive stoffer i biocidprodukter som fantes på 
markedet før nevnte dato, skal undersøkes systematisk og, 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 262 av 6.10.2009, s. 40, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 128/2010 av 10. desember 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 17 av 31.3.2011, s. 1.

(1) EUT C 182 av 4.8.2009, s. 75.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 24. mars 2009 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT) og rådsbeslutning av 27. juli 2009.
(3) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1.

dersom de anses akseptable med hensyn til menneskers 
og dyrs helse og miljøet, oppføres på positivlisten i 
direktivet.

3) Ved artikkel 12 nr. 1 bokstav c) i) og nr. 2 bokstav c) i) 
i direktiv 98/8/EF er alle opplysninger som framlegges 
i henhold til direktivet, beskyttet i et tidsrom på ti år, 
også det med begynnelse 14. mai 2000, med mindre 
en kortere beskyttelsesperiode allerede er fastsatt i en 
bestemt medlemsstat, og i så fall gjelder den kortere 
beskyttelsesperioden på nevnte medlemsstats territorium. 
Beskyttelsen gjelder bare opplysninger framlagt til støtte 
for oppføring på positivlisten fastsatt i direktiv 98/8/EF 
av aktive stoffer brukt i biocidprodukter som fantes på 
markedet før ikrafttredelsesdatoen for direktiv 98/8/EF 
(de «eksisterende» aktive stoffene).

4) Så snart et eksisterende stoff er vurdert og oppført 
på positivlisten fastsatt i direktiv 98/8/EF, anses dets 
marked for å være harmonisert, og overgangsreglene for 
markedsføring av produkter som inneholder det aktive 
stoffet, erstattes av bestemmelsene i nevnte direktiv.

5) I samsvar med artikkel 16 nr. 2 i direktiv 98/8/EF har 
Kommisjonen framlagt en framdriftsrapport for det 
tiårige arbeidsprogrammet to år før dets avslutning. På 
grunnlag av konklusjonene i rapporten forventes det at 
undersøkelsen av et stort antall aktive stoffer ikke vil 
være fullført innen 14. mai 2010. Selv når det gjelder 
aktive stoffer som det innen 14. mai 2010 er besluttet å 
oppføre på positivlisten fastsatt i direktiv 98/8/EF, bør 
medlemsstatene dessuten få en tilstrekkelig frist til å 
innarbeide de relevante rettsaktene og til å gi, tilbakekalle 
eller endre godkjenninger for de aktuelle produktene, for 
å overholde de harmoniserte bestemmelsene i direktiv 
98/8/EF. Det er alvorlig fare for at de nasjonale reglene 
ikke lenger vil gjelde ved utløpet av overgangsperioden 
14. mai 2010, samtidig som de relevante harmoniserte 
reglene ennå ikke vil være vedtatt. Det anses derfor 
nødvendig å forlenge det tiårige arbeidsprogrammet for 
å gjøre det mulig å fullføre undersøkelsen av alle aktive 
stoffer som er meldt til vurdering.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/107/EF

av 16. september 2009

om endring av direktiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter med hensyn til forlengelse 
av visse tidsfrister(*)

EØS-ORGANER
EØS-KOMITEEN

2015/EØS/51/01
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6) Dessuten må avslutningen av undersøkelsesprogrammet 
sammenfalle med utløpet av overgangsperioden, slik 
at markedsføringen av biocidprodukter reguleres av 
nasjonale ordninger eller nasjonal praksis inntil de kan 
erstattes av harmoniserte bestemmelser.

7) Av konsekvenshensyn og for å unngå at beskyttelsen av 
opplysninger går tapt mens visse aktive stoffer fortsatt er 
under vurdering, bør dessuten beskyttelsesperioden for 
alle opplysninger som framlegges i henhold til direktiv 
98/8/EF, forlenges slik at den utløper samtidig som 
undersøkelsesprogrammet avsluttes.

8) Den foreslåtte forlengelsen av undersøkelsesprogrammet 
kan vise seg ikke å være tilstrekkelig til å fullføre 
vurderingen av et visst antall aktive stoffer. På den 
annen side kan en betydelig lengre forlengelse 
motvirke styrkingen av innsatsen for å fullføre 
undersøkelsesprogrammet til riktig tid. Enhver forlengelse 
utover 14. mai 2014 av undersøkelsesprogrammet 
og den tilsvarende overgangsperioden for eventuelle 
gjenværende aktive stoffer, bør begrenses til høyst to år 
og bør iverksettes bare dersom det er klare tegn på at 
rettsakten som skal erstatte direktiv 98/8/EF, ikke vil tre i 
kraft før 14. mai 2014.

9) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
direktiv 98/8/EF, 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(1).

10) Kommisjonen bør særlig gis myndighet til å 
forlenge undersøkelsesperioden og den tilsvarende 
overgangsperioden med opptil to år for eventuelle 
gjenværende aktive stoffer. Ettersom det dreier seg 
om allmenne tiltak for å endre ikke-vesentlige deler av 
direktiv 98/8/EF, må de vedtas etter framgangsmåten 
med forskriftskomité med kontroll fastsatt i artikkel 5a i 
beslutning 1999/468/EF.

11) 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 —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Endringer

I direktiv 98/8/EF gjøres følgende endringer:

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
(2) EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1.

1. I artikkel 12 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1 bokstav c) i) skal lyde:

«i) til 14. mai 2014 for opplysninger framlagt i henhold 
til dette direktiv, med mindre slike opplysninger 
allerede er beskyttet i henhold til nasjonale 
regler for biocidprodukter. I slike tilfeller skal 
opplysningene fortsatt være beskyttet i den aktuelle 
medlemsstaten til utløpet av beskyttelsesperioden 
i henhold til nasjonale regler, men ikke utover 14. 
mai 2014 eller, dersom det er relevant, ikke utover 
datoen som overgangsperioden nevnt i artikkel 16 
nr. 1 forlenges til i samsvar med artikkel 16 nr. 2».

b) Nr. 2 bokstav c) i) skal lyde:

«i) til 14. mai 2014 for opplysninger framlagt i henhold 
til dette direktiv, med mindre slike opplysninger 
allerede er beskyttet i henhold til nasjonale 
regler for biocidprodukter. I slike tilfeller skal 
opplysningene fortsatt være beskyttet i den aktuelle 
medlemsstaten til utløpet av beskyttelsesperioden 
i henhold til nasjonale regler, men ikke utover 14. 
mai 2014 eller, dersom det er relevant, ikke utover 
datoen som overgangsperioden nevnt i artikkel 16 
nr. 1 forlenges til i samsvar med artikkel 16 nr. 2».

2. I artikkel 16 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1 skal lyde:

«1. Som ytterligere unntak fra artikkel 3 nr. 1, artikkel 
5 nr. 1 og artikkel 8 nr. 2 og 4, og med forbehold for 
nr. 2 og 3 i denne artikkel, kan en medlemsstat inntil 
14. mai 2014 fortsatt anvende sin gjeldende ordning 
eller praksis for markedsføring av biocidprodukter. 
Dersom det i en beslutning om å oppføre et aktivt 
stoff i vedlegg I eller I A fastsettes en senere dato 
enn 14. mai 2014 for overholdelse av artikkel 16 nr. 
3, skal dette unntaket fortsatt gjelde for produkter 
som inneholder dette aktive stoffet, til datoen fastsatt 
i beslutningen. En medlemsstat kan særlig, i samsvar 
med egne nasjonale regler, tillate markedsføring på sitt 
territorium av et biocidprodukt som inneholder aktive 
stoffer som ikke er oppført i vedlegg I eller I A for den 
aktuelle produkttypen. Slike aktive stoffer må finnes på 
markedet på datoen nevnt i artikkel 34 nr. 1 som aktive 
stoffer i et biocidprodukt for andre formål enn dem som 
er nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav c) og d).»
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b) I nr. 2 gjøres følgende endringer:

i) Første ledd skal lyde:

«2. Etter vedtakelsen av dette direktiv skal 
Kommisjonen iverksette et 14-årig arbeidsprogram 
for systematisk undersøkelse av alle aktive 
stoffer som allerede finnes på markedet på datoen 
nevnt i artikkel 34 nr. 1 som aktive stoffer i et 
biocidprodukt for andre formål enn dem som er 
nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav c) og d). Det skal 
fastsettes gjennomføringstiltak for utarbeiding 
og gjennomføring av programmet, herunder 
fastsettelse av prioritering for vurderingen av de 
forskjellige aktive stoffene og en tidsplan. Disse 
gjennomføringstiltakene, som har til formål å 
endre ikke-vesentlige deler av dette direktiv ved å 
utfylle det, skal vedtas etter framgangsmåten med 
forskriftskomité med kontroll som omhandlet i 
artikkel 28 nr. 4. Senest to år før arbeidsprogrammet 
avsluttes, skal Kommisjonen oversende Europa-
parlamentet og Rådet en framdriftsrapport 
for programmet. Avhengig av konklusjonene 
i rapporten kan det besluttes å forlenge 
overgangsperioden nevnt i nr. 1 og det 14-årige 
arbeidsprogrammet med høyst to år. Dette tiltaket, 
som har til formål å endre ikke-vesentlige deler av 
dette direktiv, skal vedtas etter framgangsmåten 
med forskriftskomité med kontroll som omhandlet 
i artikkel 28 nr. 4.»

ii) I annet ledd endres «I løpet av tiårsperioden» til «I 
løpet av 14-årsperioden».

Artikkel 2

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal innen 14. mai 2010 sette i kraft de 
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 
dette.

Disse tiltakene 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 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 4

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 16. september 2009.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BUZEK C. MALMSTRÖM

 President Formann
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

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 
nevnt 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 
tanke på en mulig oppføring i vedlegg I, IA eller IB til 
direktiv 98/8/EF. Denne listen omfatter magnesiumfosfid.

2) I henhold til forordning (EF) nr. 1451/2007 er 
magnesiumfosfid nå blitt vurdert i samsvar med 
artikkel 11 nr. 2 i direktiv 98/8/EF for bruk i produkttype 
18, insektmidler, som fastsatt i vedlegg V til nevnte 
direktiv.

3) Tyskland ble utpekt til rapporterende medlemsstat og 
framla 26. oktober 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 
17. september 2009.

5) Det framgår av undersøkelsene som er foretatt, at 
biocidprodukter som brukes som insektmidler og 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 37 av 10.2.2010, s. 33, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 128/2010 av 10. desember 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 17 av 31.3.2011, s. 1.

(1) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1.
(2) EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3.

som inneholder magnesiumfosfid, kan forventes å 
oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 i direktiv 98/8/EF. 
Magnesiumfosfid bør derfor oppføres i vedlegg I for å 
sikre at godkjenninger av biocidprodukter som brukes som 
insektmidler og som inneholder magnesiumfosfid, 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 EU-plan. Medlemsstatene bør derfor vurdere disse 
anvendelsene eller eksponeringsscenariene og risikoene 
for de deler av miljøet og de populasjoner som ikke er 
behandlet på en representativ måte i risikovurderingen 
på EU-plan, og ved tildeling av produktgodkjenninger 
sikre at det treffes hensiktsmessige tiltak eller innføres 
særlige vilkår for å redusere de påviste risikoene til et 
akseptabelt nivå. Medlemsstatene bør særlig, i relevante 
tilfeller, vurdere risikoene ved utendørs anvendelse, som 
ikke inngår i risikovurderingen på EU-plan.

7) I lys av konklusjonene i vurderingsrapporten bør det stilles 
krav om at produkter som inneholder magnesiumfosfid 
og brukes som insektmidler, skal tillates brukt bare av 
yrkesbrukere i samsvar med artikkel 10 nr. 2 punkt i) 
bokstav e) i direktiv 98/8/EF, og at det i forbindelse 
med produktgodkjenningen skal iverksettes særlige 
risikoreduserende tiltak for slike produkter. Slike tiltak 
bør ha som mål at risikoen for at brukerne eksponeres for 
magnesiumfosfid, reduseres til et akseptabelt nivå.

8) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for 
rester av plantevernmidler i eller på næringsmidler og 
fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om 
endring av rådsdirektiv 91/414/EØF(3) ble det fastsatt 
grenseverdier for rester av magnesiumfosfid i eller 
på næringsmidler og fôrvarer. I henhold til artikkel 3 
nr. 2 bokstav c) i forordning (EF) nr. 396/2005 får 
grenseverdiene for restmengder anvendelse på alle 
rester av plantevernmidler, herunder dem som kan 
oppstå som følge av bruk som biocid. Medlemsstatene 
bør sikre at det ved produktgodkjenningen framlegges 
tilstrekkelige restanalyseforsøk til å kunne vurdere 
risikoen for forbrukere. Dessuten skal etiketter og/eller 
sikkerhetsdatablader for godkjente produkter inneholde 
bruksanvisninger, for eksempel om overholdelse av 
venteperioder, som sikrer overholdelse av bestemmelsene 
fastsatt i artikkel 18 i forordning (EF) nr. 396/2005.

(3) EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1.

KOMMISJONSDIREKTIV 2010/7/EU

av 9. februar 2010

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med hensyn til oppføring av 
magnesiumfosfid som frigir fosfin, som et aktivt stoff i vedlegg I(*)

2015/EØS/51/02
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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 magnesiumfosfid, og for at 
markedet for biocidprodukter i alminnelighet skal fungere 
riktig.

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 nr. 1 bokstav c) punkt 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 18 som inneholder magnesiumfosfid, 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

1. Medlemsstatene skal innen 31. januar 2011 vedta og 
offentliggjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 
etterkomme dette direktiv.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. februar 2012.

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, 9. februar 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

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) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 
av 4. desember 2007 om annen fase av det tiårige 
arbeidsprogrammet nevnt 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) Diazinon er oppført på denne listen for bruk i produkttype 
18, insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse 
av andre leddyr, som definert i vedlegg V til direktiv 98/8/
EF.

3) Fristen for å framlegge fullstendig dokumentasjon for 
aktive stoffer til bruk i produkttype 18 var 30. april 2006. 
Det ble imidlertid ikke mottatt fullstendig dokumentasjon 
før fristen utløp.

4) Kommisjonen underrettet de andre medlemsstatene 
om dette. Kommisjonen offentliggjorde også disse 
opplysningene elektronisk 14. juni 2006.

5) Et foretak har i de tre månedene etter offentliggjøringen 
uttrykt interesse for å overta rollen som deltaker for 
diazinon til bruk i produkttype 18.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 36 av 9.2.2010, s. 34, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 128/2010 av 10. desember 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 17 av 31.3.2011, s. 1.

(1) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1.
(2) EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3.

6) Ved kommisjonsvedtak 2007/794/EF av 29. november 
2007 om fastsettelse av en ny frist for innsending av 
dokumentasjon for visse stoffer som skal undersøkes 
i henhold til det tiårige arbeidsprogrammet nevnt i 
artikkel 16 nr. 2 i direktiv 98/8/EF(3) ble den nye fristen 
for innsending av dokumentasjon fastsatt til 30. april 
2008.

7) Innen utløpet av denne nye fristen, og før 
dokumentasjonen ble innsendt, rådspurte søkeren 
Portugal, den rapporterende medlemsstat utpekt til å 
vurdere diazinon, for å finne ut om referanseproduktet, et 
loppehalsbånd, skulle anses som et biocidprodukt eller et 
veterinærpreparat.

8) Etter samråd med Kommisjonen og de øvrige 
medlemsstatene underrettet Portugal søkeren om at de 
fleste medlemsstater ikke ville anse et slikt loppehalsbånd 
som søkeren markedsførte, som et biocidprodukt, men 
som et veterinærpreparat som definert i artikkel 1 nr. 2 i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF(4).

9) På bakgrunn av denne opplysningen sendte søkeren 
ikke inn noen dokumentasjon for å få oppført diazinon i 
vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF for produkttype 
18. I henhold til artikkel 12 nr. 4 i forordning (EF) 
nr. 1451/2007, kan rollen som deltaker for diazinon for 
produkttype 18 ikke lenger overtas.

10) Ettersom søkeren ikke sendte inn dokumentasjon innen 
den fastsatte frist, bør diazinon ikke oppføres i vedlegg I, 
IA eller IB til direktiv 98/8/EF for produkttype 18.

11) Det må fastsettes et lengre tidsrom for utfasing av 
loppehalsbånd som markedsføres i visse medlemsstater 
som biocidprodukter, slik at de kan godkjennes som 
veterinærpreparater i samsvar med direktiv 2001/82/EF.

(3) EUT L 320 av 6.12.2007, s. 35.
(4) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 1.

KOMMISJONSBESLUTNING

av 8. februar 2010

om at diazinon ikke skal oppføres i vedlegg I, IA eller IB til europaparlaments- og rådsdirektiv  
98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter

[meddelt under nummer K(2010) 749]

(2010/71/EU)(*)

2015/EØS/51/03
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12) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste komité for biocidprodukter —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Diazinon (CAS-nummer 333-41-5, EF-nummer 206-373-8) 
skal ikke oppføres i vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF 
for produkttype 18.

Artikkel 2

Loppehalsbånd som markedsføres som biocidprodukter og 
inneholder diazinon til bruk i produkttype 18 skal fra og med 
1. mars 2013 ikke lenger markedsføres.

Andre biocidprodukter som inneholder diazinon til bruk i 
produkttype 18 skal fra og med 1. mars 2011 ikke lenger 
markedsføres.

Artikkel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 8. februar 2010.

 For Kommisjonen

 Stavros DIMAS

 Medlem av Kommisjonen
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

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) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 
av 4. desember 2007 om annen fase av det tiårige 
arbeidsprogrammet nevnt 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 13. januar 2009, 11. februar 2009 og 11. mars 2009.

4) Ingen person eller medlemsstat har i de tre månedene etter 
offentliggjøringen uttrykt interesse for å overta rollen 
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

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 36 av 9.2.2010, s. 36, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 128/2010 av 10. desember 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 17 av 31.3.2011, s. 1.

(1) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1.
(2) EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3.

  derfor ikke oppføres i vedlegg I, IA eller IB til direktiv 
98/8/EF.

6) Av hensyn til rettssikkerheten bør biocidprodukter som 
inneholder aktive stoffer for de produkttyper som er 
oppført i vedlegget til denne beslutning, ikke lenger 
markedsføres fra en bestemt dato.

7) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Stoffene som er angitt i vedlegget til denne beslutning, skal 
ikke oppføres for de berørte produkttypene i vedlegg I, IA eller 
IB til direktiv 98/8/EF.

Artikkel 2

For å gjennomføre artikkel 4 nr. 2 i forordning (EF) 
nr. 1451/2007 bør biocidprodukter som inneholder aktive 
stoffer for de produkttyper som er oppført i vedlegget til denne 
beslutning, ikke lenger markedsføres fra 9. februar 2011.

Artikkel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 8. februar 2010.

 For Kommisjonen

 Stavros DIMAS

 Medlem av Kommisjonen 

KOMMISJONSBESLUTNING

av 8. februar 2010

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(2010) 751]

(2010/72/EU)(*)

2015/EØS/51/04
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VEDLEGG

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

Navn EF-nr. CAS-nr. Produkttype Rapporterende 
medlemsstat

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

312600-89-8 11 AT

Cykloheksylhydroksydiazen-1-oksid, kaliumsalt 66603-10-9 11 AT

Peroksyoktansyre 33734-57-5 11 FR

Peroksyoktansyre 33734-57-5 12 FR

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

312600-89-8 12 AT

Bronopol 200-143-0 52-51-7 7 ES

Bronopol 200-143-0 52-51-7 10 ES

Klorkresol 200-431-6 59-50-7 10 FR

Maursyre 200-579-1 64-18-6 9 BE

Benzosyre 200-618-2 65-85-0 11 DE

Propan-2-ol 200-661-7 67-63-0 9 DE

Propan-2-ol 200-661-7 67-63-0 10 DE

Propan-2-ol 200-661-7 67-63-0 11 DE

Propan-2-ol 200-661-7 67-63-0 12 DE

Etylenoksid 200-849-9 75-21-8 20 N

2-kloracetamid 201-174-2 79-07-2 7 EE

2-kloracetamid 201-174-2 79-07-2 9 EE

2-kloracetamid 201-174-2 79-07-2 10 EE

2-kloracetamid 201-174-2 79-07-2 11 EE

Glykolsyre 201-180-5 79-14-1 12 LT

L-(+)-melkesyre 201-196-2 79-33-4 20 DE

Triklorisocyanursyre 201-782-8 87-90-1 7 UK

Triklorisocyanursyre 201-782-8 87-90-1 9 UK

Diklorofen 202-567-1 97-23-4 7 IE

Diklorofen 202-567-1 97-23-4 9 IE

Diklorofen 202-567-1 97-23-4 10 IE

Diklorofen 202-567-1 97-23-4 11 IE

Diklorofen 202-567-1 97-23-4 12 IE

2,4-heksadiensyre / sorbinsyre 203-768-7 110-44-1 7 DE

2,4-heksadiensyre / sorbinsyre 203-768-7 110-44-1 9 DE

2,4-heksadiensyre / sorbinsyre 203-768-7 110-44-1 10 DE
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Navn EF-nr. CAS-nr. Produkttype Rapporterende 
medlemsstat

Glutaral 203-856-5 111-30-8 7 FI

Glutaral 203-856-5 111-30-8 9 FI

Glutaral 203-856-5 111-30-8 10 FI

Glutaral 203-856-5 111-30-8 22 FI

2-fenoksyetanol 204-589-7 122-99-6 7 UK

2-fenoksyetanol 204-589-7 122-99-6 10 UK

2-fenoksyetanol 204-589-7 122-99-6 11 UK

Cetylpyridinklorid 204-593-9 123-03-5 6 UK

Cetylpyridinklorid 204-593-9 123-03-5 7 UK

Cetylpyridinklorid 204-593-9 123-03-5 9 UK

Cetylpyridinklorid 204-593-9 123-03-5 20 UK

Karbondioksid 204-696-9 124-38-9 15 FR

Karbondioksid 204-696-9 124-38-9 20 FR

Nitrometylidyntrimetanol 204-769-5 126-11-4 11 UK

Nitrometylidyntrimetanol 204-769-5 126-11-4 12 UK

Natriumtosylkloramid 204-854-7 127-65-1 9 ES

Natriumtosylkloramid 204-854-7 127-65-1 10 ES

Kaliumdimetylditiokarbamat 204-875-1 128-03-0 10 UK

Natriumdimetylditiokarbamat 204-876-7 128-04-1 10 UK

Kaptan 205-087-0 133-06-2 7 IT

Kaptan 205-087-0 133-06-2 9 IT

Kaptan 205-087-0 133-06-2 10 IT

N-(triklormetyltio)ftalimid / folpet 205-088-6 133-07-3 10 IT

N,N-dietyl-m-toluamid 205-149-7 134-62-3 22 SE

Tiram 205-286-2 137-26-8 7 BE

Tiram 205-286-2 137-26-8 10 BE

Tiram 205-286-2 137-26-8 11 BE

Tiram 205-286-2 137-26-8 12 BE

Ziram 205-288-3 137-30-4 7 BE

Ziram 205-288-3 137-30-4 9 BE

Ziram 205-288-3 137-30-4 10 BE

Ziram 205-288-3 137-30-4 11 BE

Ziram 205-288-3 137-30-4 12 BE

Kaliummetylditiokarbamat 205-292-5 137-41-7 9 CZ

Kaliummetylditiokarbamat 205-292-5 137-41-7 11 CZ

Kaliummetylditiokarbamat 205-292-5 137-41-7 12 CZ

Metam-Na 205-293-0 137-42-8 12 BE
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Navn EF-nr. CAS-nr. Produkttype Rapporterende 
medlemsstat

Metam-Na 205-293-0 137-42-8 20 BE

Dinatriumcyanditiokarbamat 205-346-8 138-93-2 9 CZ

Dinatriumcyanditiokarbamat 205-346-8 138-93-2 11 CZ

Dinatriumcyanditiokarbamat 205-346-8 138-93-2 12 CZ

1,3-bis(hydroksymetyl)urea 205-444-0 140-95-4 9 HU

1,3-bis(hydroksymetyl)urea 205-444-0 140-95-4 11 HU

1,3-bis(hydroksymetyl)urea 205-444-0 140-95-4 12 HU

Nabam 205-547-0 142-59-6 9 PL

Nabam 205-547-0 142-59-6 10 PL

Nabam 205-547-0 142-59-6 11 PL

Nabam 205-547-0 142-59-6 12 PL

Tiabendazol 205-725-8 148-79-8 11 ES

Tiabendazol 205-725-8 148-79-8 12 ES

Tiabendazol 205-725-8 148-79-8 20 ES

Dazomet 208-576-7 533-74-4 7 BE

Dazomet 208-576-7 533-74-4 9 BE

Dazomet 208-576-7 533-74-4 10 BE

Dazomet 208-576-7 533-74-4 11 BE

Diklor-N-[(dimetylamino)sulfonyl]fluor-N-(p-tolyl)
metansulfenamid / tolylfluanid

211-986-9 731-27-1 10 FI

Hydroksyl-2-pyridon 212-506-0 822-89-9 9 FR

Hydroksyl-2-pyridon 212-506-0 822-89-9 10 FR

Hydroksyl-2-pyridon 212-506-0 822-89-9 11 FR

Hydroksyl-2-pyridon 212-506-0 822-89-9 12 FR

2,6-dimetyl-1,3-dioksan-4-ylacetat 212-579-9 828-00-2 11 AT

2,6-dimetyl-1,3-dioksan-4-ylacetat 212-579-9 828-00-2 12 AT

Diklofluanid 214-118-7 1085-98-9 10 UK

4,5-diklor-3H-1,2-ditiol-3-on 214-754-5 1192-52-5 9 PL

4,5-diklor-3H-1,2-ditiol-3-on 214-754-5 1192-52-5 11 PL

4,5-diklor-3H-1,2-ditiol-3-on 214-754-5 1192-52-5 12 PL

Sinksulfid 215-251-3 1314-98-3 7 UK

Sinksulfid 215-251-3 1314-98-3 9 UK

Sinksulfid 215-251-3 1314-98-3 10 UK

Dinatriumtetraborat, vannfritt 215-540-4 1330-43-4 7 NL

Dinatriumtetraborat, vannfritt 215-540-4 1330-43-4 9 NL

Dinatriumtetraborat, vannfritt 215-540-4 1330-43-4 10 NL
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Navn EF-nr. CAS-nr. Produkttype Rapporterende 
medlemsstat

2,4-diklorbenzylalkohol 217-210-5 1777-82-8 7 CZ

2,4-diklorbenzylalkohol 217-210-5 1777-82-8 9 CZ

2,4-diklorbenzylalkohol 217-210-5 1777-82-8 10 CZ

2,4-diklorbenzylalkohol 217-210-5 1777-82-8 12 CZ

Klortalonil 217-588-1 1897-45-6 7 NL

Klortalonil 217-588-1 1897-45-6 9 NL

Klortalonil 217-588-1 1897-45-6 10 NL

Fluometuron 218-500-4 2164-17-2 7 EL

Fluometuron 218-500-4 2164-17-2 9 EL

Fluometuron 218-500-4 2164-17-2 10 EL

Fluometuron 218-500-4 2164-17-2 11 EL

Fluometuron 218-500-4 2164-17-2 12 EL

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin 219-145-8 2372-82-9 9 PT

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin 219-145-8 2372-82-9 10 PT

2,2′-ditio-bis[N-metylbenzamid] 219-768-5 2527-58-4 7 PL

2,2′-ditio-bis[N-metylbenzamid] 219-768-5 2527-58-4 9 PL

2,2′-ditio-bis[N-metylbenzamid] 219-768-5 2527-58-4 12 PL

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on 220-120-9 2634-33-5 7 ES

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on 220-120-9 2634-33-5 10 ES

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on 220-120-9 2634-33-5 22 ES

2-metyl-2H-isotiazol-3-on 220-239-6 2682-20-4 7 SI

2-metyl-2H-isotiazol-3-on 220-239-6 2682-20-4 9 SI

2-metyl-2H-isotiazol-3-on 220-239-6 2682-20-4 10 SI

2-metyl-2H-isotiazol-3-on 220-239-6 2682-20-4 22 SI

Natriumdiklorisocyanurat, dihydrat 220-767-7 51580-86-0 9 UK

Troclosennatrium 220-767-7 2893-78-9 9 UK

Bis(triklormetyl)sulfon 221-310-4 3064-70-8 9 LT

Bis(triklormetyl)sulfon 221-310-4 3064-70-8 10 LT

Bis(triklormetyl)sulfon 221-310-4 3064-70-8 11 LT

Bis(triklormetyl)sulfon 221-310-4 3064-70-8 12 LT

Bis(triklormetyl)sulfon 221-310-4 3064-70-8 22 LT

(etylendioksy)dimetanol 222-720-6 3586-55-8 9 PL

Dipyrition 223-024-5 3696-28-4 9 SE

Natrium-2,4,6-triklorfenolat 223-246-2 3784-03-0 9 IE

Pyridin-2-tiol 1-oksid, natriumsalt 223-296-5 3811-73-2 11 SE
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Navn EF-nr. CAS-nr. Produkttype Rapporterende 
medlemsstat

Pyridin-2-tiol 1-oksid, natriumsalt 223-296-5 3811-73-2 12 SE

Metenamin 3-klorallylklorid 223-805-0 4080-31-3 9 PL

2,2’,2”-(heksahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triyl)trietanol 225-208-0 4719-04-4 9 PL

Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksymetyl)
imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion

226-408-0 5395-50-6 9 ES

Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksymetyl)
imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion

226-408-0 5395-50-6 10 ES

N,N′-metylenbismorfolin 227-062-3 5625-90-1 9 AT

N,N′-metylenbismorfolin 227-062-3 5625-90-1 11 AT

Terbutylazin 227-637-9 5915-41-3 11 UK

Terbutylazin 227-637-9 5915-41-3 12 UK

(R)-p-menta-1,8-dien 227-813-5 5989-27-5 12 PT

Metylenditiocyanat 228-652-3 6317-18-6 7 FR

Metylenditiocyanat 228-652-3 6317-18-6 9 FR

Metylenditiocyanat 228-652-3 6317-18-6 10 FR

Metylenditiocyanat 228-652-3 6317-18-6 11 FR

Metylenditiocyanat 228-652-3 6317-18-6 22 FR

1,3-bis(hydroksymetyl)-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-
dion

229-222-8 6440-58-0 11 PL

1,3-bis(hydroksymetyl)-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-
dion

229-222-8 6440-58-0 12 PL

(2-bromo-2-nitrovinyl)benzen 230-515-8 7166-19-0 11 SK

(2-bromo-2-nitrovinyl)benzen 230-515-8 7166-19-0 12 SK

Didecyldimetylammoniumklorid 230-525-2 7173-51-5 7 IT

Didecyldimetylammoniumklorid 230-525-2 7173-51-5 9 IT

Prometryn 230-711-3 7287-19-6 7 PT

Prometryn 230-711-3 7287-19-6 9 PT

Prometryn 230-711-3 7287-19-6 10 PT

Prometryn 230-711-3 7287-19-6 11 PT

Prometryn 230-711-3 7287-19-6 12 PT

Svoveldioksid 231-195-2 7446-09-5 9 DE

Svoveldioksid 231-195-2 7446-09-5 11 DE

Svoveldioksid 231-195-2 7446-09-5 12 DE

Svoveldioksid 231-195-2 7446-09-5 20 DE

Svoveldioksid 231-195-2 7446-09-5 22 DE

Kalsiumdiheksa-2,4-dienoat 231-321-6 7492-55-9 7 DE
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Navn EF-nr. CAS-nr. Produkttype Rapporterende 
medlemsstat

Kalsiumdiheksa-2,4-dienoat 231-321-6 7492-55-9 9 DE

Kalsiumdiheksa-2,4-dienoat 231-321-6 7492-55-9 20 DE

Jod 231-442-4 7553-56-2 7 SE

Jod 231-442-4 7553-56-2 9 SE

Jod 231-442-4 7553-56-2 10 SE

Jod 231-442-4 7553-56-2 11 SE

Silikondioksid — amorf 231-545-4 7631-86-9 20 FR

Natriumhydrogensulfitt 231-548-0 7631-90-5 9 DE

Natriumhydrogensulfitt 231-548-0 7631-90-5 11 DE

Natriumhydrogensulfitt 231-548-0 7631-90-5 12 DE

Natriumhydrogensulfitt 231-548-0 7631-90-5 20 DE

Natriumhydrogensulfitt 231-548-0 7631-90-5 22 DE

Natriumbromid 231-599-9 7647-15-6 7 NL

Natriumbromid 231-599-9 7647-15-6 9 NL

Dinatriumdisulfitt 231-673-0 7681-57-4 9 DE

Dinatriumdisulfitt 231-673-0 7681-57-4 11 DE

Dinatriumdisulfitt 231-673-0 7681-57-4 12 DE

Dinatriumdisulfitt 231-673-0 7681-57-4 20 DE

Dinatriumdisulfitt 231-673-0 7681-57-4 22 DE

7a-etyldihydro-1H,3H,5H-oksazolo[3,4-c]oksazol 231-810-4 7747-35-5 11 PL

7a-etyldihydro-1H,3H,5H-oksazolo[3,4-c]oksazol 231-810-4 7747-35-5 12 PL

Natriumsulfitt 231-821-4 7757-83-7 9 DE

Natriumsulfitt 231-821-4 7757-83-7 11 DE

Natriumsulfitt 231-821-4 7757-83-7 12 DE

Natriumsulfitt 231-821-4 7757-83-7 20 DE

Natriumsulfitt 231-821-4 7757-83-7 22 DE

Natriumkloritt 231-836-6 7758-19-2 11 PT

Natriumkloritt 231-836-6 7758-19-2 12 PT

Natriumkloritt 231-836-6 7758-19-2 20 PT

Natriumklorat 231-887-4 7775-09-9 11 PT

Natriumklorat 231-887-4 7775-09-9 12 PT

Lignin 232-682-2 9005-53-2 7 EL

Lignin 232-682-2 9005-53-2 9 EL

Lignin 232-682-2 9005-53-2 10 EL

Lignin 232-682-2 9005-53-2 11 EL
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Navn EF-nr. CAS-nr. Produkttype Rapporterende 
medlemsstat

Lignin 232-682-2 9005-53-2 12 EL

Borsyre 233-139-2 10043-35-3 7 NL

Borsyre 233-139-2 10043-35-3 9 NL

Borsyre 233-139-2 10043-35-3 10 NL

Borsyre 233-139-2 10043-35-3 11 NL

Borsyre 233-139-2 10043-35-3 12 NL

Klordioksid 233-162-8 10049-04-4 20 PT

Kaliumsulfitt 233-321-1 10117-38-1 9 DE

Kaliumsulfitt 233-321-1 10117-38-1 11 DE

Kaliumsulfitt 233-321-1 10117-38-1 12 DE

Kaliumsulfitt 233-321-1 10117-38-1 20 DE

Kaliumsulfitt 233-321-1 10117-38-1 22 DE

Natriumhydrogen 2,2′metylenbis[4-klorfenolat] 233-457-1 10187-52-7 7 LV

Natriumhydrogen 2,2′metylenbis[4-klorfenolat] 233-457-1 10187-52-7 9 LV

Natriumhydrogen 2,2′metylenbis[4-klorfenolat] 233-457-1 10187-52-7 10 LV

Natriumhydrogen 2,2′metylenbis[4-klorfenolat] 233-457-1 10187-52-7 11 LV

Natriumhydrogen 2,2′metylenbis[4-klorfenolat] 233-457-1 10187-52-7 12 LV

2,2-dibrom-2-cyanoacetamid 233-539-7 10222-01-2 3 DK

2,2-dibrom-2-cyanoacetamid 233-539-7 10222-01-2 7 DK

2,2-dibrom-2-cyanoacetamid 233-539-7 10222-01-2 9 DK

2,2-dibrom-2-cyanoacetamid 233-539-7 10222-01-2 10 DK

Karbendazim 234-232-0 10605-21-7 11 DE

Karbendazim 234-232-0 10605-21-7 12 DE

Dinatriumoktaborat, tetrahydrat 234-541-0 12280-03-4 7 NL

Dinatriumoktaborat, tetrahydrat 234-541-0 12280-03-4 9 NL

Dinatriumoktaborat, tetrahydrat 234-541-0 12280-03-4 10 NL

Dinatriumoktaborat, tetrahydrat 234-541-0 12280-03-4 11 NL

Dinatriumoktaborat, tetrahydrat 234-541-0 12280-03-4 12 NL

Trimagnesiumdifosfid 235-023-7 12057-74-8 23 DE

Ammoniumbromid 235-183-8 12124-97-9 7 SE

Ammoniumbromid 235-183-8 12124-97-9 9 SE

Heksabordisinkundekaoksid / sinkborat 235-804-2 12767-90-7 9 ES

Dodecylguanidinmonohydroklorid 237-030-0 13590-97-1 7 ES
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Navn EF-nr. CAS-nr. Produkttype Rapporterende 
medlemsstat

Dodecylguanidinmonohydroklorid 237-030-0 13590-97-1 9 ES

Dodecylguanidinmonohydroklorid 237-030-0 13590-97-1 10 ES

Dodecylguanidinmonohydroklorid 237-030-0 13590-97-1 12 ES

Dodecylguanidinmonohydroklorid 237-030-0 13590-97-1 22 ES

Bromklorid 237-601-4 13863-41-7 12 NL

(benzyloksy)metanol 238-588-8 14548-60-8 9 UK

(benzyloksy)metanol 238-588-8 14548-60-8 10 UK

(benzyloksy)metanol 238-588-8 14548-60-8 11 UK

Bis(1-hydroksy-1H-pyridin-2-tionato-O,S)kobber 238-984-0 14915-37-8 9 SE

Klortoluron 239-592-2 15545-48-9 7 ES

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

Klortoluron 239-592-2 15545-48-9 10 ES

Klortoluron 239-592-2 15545-48-9 11 ES

Klortoluron 239-592-2 15545-48-9 12 ES

Natrium-p-klor-m-kresolat 239-825-8 15733-22-9 10 FR

Dikaliumdisulfitt 240-795-3 16731-55-8 9 DE

Dikaliumdisulfitt 240-795-3 16731-55-8 11 DE

Dikaliumdisulfitt 240-795-3 16731-55-8 12 DE

Dikaliumdisulfitt 240-795-3 16731-55-8 20 DE

Dikaliumdisulfitt 240-795-3 16731-55-8 22 DE

Benzoksoniumklorid 243-008-1 19379-90-9 9 CY

p-[(dijodmetyl)sulfonyl]toluen 243-468-3 20018-09-1 12 UK

(Benzotiazol-2-yltio)metyltiocyanat 244-445-0 21564-17-0 7 N

(Benzotiazol-2-yltio)metyltiocyanat 244-445-0 21564-17-0 10 N

(Benzotiazol-2-yltio)metyltiocyanat 244-445-0 21564-17-0 11 N

Kalium-(E,E)-heksa-2,4-dienoat 246-376-1 24634-61-5 7 DE

Kalium-(E,E)-heksa-2,4-dienoat 246-376-1 24634-61-5 9 DE

Kalium-(E,E)-heksa-2,4-dienoat 246-376-1 24634-61-5 10 DE

.alfa.,.alfa.′,.alfa.′-trimetyl-1,3,5-triazin-
1,3,5(2H,4H,6H)-trietanol

246-764-0 25254-50-6 9 AT

2-oktyl-2H-isotiazol-3-on 247-761-7 26530-20-1 12 UK

Dimetyloktadekyl[3-(trimetoksysilyl)propyl]
ammoniumklorid

248-595-8 27668-52-6 10 ES

N′-tert-butyl-N-cyklopropyl-6-(metyltio)-1,3,5-triazin-
2,4-diamin

248-872-3 28159-98-0 9 NL

Bromklor-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dion 251-171-5 32718-18-6 9 NL
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Navn EF-nr. CAS-nr. Produkttype Rapporterende 
medlemsstat

3-(4-isopropylfenyl)1,1-dimetylurea / isoproturon 251-835-4 34123-59-6 9 DE

3-(4-isopropylfenyl)1,1-dimetylurea / isoproturon 251-835-4 34123-59-6 11 DE

3-(4-isopropylfenyl)1,1-dimetylurea / isoproturon 251-835-4 34123-59-6 12 DE

1-[2-(allyloksy)-2-(2,4-diklorfenyl)etyl]-1H-imidazol 
/ imazalil

252-615-0 35554-44-0 20 DE

2-brom-2-(brommetyl)pentandinitril 252-681-0 35691-65-7 7 CZ

2-brom-2-(brommetyl)pentandinitril 252-681-0 35691-65-7 9 CZ

2-brom-2-(brommetyl)pentandinitril 252-681-0 35691-65-7 10 CZ

2-brom-2-(brommetyl)pentandinitril 252-681-0 35691-65-7 11 CZ

4,4-dimetyloksazolidin 257-048-2 51200-87-4 11 UK

.alfa.-cyano-3-fenoksybenzyl 3-(2,2-diklorvinyl)-2,2-
dimetylcyklopropankarboksylat / cypermetrin

257-842-9 52315-07-8 9 BE

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

258-067-9 52645-53-1 22 IE

3-jod-2-propynylbutylkarbamat 259-627-5 55406-53-6 11 DK

Tetrakis(hydroksymetyl)fosfoniumsulfat (2:1) 259-709-0 55566-30-8 9 MT

1-[[2-(2,4-diklorfenyl)-4-propyl-1,3-dioksolan-2-yl]
metyl]-1H-1,2,4-triazol / propikonazol

262-104-4 60207-90-1 10 FI

1-[[2-(2,4-diklorfenyl)-4-propyl-1,3-dioksolan-2-yl]
metyl]-1H-1,2,4-triazol / propikonazol

262-104-4 60207-90-1 12 FI

1-[[2-(2,4-diklorfenyl)-4-propyl-1,3-dioksolan-2-yl]
metyl]-1H-1,2,4-triazol / propikonazol

262-104-4 60207-90-1 20 FI

4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on 264-843-8 64359-81-5 12 N

3,3′-metylenbis[5-metyloksazolidin] / oksazolidin 266-235-8 66204-44-2 10 AT

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

266-719-9 67564-91-4 7 ES

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

266-719-9 67564-91-4 9 ES

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

266-719-9 67564-91-4 10 ES

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

266-719-9 67564-91-4 12 ES

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

269-919-4 68391-01-5 7 IT

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

269-919-4 68391-01-5 9 IT

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

269-919-4 68391-01-5 17 IT

Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-16-
alkyldimetyl, klorider

270-325-2 68424-85-1 7 IT
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Navn EF-nr. CAS-nr. Produkttype Rapporterende 
medlemsstat

Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-16-
alkyldimetyl, klorider

270-325-2 68424-85-1 9 IT

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

270-331-5 68424-95-3 7 IT

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

270-331-5 68424-95-3 9 IT

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

270-331-5 68424-95-3 22 IT

Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-18-
alkyldimetyl, salter med 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on-
1,1-dioksid (1:1)

273-545-7 68989-01-5 11 MT

Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-18-
alkyldimetyl, salter med 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on-
1,1-dioksid (1:1)

273-545-7 68989-01-5 12 MT

Natrium-N-(hydroksymetyl)glysinat 274-357-8 70161-44-3 7 AT

Pentakalium-bis-(peroksymonosulfat)-bis-(sulfat) 274-778-7 70693-62-8 11 SI

Pentakalium-bis-(peroksymonosulfat)-bis-(sulfat) 274-778-7 70693-62-8 12 SI

1,3-didecyl-2-metyl-1H-imidazoliumklorid 274-948-0 70862-65-6 7 CZ

1,3-didecyl-2-metyl-1H-imidazoliumklorid 274-948-0 70862-65-6 10 CZ

1,3-didecyl-2-metyl-1H-imidazoliumklorid 274-948-0 70862-65-6 11 CZ

1,3-didecyl-2-metyl-1H-imidazoliumklorid 274-948-0 70862-65-6 12 CZ

Tributyltetradecylfosfoniumklorid 279-808-2 81741-28-8 9 PL

Tributyltetradecylfosfoniumklorid 279-808-2 81741-28-8 11 PL

Tributyltetradecylfosfoniumklorid 279-808-2 81741-28-8 12 PL

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

287-089-1 85409-22-9 7 IT

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

287-089-1 85409-22-9 9 IT

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

287-089-1 85409-22-9 17 IT

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

287-090-7 85409-23-0 9 IT

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

287-090-7 85409-23-0 17 IT

Urea, N,N′-bis(hydroksymetyl)-, reaksjonsprodukter 
med 2-(2-butoksyetoksy)etanol, etylenglykol og 
formaldehyd

292-348-7 90604-54-9 11 PL

Urea, N,N′-bis(hydroksymetyl)-, reaksjonsprodukter 
med 2-(2-butoksyetoksy)etanol, etylenglykol og 
formaldehyd

292-348-7 90604-54-9 12 PL
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Kvaternære ammoniumforbindelser, 
[2-[[2-[(2-karboksyetyl)(2-hydroksyetyl)amino]etyl]
amino]-2-oksoetyl]kokosalkyldimetyl, hydroksider, 
indre salter

309-206-8 100085-64-1 7 LT

Kvaternære ammoniumforbindelser, 
[2-[[2-[(2-karboksyetyl)(2-hydroksyetyl)amino]etyl]
amino]-2-oksoetyl]kokosalkyldimetyl, hydroksider, 
indre salter

309-206-8 100085-64-1 10 LT

Kvaternære ammoniumforbindelser, 
[2-[[2-[(2-karboksyetyl)(2-hydroksyetyl)amino]etyl]
amino]-2-oksoetyl]kokosalkyldimetyl, hydroksider, 
indre salter

309-206-8 100085-64-1 11 LT

Kvaternære ammoniumforbindelser, 
[2-[[2-[(2-karboksyetyl)(2-hydroksyetyl)amino]etyl]
amino]-2-oksoetyl]kokosalkyldimetyl, hydroksider, 
indre salter

309-206-8 100085-64-1 12 LT

Blanding av (C8-18)alkylbis(2-hydroksyetyl)
ammonium-bis(2-etylhelsyl)fosfat; (C8-18)alkylbis(2-
hydroksyetyl)ammonium-2-etylheksylhydrogenfosfat

404-690-8 68132-19-4 7 PL

Blanding av (C8-18)alkylbis(2-hydroksyetyl)
ammonium-bis(2-etylhelsyl)fosfat; (C8-18)alkylbis(2-
hydroksyetyl)ammonium-2-etylheksylhydrogenfosfat

404-690-8 68132-19-4 9 PL

6-(ftalimido)peroksyheksansyre 410-850-8 128275-31-0 11 IT

6-(ftalimido)peroksyheksansyre 410-850-8 128275-31-0 12 IT

Tetraklordekaoksidkompleks 420-970-2 92047-76-2 3 DE

Sølvnatriumhydrogenzirkoniumfosfat 422-570-3 — 10 SE

cis-1-(3-klorallyl)-3,5,7-triaza-1-
azoniaadamantanklorid

426-020-3 51229-78-8 9 PL

cis-1-(3-klorallyl)-3,5,7-triaza-1-
azoniaadamantanklorid

426-020-3 51229-78-8 12 PL

Tiametoksam 428-650-4 153719-23-4 9 ES

5-klor-2-(4-klorfenoksy)fenol 429-290-0 3380-30-1 9 AT

3-benzo(b)tien-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oksatiazin,4-
oksid

431-030-6 163269-30-5 7 PT

3-benzo(b)tien-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oksatiazin,4-
oksid

431-030-6 163269-30-5 10 PT

Reaksjonsprodukt av dimetyladipat, dimetylglutarat, 
dimetylsuksinat med hydrogenperoksid / perestan

432-790-1 — 11 HU

Reaksjonsprodukt av dimetyladipat, dimetylglutarat, 
dimetylsuksinat med hydrogenperoksid / perestan

432-790-1 — 12 HU

Bis(3-aminopropyl)oktylamin 433-340-7 86423-37-2 11 CZ
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Navn EF-nr. CAS-nr. Produkttype Rapporterende 
medlemsstat

Bis(3-aminopropyl)oktylamin 433-340-7 86423-37-2 12 CZ

Aminer, n-C10-16-alkyltrimetylendi-, 
reaksjonsprodukter med kloreddisksyre

Blanding 139734-65-9 7 IE

Aminer, n-C10-16-alkyltrimetylendi-, 
reaksjonsprodukter med kloreddisksyre

Blanding 139734-65-9 10 IE

Aminer, n-C10-16-alkyltrimetylendi-, 
reaksjonsprodukter med kloreddisksyre

Blanding 139734-65-9 11 IE

Aminer, n-C10-16-alkyltrimetylendi-, 
reaksjonsprodukter med kloreddisksyre

Blanding 139734-65-9 12 IE

Blanding av 1-fenoksypropan-2-ol (EINECS 212-222-
7) og 2-fenoksypropan (EINECS 224-027-4)

Blanding — 10 UK

Blanding av 1-fenoksypropan-2-ol (EINECS 212-222-
7) og 2-fenoksypropan (EINECS 224-027-4)

Blanding — 11 UK

Blanding av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on 
(EINECS 247-500-7) og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on 
(EINECS 220-239-6)

Blanding 55965-84-9 7 FR

Blanding av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on 
(EINECS 247-500-7) og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on 
(EINECS 220-239-6)

Blanding 55965-84-9 9 FR

Blanding av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on 
(EINECS 247-500-7) og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on 
(EINECS 220-239-6)

Blanding 55965-84-9 10 FR

Kvaternære ammoniumjodider Blanding 308074-50-2 7 ES

Kvaternære ammoniumforbindelser 
(benzylalkyldimetyl (alkyl fra C8-C22, mettet og 
umettet, talgalkyl, kokosalkyl og soyaalkyl) klorider, 
bromider eller hydroksider) / BKC

Blanding av 
EINECS-

oppførte stoffer

— 7 IT

Kvaternære ammoniumforbindelser (dialkyldimetyl 
(alkyl fra C6-C18, mettet og umettet, og talgalkyl, 
kokosalkyl og soyaalkyl) klorider, bromider eller 
metylsulfater) / DDAC

Blanding av 
EINECS-

oppførte stoffer

— 7 IT

Kvaternære ammoniumforbindelser (dialkyldimetyl 
(alkyl fra C6-C18, mettet og umettet, og talgalkyl, 
kokosalkyl og soyaalkyl) klorider, bromider eller 
metylsulfater) / DDAC

Blanding av 
EINECS-

oppførte stoffer

— 9 IT

Kvaternære ammoniumforbindelser 
(benzylalkyldimetyl (alkyl fra C8-C22, mettet og 
umettet, talgalkyl, kokosalkyl og soyaalkyl) klorider, 
bromider eller hydroksider) / BKC

Blanding av 
EINECS-

oppførte stoffer

— 9 IT

Natriumlignosulfonat Naturlig 
polymer

8061-51-6 12 HU

[1.alfa.(S*),3.alfa.]-(.alfa.)-cyano-(3-fenoksyfenyl)
metyl-3-(2,2-dikloretenyl)-2,2-diklorvinyl)-2,2-
dimetylcyklopropankarboksylat / alfa-cypermetrin

Plantevern-
middel

67375-30-8 9 BE

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

Plantevern-
middel

122453-73-0 7 PT
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4-brom-2-(4-klorofenyl)-1-(etoksymetyl)-5-
(trifluormetyl)-1H-pyrrol-3-karbonitril / klorfenapyr

Plantevern-
middel

122453-73-0 9 PT

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

Plantevern-
middel

122453-73-0 10 PT

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

Plantevern-
middel

122453-73-0 12 PT

Aluminiumnatriumsilikat-sølv-kompleks / sølvzeolitt Plantevern-
middel

130328-18-6 7 SE

Monohydroklorid av polymer av N,N‴-1,6-
heksandiylbis[N′-cyanoguanidin] (EINECS 
240-032-4) og heksametylendiamin (EINECS 
204-679-6) / polyheksametylendiguanid 
(monomer: 1,5-bis(trimetylen)-guanylguanidinium 
monohydroklorid)

Polymer 27083-27-
8/32289-58-0

12 FR

Monohydroklorid av polymer av N,N‴-1,6-
heksandiylbis[N′-cyanoguanidin] (EINECS 
240-032-4) og heksametylendiamin (EINECS 
204-679-6) / polyheksametylendiguanid 
(monomer: 1,5-bis(trimetylen)-guanylguanidinium 
monohydroklorid)

Polymer 27083-27-
8/32289-58-0

22 FR

N,N,N′,N′-tetrametyletylendiamin-bis(2-kloretyl)eter 
kopolymer

Polymer 31075-24-8 9 UK

N,N,N′,N′-tetrametyletylendiamin-bis(2-kloretyl)eter 
kopolymer

Polymer 31075-24-8 11 UK

N,N,N′,N′-tetrametyletylendiamin-bis(2-kloretyl)eter 
kopolymer

Polymer 31075-24-8 12 UK

N-didekyl-N-dipolyetoksyammoniumborat / 
didekylpolyoksoetylammoniumborat

Polymer 214710-34-6 9 EL

N-didekyl-N-dipolyetoksyammoniumborat / 
didekylpolyoksoetylammoniumborat

Polymer 214710-34-6 10 EL

N-didekyl-N-dipolyetoksyammoniumborat / 
didekylpolyoksoetylammoniumborat

Polymer 214710-34-6 11 EL

N-didekyl-N-dipolyetoksyammoniumborat / 
didekylpolyoksoetylammoniumborat

Polymer 214710-34-6 12 EL

Poly-(heksametylendiguanid) Polymer 91403-50-8 10 FR

Poly(oksy-1,2-etandiyl), .alfa.-[2-
(didecylmetylammonio)etyl]- .omega.-hydroksy-, 
propanoat (salt)

Polymer 94667-33-1 9 IT

Poly(oksy-1,2-etandiyl), .alfa.-[2-
(didecylmetylammonio)etyl]- .omega.-hydroksy-, 
propanoat (salt)

Polymer 94667-33-1 11 IT

Poly(oksy-1,2-etandiyl), .alfa.-[2-
(didecylmetylammonio)etyl]- .omega.-hydroksy-, 
propanoat (salt)

Polymer 94667-33-1 12 IT
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Polymer av N-metylmetanamin (EINECS 204-697-
4 med (klormetyl)oksiran (EINECS 203-439-8) / 
polymerisk kvaternær ammoniumklorid

Polymer 25988-97-0 12 HU

Polyvinylpyrrolidon-jod Polymer 25655-41-8 7 SE

Polyvinylpyrrolidon-jod Polymer 25655-41-8 9 SE

Polyvinylpyrrolidon-jod Polymer 25655-41-8 10 SE

Polyvinylpyrrolidon-jod Polymer 25655-41-8 11 SE
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF 
av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter(1), 
særlig artikkel 16 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007(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 den rapporterende 
medlemsstat utpekt for vurderingen hadde ikke mottatt 
noen dokumentasjon innen fristen angitt i artikkel 9 og 
artikkel 12 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1451/2007.

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 13. januar 2009, 11. februar 2009 og 11. mars 2009.

4) I de tre månedene etter den elektroniske offentliggjøringen 
av opplysningene har flere foretak uttrykt interesse for

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 38 av 11.2.2010, s. 15, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 128/2010 av 10. desember 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 17 av 31.3.2011, s. 1.

(1) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1.
(2) EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3.

  å overta rollen som deltaker for de berørte stoffene og 
produkttypene i samsvar med 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 denne beslutning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

For stoffene og produkttypene oppført i vedlegget skal den nye 
fristen for innsending av dokumentasjon være 28. februar 2011.

Artikkel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 9. februar 2010.

 For Kommisjonen

 Stavros DIMAS

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSBESLUTNING

av 9. februar 2010

om fastsettelse av en ny frist for innsending av dokumentasjon for visse stoffer som skal undersøkes 
i henhold til det tiårige arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 98/8/EF

[meddelt under nummer K(2010) 764]

(2010/84/EU)(*)

2015/EØS/51/05
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VEDLEGG

Stoffer og produkttyper med 28. februar 2011 som ny frist for innsending av dokumentasjon

Navn EF-nummer CAS-nummer Produkttype Rapporterende 
medlemsstat

Ammoniumbromid 235-183-8 12124-97-9 11 SE

Borsyre 233-139-2 10043-35-3 22 NL

Kloralose 240-016-7 15879-93-3 15 PT

Kloralose 240-016-7 15879-93-3 23 PT

Kobber 231-159-6 7440-50-8 2 FR

Kobber 231-159-6 7440-50-8 4 FR

Kobber 231-159-6 7440-50-8 5 FR

N′-tert-butyl-N-syklopropyl-6-(metyltio)-1,3,5-
triazin-2,4-diamin

248-872-3 28159-98-0 7 NL

N′-tert-butyl-N-syklopropyl-6-(metyltio)-1,3,5-
triazin-2,4-diamin

248-872-3 28159-98-0 10 NL

Oligo(2-(2-etoksy)etoksyetylguanidiniumklorid) Polymer 374572-91-5 2 FR

Oligo(2-(2-etoksy)etoksyetylguanidiniumklorid) Polymer 374572-91-5 3 FR

Oligo(2-(2-etoksy)etoksyetylguanidiniumklorid) Polymer 374572-91-5 4 FR

Oligo(2-(2-etoksy)etoksyetylguanidiniumklorid) Polymer 374572-91-5 7 FR

Oligo(2-(2-etoksy)etoksyetylguanidiniumklorid) Polymer 374572-91-5 9 FR

Oligo(2-(2-etoksy)etoksyetylguanidiniumklorid) Polymer 374572-91-5 10 FR

Oligo(2-(2-etoksy)etoksyetylguanidiniumklorid) Polymer 374572-91-5 11 FR

Oligo(2-(2-etoksy)etoksyetylguanidiniumklorid) Polymer 374572-91-5 12 FR

Oligo(2-(2-etoksy)etoksyetylguanidiniumklorid) Polymer 374572-91-5 20 FR

Furutre, ekstrakt 304-455-9 94266-48-5 10 LV

Poly(heksametylendiaminguanidiniumklorid) Polymer 57028-96-3 2 FR

Poly(heksametylendiaminguanidiniumklorid) Polymer 57028-96-3 3 FR

Poly(heksametylendiaminguanidiniumklorid) Polymer 57028-96-3 4 FR

Poly(heksametylendiaminguanidiniumklorid) Polymer 57028-96-3 7 FR

Poly(heksametylendiaminguanidiniumklorid) Polymer 57028-96-3 9 FR

Poly(heksametylendiaminguanidiniumklorid) Polymer 57028-96-3 10 FR

Poly(heksametylendiaminguanidiniumklorid) Polymer 57028-96-3 11 FR

Poly(heksametylendiaminguanidiniumklorid) Polymer 57028-96-3 12 FR

Poly(heksametylendiaminguanidiniumklorid) Polymer 57028-96-3 20 FR

Natriumtosylkloramid 204-854-7 127-65-1 11 ES
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

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 forbrukersikkerhet 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) På det nåværende tidspunkt er to ikke-oksiderende 
hårfargingsmidler midlertidig tillatt brukt i kosmetiske 
produkter fram til 31. desember 2010 med de 
begrensninger og på de vilkår som er fastsatt i del 2 i 
vedlegg III til direktiv 76/768/EØF.

2) Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet (heretter kalt 
«SCCS») har avgitt endelig uttalelse om sikkerheten 
ved de to ikke-oksiderende hårfargingsmidlene HC 
Orange nr. 2 og 2-hydroksyetylamino-5-nitroanisol, 
som er oppført under referansenummer 26 og 29 i del 2 
i vedlegg III. SCCS anbefalte at de høyeste tillatte 
konsentrasjonene i det ferdige kosmetiske produktet 
skal være 1,0 % for HC Orange nr. 2 og 0,2 % for 
2-hydroksyetylamino-5-nitroanisol. HC Orange nr. 2 og 
2-hydroksyetylamino-5-nitroanisol kan derfor inkluderes 
endelig i del 1 i vedlegg III.

3) Direktiv 76/768/EØF bør derfor endres.

4) For å sikre en smidig overgang ved markedsføring 
av produkter som inneholder HC Orange nr. 2 og som 
ikke oppfyller merkingskravene i dette direktiv, bør det 
fastsettes passende overgangsperioder.

5) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste komité for kosmetiske produkter —

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 36 av 9.2.2010, s. 21, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 129/2010 av 10. desember 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 17 av 31.3.2011, s. 3.

(1) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 169.

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Endring av direktiv 76/768/EØF

Vedlegg III til direktiv 76/768/EØF i samsvar med vedlegget 
til dette direktiv.

Artikkel 2

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal innen 1. september 2010 vedta 
og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for 
å etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 
Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene.

Medlemsstatene skal anvende bestemmelsene fastsatt i 
vedlegget til dette direktiv, unntatt merkingskravene i kolonne 
f) under referansenummer 208, fra 1. desember 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

Overgangsbestemmelser

Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre 
at kosmetiske produkter som ikke oppfyller merkingskravene 
i kolonne f) under referansenummer 208 i del 1 i vedlegg III 
til direktiv 76/768/EØF, som endret ved dette direktiv, ikke 
bringes i omsetning etter 1. november 2011 av produsenter i 
Unionen eller av importører etablert i Unionen.

Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre 
at kosmetiske produkter som ikke oppfyller merkingskravene 
i kolonne f) under referansenummer 208 i del 1 i vedlegg III 
til direktiv 76/768/EØF, som endret ved dette direktiv, ikke 
selges eller omsettes til den endelige forbruker i Unionen etter 
1. november 2012.

KOMMISJONSDIREKTIV 2010/4/EU

av 8. februar 2010

om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske produkter for å tilpasse vedlegg III til den 
tekniske utvikling(*)

2015/EØS/51/06
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Artikkel 4

Ikrafttredelse

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

Artikkel 5

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 8. februar 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

____________
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VEDLEGG

I vedlegg III til direktiv 76/768/EØF gjøres følgende endringer:

1. I del 1 tilføyes følgende oppføringer:

Referanse-
nummer Stoff

Begrensninger

Obligatorisk bruksanvisning 
og advarsels-merkingBruks-

område

Høyeste 
tillatte 

konsentrasjon 
i det ferdige 
kosmetiske 
produktet

Andre begrensninger 
og krav

a b c d e f

«208 1-(beta-aminoetyl)
amino-4-(beta-
hydroksy-etyl)oksy-
2-nitrobenzen og dets 
salter

HC Orange nr. 2

CAS-nr. 85765-48-6

EINECS-nr. 416-410-1

Fargestoff 
i ikke-
oksiderende 
hårfargings-
midler

1,0 % – Skal ikke 
brukes 
sammen med 
nitro-serende 
stoffer

– Høyeste 
innhold av 
nitrosamin: 
50 μg/kg

– Oppbevares 
i nitrittfrie 
beholdere

Hårfargestoffer kan 
gi alvorlige allergiske 
reaksjoner.

Les og følg bruks-
anvisningen.

Dette produktet er ikke 
beregnet på personer 
under 16 år.

Midlertidige tatoveringer 
med svart henna kan øke 
risikoen for allergi.

Farg ikke håret dersom

– du har utslett i 
ansiktet eller følsom, 
irritert og skadd 
hodebunn,

– du allerede har hatt 
en reaksjon etter å ha 
farget håret,

– du tidligere har hatt 
en reaksjon på en 
midlertidig tatovering 
med svart henna.

209 2-[(2-metoksy-4-
nitrofenyl)amino]
eta-nol og dets salter

2-hydroksy-etylamino-
5-nitroanisol

CAS-nr. 66095-81-6

EINECS-nr. 266-138-0

Fargestoff 
i ikke-
oksiderende 
hårfargings-
midler

0,2 % – Skal ikke 
brukes 
sammen med 
nitro-serende 
stoffer

– Høyeste 
innhold av 
nitrosamin: 
50 μg/kg

– Oppbevares 
i nitrittfrie 
beholdere

2. I del 2 utgår oppføringene under referansenummer 26 og 29.

______________
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 83,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(1),

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Rådsforordning (EØF) nr. 1017/68 av 19. juli 1968 om 
anvendelse av konkurransereglene innen transport med 
jernbane, på vei og innlands vannvei(3) har blitt vesentlig 
endret flere ganger(4). Av klarhetshensyn og av praktiske 
årsaker bør nevnte forordning konsolideres.

2) Konkurranseregler for transport med jernbane, på vei og 
innlands vannvei inngår både i den felles transportpolitikk 
og i den alminnelige økonomiske politikk.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 61 av 5.3.2009, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 130/2010 av 10. desember 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), vedlegg XIII (Transport) og vedlegg XIV 
(Konkurranseregler), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 
17 av 31.3.2011, s. 4.

(1) EUT C 219 E av 28.8.2008, s. 67.
(2) EUT C 161 av 13.7.2007, s. 100.
(3) EFT L 175 av 23.7.1968, s. 1.
(4) Se vedlegg I.

3) Konkurranseregler på disse områdene bør ta hensyn til de 
særlige forhold som gjelder for transport.

4) Ettersom konkurransereglene for transportsektoren 
avviker fra de alminnelige konkurranseregler, bør 
foretakene gis mulighet til å få kjennskap til hvilke regler 
som anvendes i hvert enkelt tilfelle.

5) Konkurransereglene for transport bør gjelde 
tilsvarende for felles finansiering eller anskaffelse av 
transportmateriell til felles bruk av bestemte grupper av 
foretak, og for bestemte deler av virksomheten i foretak 
som yter tilleggstjenester ved transport med jernbane, på 
vei og innlands vannvei.

6) For å unngå at handelen mellom medlemsstatene påvirkes 
eller at konkurransen vris i det indre marked, er det for de 
tre nevnte transportgrener nødvendig å forby i prinsippet 
alle avtaler mellom foretak, beslutninger truffet av 
sammenslutninger av foretak og samordnet opptreden 
mellom foretak, samt all utilbørlig utnyttelse av en 
dominerende stilling i det indre marked som kan ha slike 
følger.

7) Visse typer avtaler, beslutninger og samordnet opptreden 
innenfor transport, som har som formål og virkning bare 
å anvende tekniske forbedringer eller teknisk samarbeid, 
kan unntas fra forbudet mot konkurransebegrensende 
avtaler fordi de bidrar til å øke produktiviteten. På 
bakgrunn av de erfaringer som gjøres ved anvendelsen 
av denne forordning, kan Rådet etter forslag fra 
Kommisjonen endre listen over slike typer avtaler.

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009

av 26. februar 2009

om anvendelse av konkurransereglene innen transport med jernbane, på vei og innlands vannvei

(konsolidert utgave)(*)

2015/EØS/51/07
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8) For å bedre næringsstrukturen innen transport på vei 
og innlands vannvei, som iblant er for oppsplittet, er 
det videre hensiktsmessig at avtaler, beslutninger og 
samordnet opptreden som gjelder opprettelse og drift 
av foretaksgrupper innenfor nevnte transportgrener som 
har som formål å utføre transportvirksomhet, herunder 
i fellesskap finansiere eller anskaffe transportmateriell 
til felles bruk, unntas fra forbudet mot avtaler som 
begrenser konkurransen. Et slikt alminnelig unntak kan 
innrømmes bare dersom en foretaksgruppes samlede 
lastekapasitet ikke overstiger en bestemt øvre grense, og 
kapasiteten i de enkeltforetak som er tilsluttet gruppen, 
ikke overstiger bestemte grenser fastsatt på en slik måte 
at ingen av foretakene kan oppnå en dominerende stilling 
innenfor gruppen. Kommisjonen må likevel ha mulighet 
til å gripe inn dersom slike avtaler i det enkelte tilfelle 
har virkninger som er uforenlige med vilkårene for å 
anse slike konkurransebegrensende avtaler som lovlige, 
og som innebærer at unntaket misbrukes. Det faktum at 
den samlede lastekapasitet i en gruppe overstiger den 
fastsatte øvre grense, eller gruppen ikke omfattes av det 
alminnelige unntak på grunn av kapasiteten i enkeltforetak 
tilsluttet gruppen, utelukker ikke at det likevel kan dreie 
seg om en lovlig avtale, beslutning eller samordnet 
opptreden, i den utstrekning den oppfyller vilkår fastsatt i 
denne forordning.

9) Det er i første rekke foretakenes ansvar å vurdere om 
de konkurransebegrensende virkninger av deres avtaler, 
beslutninger eller samordnede opptreden veier tyngre enn 
de økonomisk gunstige virkninger som kan berettige slike 
begrensninger, og ut fra dette på eget ansvar vurdere om 
deres avtaler, beslutninger eller samordnede opptreden er 
lovlige eller ulovlige.

10) Foretakene bør derfor ha mulighet til å inngå og anvende 
avtaler uten å gjøre dem kjent. Det er dermed en 
risiko for at slike avtaler kan bli erklært ugyldige med 
tilbakevirkende kraft, dersom de skulle bli undersøkt som 
følge av en klage eller på Kommisjonens eget initiativ, 
men det utelukker ikke at de med tilbakevirkende 
kraft kan erklæres lovlige dersom en slik etterfølgende 
undersøkelse finner sted —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Virkeområde

Innen transport med jernbane, på vei og innlands vannvei 
får bestemmelsene i denne forordning anvendelse på avtaler, 
beslutninger og samordnet opptreden som har som formål eller 
virkning å fastsette transportpriser og transportvilkår, begrense 
eller kontrollere transporttilbudet, dele transportmarkeder, 
anvende tekniske forbedringer eller teknisk samarbeid, eller 
i fellesskap finansiere eller anskaffe transportmateriell eller 

transportutstyr som er direkte knyttet til transportytelser, i 
den utstrekning dette er nødvendig for den felles drift av en 
foretaksgruppe innenfor transport på vei eller innlands vannvei 
som definert i artikkel 3, samt på utilbørlig utnyttelse av en 
dominerende stilling på transportmarkedet. Bestemmelsene får 
videre anvendelse på den virksomhet som utøves av ytere av 
tilleggstjenester tilknyttet transport som har ovennevnte formål 
eller virkninger.

Artikkel 2

Unntak for tekniske avtaler

1. Forbudet fastsatt i traktatens artikkel 81 nr. 1 får ikke 
anvendelse på avtaler, beslutninger eller samordnet opptreden 
som utelukkende har som formål og virkning å anvende 
tekniske forbedringer eller teknisk samarbeid ved

a) standardisering av materiell, transportforsyninger, 
transportmidler og faste anlegg,

b) utveksling eller felles bruk av personell, materiell, 
transportmidler og faste anlegg for å utøve 
transportvirksomhet,

c) organisering og gjennomføring av etterfølgende transport, 
tilleggstransport, erstatningstransport eller kombinert 
transport, og fastsettelse og anvendelse av totalpriser og 
totalvilkår for slik transport, herunder konkurrerende 
priser,

d) bruk av de ruter som er mest rasjonelle for driften ved 
transport innen en og samme transportgren,

e) samordning av ruteplanene for tilknytningsruter,

f) samling av enkeltforsendelser,

g) innføring av ensartede regler for oppbygging av 
transporttariffer og vilkårene for å anvende dem, forutsatt 
at det ikke fastsettes transportpriser og transportvilkår.

2. Kommisjonen skal ved behov framlegge forslag for Rådet 
om å utvide eller forkorte listen nevnt i nr. 1.

Artikkel 3

Unntak for grupper av små og mellomstore bedrifter

1. Avtaler, beslutninger og samordnet opptreden nevnt 
i traktatens artikkel 81 nr. 1 er unntatt fra forbudet fastsatt i 
samme artikkel når de har som formål
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a) å opprette og drive foretaksgrupper innen transport på vei og 
innlands vannvei med sikte på å utøve transportvirksomhet,

b) i fellesskap å finansiere eller anskaffe transportmateriell 
eller transportutstyr direkte tilknyttet transportytelsen, 
dersom dette er nødvendig for gruppenes felles drift,

og når gruppens samlede lastekapasitet ikke overstiger

i) 10 000 tonn for veitransport,

ii) 500 000 tonn for transport på innlands vannvei.

Kapasiteten i hvert av foretakene som tilhører gruppen, kan 
ikke overstige 1 000 tonn for veitransport og 50 000 tonn for 
transport på innlands vannvei.

2. Dersom iverksettelsen av avtaler, beslutninger eller 
samordnet opptreden nevnt i nr. 1 i bestemte tilfeller har 
virkninger som er uforenlige med vilkårene i traktatens 
artikkel 81 nr. 3, kan foretakene eller sammenslutningene av 
foretak pålegges å bringe disse virkninger til opphør.

Artikkel 4

Oppheving

Forordning (EØF) nr. 1017/68, endret ved den forordning 
som er oppført i vedlegg I del A, oppheves med unntak av 
artikkel 13 nr. 3 som fortsatt får anvendelse på beslutninger 
vedtatt i henhold til artikkel 5 i forordning (EØF) nr. 1017/68 
før 1. mai 2004, inntil disse beslutningene utløper.

Henvisninger til den opphevede forordningen skal forstås 
som henvisninger til denne forordning og leses som angitt i 
sammenligningstabellen i vedlegg II.

Artikkel 5

Ikrafttredelse og eksisterende avtaler

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

2. Forbudet i traktatens artikkel 81 nr. 1 får ikke anvendelse 
på avtaler, beslutninger eller samordnet opptreden som gjaldt 
på tiltredelsesdatoen for Østerrike, Finland og Sverige eller 
på tiltredelsesdatoen for Tsjekkia, Estland, Kypros, Latvia, 
Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og Slovakia, og som 
på grunn av tiltredelsen omfattes av traktatens artikkel 81 nr. 1, 
dersom de innen seks måneder fra tiltredelsesdatoen endres slik 
at de oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 3 i denne forordning. 
Dette nummer får ikke anvendelse på avtaler, beslutninger 
eller samordnet opptreden som på tiltredelsesdatoen allerede 
omfattes av artikkel 53 nr. 1 i EØS-avtalen.

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

Utferdiget i Brussel, 26. februar 2009.

 For Rådet

 I. LANGER

 President

____________



3.9.2015 Nr. 51/33EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG I

DEL A

Opphevet forordning med senere endringer

(nevnt i artikkel 4)

Rådsforordning (EØF) nr. 1017/68
(EFT L 175 av 23.7.1968, s. 1)

unntatt artikkel 13 nr. 3

Rådsforordning (EF) nr. 1/2003
(EFT L 1 av 4.1.2003, s. 1)

bare artikkel 36

DEL B

Ikke opphevede senere endringer

Tiltredelsesakten av 1972

Tiltredelsesakten av 1979

Tiltredelsesakten av 1994

Tiltredelsesakten av 2003

___________
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VEDLEGG II

SAMMENLIGNINGSTABELL

Forordning (EØF) nr. 1017/68 Denne forordning

Artikkel 1 Artikkel 1

Artikkel 3 Artikkel 2

Artikkel 4 nr. 1 første ledd første innledende punktum 
første strekpunkt

Artikkel 3 nr. 1 første ledd første innledende punktum 
bokstav a)

Artikkel 4 nr. 1 første ledd første innledende punktum 
annet strekpunkt

Artikkel 3 nr. 1 første ledd første innledende punktum 
bokstav b)

Artikkel 4 nr. 1 første ledd annet innledende punktum 
første strekpunkt

Artikkel 3 nr. 1 første ledd annet innledende punktum 
punkt i)

Artikkel 4 nr. 1 første ledd annet innledende punktum annet 
strekpunkt

Artikkel 3 nr. 1 første ledd annet innledende punktum 
punkt ii)

Artikkel 4 nr. 1 annet ledd Artikkel 3 nr. 1 annet ledd

Artikkel 4 nr. 2 Artikkel 3 nr. 2

— Artikkel 4

Artikkel 30 nr. 1 Artikkel 5 nr. 1

Artikkel 30 nr. 3 annet ledd Artikkel 5 nr. 2

Artikkel 31 —

— Vedlegg I

— Vedlegg II
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 86 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Kommisjonsdirektiv 88/301/EØF av 16. mai 1988 om 
konkurranse på markedene for teleterminalutstyr(1) 
er blitt betydelig endret(2). Av klarhetshensyn og av 
praktiske årsaker bør direktivet kodifiseres.

2) I alle medlemsstater var telekommunikasjon enten helt 
eller delvis et statsmonopol, vanligvis ved at særretter 
eller eneretter ble gitt til ett eller flere organer, som var 
tillagt oppgaven med å etablere og drive nettet og yte 
tilhørende tjenester. Disse rettighetene omfattet ofte ikke 
bare ytelser av tjenester i forbindelse med bruk av nettet, 
men også levering av terminalutstyr til brukerne for 
tilkopling til nettet. I de siste tiår har nettene gjennomgått 
en betydelig teknisk utvikling, og utviklingstakten har 
vært særlig påfallende for terminalutstyrets del.

3) Medlemsstatene har, som følge av den tekniske og 
økonomiske utvikling, revidert sin framgangsmåte 
for tildeling av særretter eller eneretter i telesektoren. 
Den raske utviklingen av utstyrstyper og terminalenes 
mange anvendelsesmuligheter gjør at brukerne må gis 
anledning til å velge fritt mellom de ulike utstyrstypene 
som er tilgjengelige dersom de skal dra full nytte av de 
teknologiske framskrittene på området.

4) Bruken av særretter begrenser fri omsetning av 
teleterminalutstyr, både med hensyn til import og 
markedsføring av terminalutstyr, herunder satellittutstyr, 
fordi enkelte produkter ikke markedsføres, og med hensyn 
til tilkopling, idriftsetting og vedlikehold fordi et monopol, 
i betraktning av markedets egenart og særlig produktenes 
mangfold og tekniske karakter, ikke har noen interesse 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 162 av 21.6.2008, s. 20, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 130/2010 av 10. desember 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), vedlegg XIII (Transport) og vedlegg XIV 
(Konkurranseregler), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 
17 av 31.3.2011, s. 4.

(1) EFT L 131 av 27.5.1988, s. 73. Direktivet endret ved direktiv 94/46/EF 
(EFT L 268 av 19.10.1994, s. 15).

(2) Se vedlegg II del A.

av å yte disse tjenestene for produkter som det ikke har 
markedsført eller importert, eller av å tilpasse prisene til 
kostnadene, ettersom det ikke er utsatt for konkurranse 
fra nye foretak på markedet. Ettersom det på de fleste 
markeder vanligvis forekommer et stort utvalg teleutstyr, 
vil alle særretter som direkte eller indirekte begrenser 
antall foretak med tillatelse til å importere, markedsføre, 
tilkople, idriftsette og vedlikeholde slikt utstyr kunne 
ha samme virkning som tildeling av eneretter. Slike 
eneretter eller særretter er tiltak med samme virkning 
som kvantitative restriksjoner, som er uforenlige med 
traktatens artikkel 28. Det er derfor nødvendig å oppheve 
alle nåværende eneretter i forbindelse med import, 
markedsføring, tilkopling, idriftsetting og vedlikehold 
av terminal- og teleutstyr samt rettigheter med samme 
virkning, dvs. alle særretter med unntak av dem som gir 
rettslige eller lovgivningsmessige fordeler til ett eller 
flere foretak og bare påvirker andre foretaks mulighet til 
innenfor det samme geografiske område å delta i noen av 
ovennevnte virksomheter på vilkår som i all hovedsak er 
like.

5) Særretter eller eneretter med hensyn til terminalutstyr 
utøves på en måte som i praksis setter utstyr fra andre 
medlemsstater i en ugunstig stilling, særlig ved at 
brukerne hindres i å velge fritt på grunnlag av pris og 
kvalitet det utstyret som passer best for deres behov, 
uansett hvor utstyret kommer fra. Utøvelse av slike 
rettigheter er derfor uforenlig med traktatens artikkel 31 i 
alle medlemsstater.

6) Levering av installasjons- og vedlikeholdstjenester 
er av vesentlig betydning ved kjøp eller leie av 
terminalutstyr. Å opprettholde eneretter på dette området 
ville være ensbetydende med å opprettholde eneretter 
til markedsføring. Slike eneretter må derfor også 
oppheves for at opphevingen av eneretter til import og 
markedsføring skal få praktisk betydning.

7) Vedlikehold av terminalutstyr er en tjeneste i henhold 
til traktatens artikkel 50. Den aktuelle tjenesten, som 
ut fra et kommersielt synspunkt ikke kan skilles fra 
markedsføring av det nevnte terminalutstyr, skal ytes fritt 
i samsvar med traktatens artikkel 49, særlig når den ytes 
av kvalifisert personale.

KOMMISJONSDIREKTIV 2008/63/EF

av 20. juni 2008

om konkurranse på markedene for teleterminalutstyr

(kodifisert utgave)(*)

2015/EØS/51/08
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8) Situasjonen på markedet fører til fortsatte brudd på 
konkurransereglene som fastsatt i traktaten, og en 
ugunstig påvirkning av utviklingen av samhandelen 
i et omfang som strider mot Fellesskapets interesser. 
Sterkere konkurranse på markedet for terminalutstyr 
krever at det innføres tekniske spesifikasjoner som sikrer 
innsyn og oppfyller grunnleggende krav som angitt i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/5/EF av 9. mars 
1999 om radioutstyr og teleterminalutstyr og gjensidig 
godkjenning av utstyrets samsvar(1), og tillater fri 
omsetning av terminalutstyr. Slikt innsyn vil nødvendigvis 
medføre at tekniske spesifikasjoner offentliggjøres.

9) Særretter eller eneretter med hensyn til import og 
markedsføring av terminalutstyr medfører at det oppstår 
en situasjon i strid med målsettingen i traktatens artikkel 
3 bokstav g), som fastsetter at det skal innføres en ordning 
som sikrer at konkurransen på det indre marked ikke vris, 
og i enda høyere grad at konkurranse ikke må avskaffes. 
I henhold til traktatens artikkel 10 er medlemsstatene 
forpliktet til å avholde seg fra alle tiltak som kan sette 
virkeliggjøringen av traktatens mål i fare, herunder mål 
som er definert i artikkel 3 bokstav g). Enerettene må 
derfor anses som uforenlige med traktatens artikkel 82 
sammen med artikkel 3, og tildeling eller opprettholdelse 
av slike retter i en medlemsstat er forbudt i henhold til 
traktatens artikkel 86 nr. 1.

10) For å sikre brukere tilgang til terminalutstyr etter 
eget valg er det nødvendig å kjenne og gi innsyn i de 
tekniske spesifikasjonene for grensesnittpunktene til det 
offentlige nettet som terminalutstyret skal koples til. 
Medlemsstatene må derfor sørge for at spesifikasjonene 
offentliggjøres og at brukerne har tilgang til det offentlige 
nettets grensesnittpunkter.

11) For å kunne markedsføre sine produkter, må 
utstyrsprodusentene vite hvilke tekniske spesifikasjoner 
de skal oppfylle. Medlemsstatene bør derfor formalisere 
og offentliggjøre spesifikasjonene, som i samsvar med 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF av 22. juni 
1998 om en informasjonsprosedyre for standarder og 
tekniske forskrifter(2) må meddeles Kommisjonen når 
de foreligger i utkast. Spesifikasjonene kan utvides til 
å gjelde produkter importert fra andre medlemsstater, 
men bare i den utstrekning de er nødvendige for å sikre 
samsvar med berettigede, grunnleggende krav i henhold 
til fellesskapsretten slik disse kravene er angitt i artikkel 
3 i direktiv 1999/5/EF. Under alle omstendigheter må 
medlemsstatene etterkomme traktatens artikkel 28 og 

(1) EFT L 91 av 7.4.1999, s. 10. Direktivet endret ved forordning (EF) nr. 
1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

(2) 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).

30, som pålegger en importerende medlemsstat å tillate 
innførsel til sitt territorium av terminalutstyr som er lovlig 
framstilt og markedsført i en annen medlemsstat.

12) På grunn av den åpenbare interessekonflikten kan det ikke 
overlates til en aktør på markedet for terminalutstyr å 
kontrollere at typegodkjenningsspesifikasjoner anvendes 
på en objektiv måte som gir innsyn og ikke innebærer 
forskjellsbehandling. Medlemsstatene bør derfor påse 
at ansvaret legges til et organ som er uavhengig av 
nettoperatøren og enhver annen konkurrent på det aktuelle 
markedet.

13) Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes plikter 
med hensyn til de frister som gjelder for innarbeiding i 
nasjonal lovgivning av direktivene i vedlegg II del B  —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I dette direktiv menes med:

1. «terminalutstyr»

a) utstyr som direkte eller indirekte er tilkoplet et offentlig 
telenetts grensesnitt for å sende, behandle og eller motta 
informasjon; i begge tilfeller (direkte eller indirekte) 
kan koplingen gjøres via trådforbindelser, optisk 
fiber eller elektromagnetisk; en kopling er indirekte 
dersom utstyr er anbrakt mellom terminalen og nettets 
grensesnitt,

b) satellittjordstasjonsutstyr,

2. «satellittjordstasjonsutstyr» utstyr som kan anvendes bare 
til å sende («bare sending») eller til å sende og motta 
(«sending/mottak») eller til bare å motta («bare mottak») 
radiokommunikasjonssignaler ved hjelp av satellitter eller 
andre rombaserte systemer,

3. «foretak» et offentlig eller privat organ som en 
medlemsstat gir særretter eller eneretter til import, 
markedsføring, tilkopling, idriftsetting og/eller vedlikehold 
av teleterminalutstyr,
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4. «særretter» rettigheter som en medlemsstat ved lov eller 
forskrift gir et begrenset antall foretak som innenfor et 
bestemt geografisk område

a) begrenser til to eller flere antallet slike foretak på annen 
måte enn etter kriterier som er objektive, forholdsmessige 
og ikke innebærer forskjellsbehandling, eller

b) på annen måte enn etter kriteriene nevnt under bokstav 
a) utpeker flere konkurrerende foretak, eller

c) på annen måte enn etter kriteriene nevnt under 
bokstav a) og b) gir ett eller flere foretak rettslige 
eller lovgivningsmessige fordeler som i betydelig 
grad påvirker andre foretaks evne til innenfor samme 
geografiske område å importere, markedsføre, tilkople, 
idriftsette og/eller vedlikeholde teleterminalutstyr på 
vilkår som i all hovedsak er like.

Artikkel 2

Medlemsstater som har gitt foretak særretter eller eneretter skal 
sørge for at alle eneretter oppheves, samt alle særretter som:

a) begrenser til to eller flere antallet foretak på annen måte 
enn etter kriterier som er objektive, forholdsmessige og 
ikke innebærer forskjellsbehandling, eller

b) på annen måte enn etter kriteriene nevnt under bokstav a) 
utpeker flere konkurrerende foretak.

De skal underrette Kommisjonen om tiltak de har truffet, eller 
lovforslag de har framlagt med sikte på dette.

Artikkel 3

Medlemsstatene skal sørge for at markedsdeltakere har rett til 
å importere, markedsføre, tilkople, idriftsette og vedlikeholde 
terminalutstyr.

Medlemsstatene kan likevel:

a) nekte tilkopling av satellittjordstasjonsutstyr til det 
offentlige telenettet eller at slikt utstyr settes i drift dersom 
utstyret ikke oppfyller gjeldende felles tekniske forskrifter 
fastsatt i henhold til direktiv 1999/5/EF eller, dersom disse 
ikke foreligger, grunnleggende krav fastsatt i artikkel 
3 i ovennevnte direktiv; dersom det ikke finnes felles 
tekniske forskrifter om harmoniserte lovgivningsmessige 

vilkår, skal nasjonale regler stå i rimelig forhold til disse 
grunnleggende krav og skal underrettes til Kommisjonen 
i samsvar med direktiv 98/34/EF i de tilfeller hvor dette 
direktiv krever det,

b) nekte tilkopling av annet terminalutstyr til det offentlige 
telenettet dersom utstyret ikke oppfyller gjeldende felles 
tekniske forskrifter fastsatt i henhold til direktiv 1999/5/EF 
eller, dersom disse ikke foreligger, de grunnleggende krav 
fastsatt i artikkel 3 i ovennevnte direktiv,

c) på grunnlag av objektive og offentlig tilgjengelige 
kriterier som ikke innebærer forskjellsbehandling, 
kreve at markedsdeltakerne har de nødvendige tekniske 
kvalifikasjoner for å tilkople, idriftsette og vedlikeholde 
terminalutstyr.

Artikkel 4

Medlemsstatene skal sørge for at brukerne gis tilgang til nye 
grensesnittpunkter i det offentlige nettet, og at disse punktenes 
tekniske spesifikasjoner offentliggjøres av operatører av det 
offentlige telenettet.

Artikkel 5

Medlemsstatene skal sørge for at alle spesifikasjoner for 
terminalutstyr formaliseres og offentliggjøres.

Medlemsstatene skal, når det foreligger et utkast til ovennevnte 
tekniske spesifikasjoner, underrette Kommisjonen om dette i 
samsvar med direktiv 98/34/EF.

Artikkel 6

Medlemsstatene skal sørge for at ansvaret for å føre kontroll 
med anvendelsen av spesifikasjonene nevnt i artikkel 5 blir 
overlatt til et organ som er uavhengig av offentlige eller private 
foretak som tilbyr varer og/eller tjenester i telesektoren.

Artikkel 7

Medlemsstatene skal ved utgangen av hvert år framlegge 
en rapport for Kommisjonen slik at den kan kontrollere at 
bestemmelsene i artikkel 2, 3, 4 og 6 er overholdt.

En disposisjon for rapporten er angitt i vedlegg I.

Artikkel 8

Direktiv 88/301/EØF, endret ved det direktiv som er oppført 
i vedlegg II del A, oppheves, men uten at dette berører 
medlemsstatenes plikter med hensyn til de frister som er 
fastsatt i vedlegg II del B for innarbeiding av direktivet i 
nasjonal lovgivning.
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Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås 
som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i 
sammenligningstabellen i vedlegg III.

Artikkel 9

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

Artikkel 10

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 20. juni 2008.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President
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VEDLEGG I

Disposisjon for rapporten nevnt i artikkel 7

Gjennomføring av bestemmelsene i artikkel 2

Terminalutstyr omfattet av endret lovgivning eller lovgivning under endring.

For hver utstyrsgruppe angis følgende:

– tidspunkt da tiltaket ble truffet, eller

– tidspunkt da forslaget ble framlagt, eller

– tidspunkt da tiltaket trådte i kraft.

Gjennomføring av bestemmelsene i artikkel 3

– terminalutstyr som er blitt underlagt restriksjoner på tilkopling og/eller idriftsetting,

– krav til tekniske kvalifikasjoner med henvisning til hvor de er offentliggjort.

Gjennomføring av bestemmelsene i artikkel 4

– henvisninger til publikasjoner hvor de tekniske spesifikasjonene er angitt,

– antall eksisterende grensesnittpunkter i det offentlige nettet,

– antall grensesnittpunkter i det offentlige nettet som er tilgjengelige.

Gjennomføring av bestemmelsene i artikkel 6

– angivelse av oppnevnt(e) uavhengig(e) organ(er).

____________
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VEDLEGG II

Del A

Opphevet direktiv med påfølgende endring

(nevnt i artikkel 8)

Kommisjonsdirektiv 88/301/EØF (EFT L 131 av 27.5.1988, s. 73)

Kommisjonsdirektiv 94/46/EF (EFT L 268 av 19.10.1994, s. 15)

Del B

Liste over frister for innarbeiding i nasjonal lovgivning

(nevnt i artikkel 8)

Direktiv Frist for innarbeiding

88/301/EØF —

94/46/EF 8. august 1995
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VEDLEGG III

Sammenligningstabell

Direktiv 88/301/EØF Dette direktiv

Artikkel 1 innledende tekst Artikkel 1 innledende tekst

Artikkel 1 første strekpunkt første og annet punktum Artikkel 1 nr. 1 bokstav a)

Artikkel 1 første strekpunkt siste punktum Artikkel 1 nr. 1 bokstav b)

Artikkel 1 annet strekpunkt Artikkel 1 nr. 3

Artikkel 1 tredje strekpunkt innledende tekst Artikkel 1 nr. 4 innledende tekst

Artikkel 1 tredje strekpunkt første understrekpunkt Artikkel 1 nr. 4 bokstav a)

Artikkel 1 tredje strekpunkt annet understrekpunkt Artikkel 1 nr. 4 bokstav b)

Artikkel 1 tredje strekpunkt tredje understrekpunkt Artikkel 1 nr. 4 bokstav c)

Artikkel 1 fjerde strekpunkt Artikkel 1 nr. 2

Artikkel 2 Artikkel 2

Artikkel 3 første punktum Artikkel 3 første ledd

Artikkel 3 annet punktum Artikkel 3 annet ledd innledende punktum

Artikkel 3 første strekpunkt Artikkel 3 annet ledd bokstav a)

Artikkel 3 annet strekpunkt Artikkel 3 annet ledd bokstav b)

Artikkel 3 tredje strekpunkt Artikkel 3 annet ledd bokstav c)

Artikkel 4 første ledd Artikkel 4

Artikkel 4 annet ledd —

Artikkel 5 nr. 1 —

Artikkel 5 nr. 2 første punktum Artikkel 5 første ledd

Artikkel 5 nr. 2 annet punktum Artikkel 5 annet ledd

Artikkel 6 Artikkel 6

Artikkel 8 —

Artikkel 9 Artikkel 7

Artikkel 10 —

— Artikkel 8

— Artikkel 9

Artikkel 11 Artikkel 10

Vedlegg I —

Vedlegg II Vedlegg I

— Vedlegg II

— Vedlegg III
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske union og 
traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 av 
20. desember 1985 om bruk av fartsskriver innen veitransport(1), 
særlig artikkel 17 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til artikkel 1 i forordning (EØF) nr. 3821/85 skal 
fartsskrivere innen veitransport med hensyn til utforming, 
prøving, installasjon og bruk være i samsvar med kravene 
i vedlegg I, IB og II til nevnte forordning.

2) I artikkel 5 i forordning (EØF) nr. 3821/85 er det fastsatt 
at en medlemsstat skal gi typegodkjenning til alle typer 
digitale fartsskrivere som er i samsvar med kravene i 
vedlegg IB til forordningen.

3) I henhold til artikkel 3 i forordning (EØF) nr. 3821/85 skal 
fartsskrivere installeres og brukes i relevante kjøretøyer 
som er registrert i en medlemsstat.

4) I vedlegg IB til forordning (EØF) nr. 3821/85 er det 
fastsatt tekniske spesifikasjoner for konstruksjon, 
prøving, installasjon og ettersyn av digitale fartsskrivere.

5) For å forbedre digitale fartsskrivere med sikte på å 
redusere administrative byrder for bransjen og gi 
sikre opplysninger om kjøretid og hviletid til både 
transportforetak og nasjonale kontrollmyndigheter må 
vedlegg IB til forordning (EØF) nr. 3821/85 tilpasses den 
tekniske utvikling.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 339 av 22.12.2009, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 132/2010 av 10. desember 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 17 av 31.3.2011, s. 7.

(1) EFT L 370 av 31.12.1985, s. 8.

6) Denne forordning hindrer ikke medlemsstatene i å 
typegodkjenne utstyr som er i samsvar med de kravene 
som er fastsatt i forordningen før forordningen kommer til 
anvendelse, slik at sikrere fartsskrivere kan markedsføres 
raskt. Denne forordning hindrer ikke medlemsstatene 
i å typegodkjenne programvare som oppgraderer 
eksisterende digitale fartsskrivere slik at de oppfyller 
kravene i forordningen.

7) Denne forordning krever ikke at en fungerende digital 
fartsskriver som er installert før forordningen kommer til 
anvendelse, byttes ut.

8) Produsenter av digitale fartsskrivere har erklært at 
all tilgang til immaterialrettigheter som kan utgjøre 
en vesentlig ressurs, vil bli gitt til alle parter, uten 
forskjellsbehandling og på rettferdige, rimelige og 
gjensidige vilkår.

9) For å legge forholdene til rette for gjensidig godkjenning 
av enkeltstående typegodkjente komponenter og sikre at 
nye produsenter av utstyr til digitale fartsskrivere eller 
komponenter av slike, ikke hindres i å komme inn på 
markedet, er det nødvendig å fastsette at internasjonale 
standarder skal anvendes på tekniske grensesnitt mellom 
de ulike komponentene.

10) For å hjelpe transportforetak til å oppfylle sine forpliktelser 
i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF 
av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer 
i forbindelse med behandling av personopplysninger og 
om fri utveksling av slike opplysninger(2) bør antallet 
foretakslåser økes.

11) For å sikre korrekt håndheving av reglene og kontroll 
av kjøretøyer, og for å identifisere førere, bør utvidede 
tegnsett integreres i den digitale fartsskriveren.

(2) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31.

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1266/2009

av 16. desember 2009

om tiende tilpasning til den tekniske utvikling av rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 om bruk av 
fartsskriver innen veitransport(*)

2015/EØS/51/09
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12) For å støtte industrien, produsenter og kontrollorganer 
slik at disse kan identifisere de eksisterende produsentene 
på markedet, samt for å kunne skille mellom stater og 
relevante koder ved hjelp av de merkene som benyttes på 
kjøretøyer i internasjonal trafikk, som fastsatt i De forente 
nasjoners Wien-konvensjon av 1968 om veitrafikk, 
bør det laboratoriet som har ansvaret for å utføre 
driftskompatibilitetsprøvinger, føre hensiktsmessige 
lister og gjøre dem tilgjengelig på et offentlig nettsted.

13) For å bistå veitransportforetak med å oppfylle sine 
juridiske forpliktelser til å lagre relevante opplysninger 
for håndhevingsformål bør det fastsettes felles 
prøvingsspesifikasjoner for det utskriftspapiret som skal 
benyttes når det gis en typegodkjenning.

14) For å redusere de administrative byrdene, og dermed 
utgiftene, som pålegges foretak og førere når disse bruker 
digitale fartsskrivere, bør bestemmelsene om installasjon, 
aktivering, kalibrering og inspeksjon av utstyret forenkles 
og særlig rettes mot bare de kjøretøyene som benyttes til 
kjøring som omfattes av kjøretidsreglene, som fastsatt i 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 561/2006 
av 15. mars 2006 om harmonisering av visse bestemmelser 
på det sosiale området innen veitransport(1).

15) Ved periodiske inspeksjoner eller i andre tilfeller 
der det er behov for kontroll, kalibrering, reparasjon 
eller inspeksjon av fartsskriveren, bør verksteder 
undersøke utstyret for å se om det finnes eller er benyttet 
manipulasjonsinnretninger, og bør foreta og oppbevare en 
registrering av slike hendelser, herunder manglende eller 
brutte forseglinger.

16) Bare digitale fartsskrivere i kjøretøyer av type M2, M3, N2 
eller N3, som definert i vedlegg II til europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om 
fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner 
og deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske 
enheter til slike motorvogner(2), bør automatisk registrere 
hastighetsoverskridelser.

17) Som følge av rapporten fra Det felles forskningssenter 
(«Report on the Attacks to Security of the Digital 
Tachograph and on the Risk Associated With the 
Introduction of Adaptors to be fitted into Light Vehicles») 
bør overføring av elektroniske data mellom kilden for 
kjøretøyets bevegelse og bevegelsesføleren beskyttes mot 

(1) EUT L 102 av 11.4.2006, s. 1.
(2) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1.

ulovlig inngrep, som for eksempel ved bruk av magneter, 
og data om kjøretøyets bevegelse bør bekreftes av andre 
og uavhengige, interne og eksterne kilder.

18) Det er av hensyn til integriteten og påliteligheten 
ved det digitale fartsskriversystemet viktig å sikre at 
fartsskriverkort som utstedes til førere, er unike. For å 
hindre at førere søker om eller innehar flere enn ett gyldig 
kort, bør det innføres elektronisk utveksling av data 
mellom medlemsstatene.

19) Brukergrensesnittet for å foreta manuell innlegging av 
aktiviteter når en fører har vært borte fra sitt kjøretøy 
og i løpet av dette tidsrommet ikke kan registrere 
sine aktiviteter på sjåførkortet, bør gjøres enklere og 
tydeligere.

20) Det er nyttig for førere å få ytterligere og valgfrie 
opplysninger vist på skjermen til den digitale 
fartsskriveren, og å kunne skjule varsler i tilfeller der 
kjøringen ikke omfattes av bestemmelsene.

21) Den tiden det tar å overføre data fra fartsskriveren, bør 
reduseres ved forbedringer av de tekniske grensesnittene.

22) For å opprettholde systemets pålitelighet i lys av at 
de sikkerhetsmekanismene som nå er bruk, snart blir 
foreldet, er det nødvendig med beredskapstiltak for å 
sikre kontinuiteten i typegodkjenningsprosessen for 
fartsskriverutstyr.

23) For å sikre at kjøremønstre og «sanne» kjøreregistreringer 
kan fastsettes ved kontroller ved veien, bør beregning av 
kjøretid og avrunding opp til nærmeste hele minutt for 
aktivitetsperioder forenkles.

24) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen nedsatt ved artikkel 18 i forordning 
(EØF) nr. 3821/85.

25) Forordning (EØF) nr. 3821/85 bør derfor endres ─

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg IB til forordning (EØF) nr. 3821/85 endres i samsvar 
med vedlegget til denne forordning.
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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. oktober 2011. Nr. 3.1, 3.8, 3.9, 3.11, 3.20, 8.2, 9.2, 12.3, 12.4 og 13 i vedlegget 
får imidlertid anvendelse fra 1. oktober 2012, og nr. 7.2, 7.3 og 7.5 får anvendelse fra ikrafttredelsesdatoen.

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

Utferdiget i Brussel, 16. desember 2009.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

____
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VEDLEGG

I vedlegg IB til forordning (EØF) nr. 3821/85 gjøres følgende endringer:

1. ENDRINGER I KAPITTEL I (DEFINISJONER)

1.1.  Definisjon f) skal lyde:

«f) «kalibrering»: oppdatering eller bekreftelse av kjøretøyparametrer som skal ligge i minnet. Kjøretøyparametrer 
omfatter kjøretøyidentifikasjon (kjøretøyets understellsnummer (VIN), registreringsnummer (VRN) og 
registreringsmedlemsstat) og kjøretøyets egenskaper (w, k, l, dekkstørrelse, innstilling av hastighetsbegrenser 
(dersom aktuelt), aktuell UTC-tid, aktuell kilometerstand).

 All oppdatering eller bekreftelse som bare gjelder UTC-tid, skal anses som en tidsjustering og ikke som en 
kalibrering, forutsatt at dette ikke er i strid med krav 256.

 Kalibrering av fartsskriver krever bruk av et verkstedkort;»

1.2.  Definisjon l) skal lyde:

«l) «foretakskort»:

 et fartsskriverkort som er utstedt av en medlemsstats myndigheter til eieren eller innehaveren av kjøretøyer 
utstyrt med fartsskriver.

 Foretakskortet angir foretaket og gjør det mulig å vise, overføre og skrive ut data som er lagret i den 
fartsskriveren som er låst av det aktuelle foretaket, eller som ikke er låst av noe foretak,»

1.3.  Definisjon s) skal lyde:

«s) «overføring»:

 kopiering, sammen med den elektroniske signaturen, av en del av eller av et komplett sett med datafiler 
lagret i kjøretøyets minne eller i minnet til fartsskriverkortet, der disse dataene er nødvendige for å fastslå 
samsvar med bestemmelsene fastsatt i forordning (EF) nr. 561/2006.

 Produsenter av digitale fartsskriverenheter og produsenter av utstyr som er utformet for og beregnet på 
overføring av datafiler, skal treffe alle rimelige tiltak for å sikre at slike data kan overføres med minst mulig 
forsinkelse for transportforetak eller førere.

 Overføringen må ikke føre til at lagrede data endres eller slettes. Det kan være at overføring av den detaljerte 
filen med hastighetsdata ikke er nødvendig for å fastslå samsvar med forordning (EF) nr. 561/2006, men den 
kan benyttes til andre formål, for eksempel undersøkelser i forbindelse med ulykker;»

1.4.  I fotnote 1 til definisjon n) og p) skal nytt ledd lyde:

 «Alternative måter å beregne kontinuerlig kjøretid og samlet pausetid på kan benyttes for å erstatte disse 
definisjonene dersom de blir foreldet som følge av ajourføring av annen gjeldende lovgivning.»

2. ENDRINGER I KAPITTEL II (ALMINNELIGE KJENNETEGN)

2.1.  Følgende nye krav tilføyes etter krav 001:

«Krav 001a Grensesnittet mellom bevegelsesfølere og kjøretøyenheter skal være i samsvar med ISO 16844-
3:2004, Cor 1:2006.»

2.2.  I krav 010 gjøres følgende endringer:

– Tredje strekpunkt oppheves.

– Siste strekpunkt skal lyde:

«overføringsfunksjonen er ikke tilgjengelig i driftsmodus (bortsett fra som fastsatt i krav 150), unntatt ved 
overføring fra et sjåførkort når det ikke er satt inn noe annet kort i kjøretøyenheten.»
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2.3.  Annet strekpunkt i krav 011 skal lyde:

«—  I foretaksmodus kan førerrelaterte data (krav 081, 084 og 087) hentes ut bare for perioder som ikke er låst, 
eller som ikke noe annet foretak (som angitt ved de første 13 sifrene i foretakskortnummeret) har låst.»

3. ENDRINGER I KAPITTEL III (FUNKSJONER OG KRAV)

3.1.  Følgende krav tilføyes etter krav 019:

«Krav 019a For å oppdage manipulering av bevegelsesdata skal opplysninger fra bevegelsesføleren bekreftes av 
opplysninger om kjøretøyets bevegelse fra én eller flere kilder som er uavhengig av bevegelsesføleren.»

3.2.  Krav 028 skal lyde:

«Krav 028 UTC-dato og -tid skal benyttes for å tidfeste data inne i fartsskriveren (registreringer, datautveksling) 
og for alle utskrifter angitt i tillegg 4 «Utskrifter».»

3.3.  Krav 029 skal lyde:

«Krav 029 For at lokal tid skal kunne vises, skal det være mulig å endre forskyvningen av vist tid i trinn på en 
halv time. Ingen andre forskyvninger enn negative eller positive multipla av halvtimer er tillatt.»

3.4.  Krav 040 oppheves.

3.5.  Krav 038, krav 041 og krav 042 skal lyde:

«Krav 038 Den første endringen i aktivitet til HVILE eller RÅDIGHET som finner sted innen 120 sekunder 
etter den automatiske endringen til ARBEID som følge av at kjøretøyet stanser, skal anses å ha funnet sted på 
tidspunktet for kjøretøyets stans (slik at endringen til ARBEID eventuelt oppheves).»

«Krav 041 For et gitt kalenderminutt skal hele minuttet anses som KJØRING dersom KJØRING er registrert 
som aktivitet i både det umiddelbart foregående og umiddelbart etterfølgende minuttet.»

«Krav 042 Et gitt kalenderminutt som ikke anses som KJØRING i henhold til krav 041 foran, skal i sin helhet 
anses for å være av samme type aktivitet som den kontinuerlige aktiviteten av lengst varighet i det aktuelle 
minuttet (eller, ved aktiviteter av like lang varighet, den seneste).»

3.6.  Krav 050, 050a og 050b skal lyde:

«Krav 050 Det skal ved hjelp av kommandoer i menyene være mulig å legge inn steder der den daglige 
arbeidstiden begynner og/eller slutter. Dersom flere enn én slik innlegging skjer innenfor ett kalenderminutt, skal 
bare den siste verdien for begynnelsessted og den siste verdien for sluttsted som skjer innenfor dette tidsrommet, 
registreres.»

«Krav 50a Ved innsetting av sjåførkort (eller verkstedkort), og bare på dette tidspunktet, skal det være mulig med 
manuell innlegging av aktiviteter i fartsskriveren. Det skal ved behov være mulig å foreta manuell innlegging ved 
førstegangs innsetting av et tidligere ubrukt sjåførkort (eller verkstedkort).

Manuell innlegging av aktiviteter skal foretas med lokal tid og dato for den tidssonen (UTC-tidsforskjell) som 
er fastsatt for kjøretøyenheten.

Ved innsetting av sjåførkort eller verkstedkort skal kortinnehaveren påminnes om

– dato og klokkeslett siste gang kortet ble tatt ut,

– den lokale tidsforskjellen som er fastsatt for kjøretøyenheten (valgfritt).

Det skal være mulig å legge inn aktiviteter med følgende restriksjoner:

– Typen aktivitet skal være ARBEID, RÅDIGHET eller PAUSE/HVILE.

– Start- og sluttidspunkt for hver aktivitet skal ligge innenfor tidsrommet mellom siste uttak av kortet og den 
aktuelle innsettingen.
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Aktiviteter skal ikke kunne overlappe hverandre i tid.

Framgangsmåten for manuell innlegging av aktiviteter skal omfatte så mange på hverandre følgende trinn som 
er nødvendig for å angi type samt start- og sluttidspunkt for hver aktivitet. For hver del av perioden mellom siste 
uttak av kortet og aktuell innsetting av kortet skal kortinnehaveren ha mulighet til ikke å oppgi noen aktivitet.

Under manuell innlegging i forbindelse med innsetting av kortet og dersom dette er relevant, skal kortinnehaver 
ha mulighet til å legge inn 

– et sted der en tidligere daglig arbeidstid ble avsluttet, knyttet til relevant klokkeslett (dersom dette ikke 
allerede er lagt inn ved siste uttak av kortet),

– et sted der den aktuelle daglige arbeidstiden begynner, knyttet til relevant klokkeslett.

Dersom et sted legges inn, skal det registreres i det relevante fartsskriverkortet.

Manuell innlegging skal avbrytes dersom

– kortet tas ut, eller

– kjøretøyet er i bevegelse og kortet befinner seg i førerens kortleseråpning.

Ytterligere avbrudd er tillatt, f.eks. etter et visst tidsrom med inaktivitet hos brukeren. Dersom en manuell 
innlegging blir avbrutt, skal fartsskriveren bekrefte all fullført innlegging av sted og aktivitet (dvs. utvetydige 
opplysninger om sted og klokkeslett, eller type aktivitet, start- og sluttidspunkt) som allerede er foretatt.

Dersom et annet sjåfør- eller verkstedkort blir satt inn under manuell innlegging av aktiviteter for et tidligere 
innsatt kort, skal den manuelle innleggingen for det første kortet kunne fullføres før den manuelle innleggingen 
for det andre kortet begynner.

Kortinnehaveren skal ha mulighet til å legge inn manuelle verdier i samsvar med en framgangsmåte som minst 
skal omfatte følgende:

Aktiviteter legges inn manuelt, i kronologisk rekkefølge, for tidsrommet mellom siste kortuttak og aktuell 
innsetting.

Starttidspunktet for første aktivitet skal settes lik tidspunktet for uttak av kortet. For hver påfølgende innlegging 
skal starttidspunktet være forhåndsinnstilt til umiddelbart etter sluttidspunktet for forrige innlegging. Type 
aktivitet og sluttidspunkt skal velges for hver aktivitet.

Prosedyren skal avsluttes når sluttidspunktet til en manuelt innlagt aktivitet, er lik tidspunktet for kortinnsetting. 
Fartsskriveren kan eventuelt tillate at kortinnehaveren endrer en aktivitet som er lagt inn manuelt, fram til denne 
bekreftes ved valg av en særlig kommando. Deretter er slike endringer ikke tillatt.»

«Krav 50b Fartsskriveren skal gi føreren mulighet til å legge inn i sanntid følgende to særlige forhold: 

«UTENFOR VIRKEOMRÅDET» (start, slutt)

«OVERFART MED FERGE / TRANSPORT MED TOG»

«OVERFART MED FERGE / TRANSPORT MED TOG» kan ikke finne sted når forholdet «UTENFOR 
VIRKEOMRÅDET» er startet.

Et startet «UTENFOR VIRKEOMRÅDET»-forhold skal automatisk lukkes av fartsskriveren ved innsetting eller 
uttak av et sjåførkort.

Et startet «UTENFOR VIRKEOMRÅDET»-forhold skal forhindre følgende hendelser og varsler: 

– Kjøring uten et relevant kort.

– Varsler i forbindelse med kontinuerlig kjøretid.»

3.7.  Krav 065 skal lyde:

«Krav 065 Denne hendelsen skal utløses for hver hastighetsoverskridelse. Dette kravet får anvendelse bare på 
kjøretøyer som faller inn under gruppe M2, M3, N2 eller N3, som definert i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF 
om fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og deres tilhengere.»
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3.8.  Følgende tekst tilføyes etter krav 067:

«9.9a. Hendelsen «kjøretøybevegelseskonflikt»

Krav 067a Denne hendelsen skal også utløses når en nullhastighetsmåling er i strid med bevegelsesopplysninger 
fra minst én uavhengig kilde i lenger enn ett minutt uavbrutt.

Krav 067b I tilfeller der kjøretøyenheten kan motta eller generere hastighetsverdier fra en ekstern uavhengig 
kilde med bevegelsesopplysninger, kan denne hendelsen også bli utløst dersom slike hastighetsverdier i betydelig 
grad er i strid med de verdiene som er generert fra hastighetssignalet fra bevegelsesføleren i mer enn ett minutt.»

3.9.  I krav 094 tilføyes følgende tabellrad etter hendelsen «Feil i bevegelsesdata»:

Kjøretøy-
bevegelseskonflikt

– den lengste hendelsen for hver av de 
10 siste dagene den har forekommet

– de 5 lengste hendelsene i løpet av de 
siste 365 dagene

– dato og klokkeslett for hendelsens start

– dato og klokkeslett for hendelsens slutt

– korttype, kortnummer og utstedende 
medlemsstat for ethvert kort som er satt 
inn ved hendelsens start og/eller slutt

– antall tilsvarende hendelser samme dag

3.10.  Krav 104 skal lyde:

«Krav 104 Fartsskriveren skal registrere og lagre i minnet følgende data knyttet til de 255 siste foretakslåsene:

– dato og klokkeslett for låsing,

– dato og klokkeslett for åpning,

– foretakskortets nummer og kortutstedende medlemsstat,

– foretakets navn og adresse.

Data som tidligere er låst med en lås som er fjernet fra minnet på grunn av ovennevnte begrensning, skal 
behandles som ikke låst.»

3.11.  Etter krav 109a tilføyes følgende krav:

«Krav 109b Hendelsen «kjøretøybevegelseskonflikt» skal ikke lagres i sjåfør- og verkstedkort.»

3.12.  Krav 114a skal lyde:

«Krav 114a Skjermvisningen skal støtte de tegnene som er angitt i tillegg 1 kapittel 4 «Tegnsett». Skjermvisningen 
kan benytte forenklede tegn (aksenttegn kan f.eks. vises uten aksent, eller små bokstaver kan vises som store).»

3.13.  Krav 121 skal lyde:

«Krav 121 Når ingen andre opplysninger trenger å bli vist, skal fartsskriveren som standard vise følgende:

– lokal tid (framkommet ved UTC + tidsforskjell som innstilt av føreren),

– driftsmodus,

– aktuell aktivitet for føreren og annenføreren,

 opplysninger knyttet til føreren:

– dersom aktuell aktivitet er KJØRING, aktuell kontinuerlig kjøretid og aktuell samlet pausetid, 
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– dersom aktuell aktivitet ikke er KJØRING, aktuell varighet av denne aktiviteten (fra den ble valgt) og aktuell 
samlet pausetid.»

3.14.  Krav 127 skal lyde:

«Krav 127 Det skal være mulig selektivt og på kommando å få vist følgende: 

– UTC-dato og -klokkeslett samt lokal tidsforskjell,

– innholdet i hver av de seks utskriftene, i samme formater som selve utskriftene,

– kontinuerlig kjøretid og samlet pausetid for føreren,

– kontinuerlig kjøretid og samlet pausetid for annenføreren,

– samlet kjøretid for føreren for foregående og aktuell uke,

– samlet kjøretid for annenføreren for foregående og aktuell uke.

Valgfritt:

– aktuell varighet for annenførerens aktivitet (fra den ble valgt),

– samlet kjøretid for føreren for den aktuelle uken,

– samlet kjøretid for føreren for den aktuelle daglige arbeidstiden,

– samlet kjøretid for annenføreren for den aktuelle daglige arbeidstiden.»

3.15.  Krav 133a skal lyde:

«Krav 133a Skriveren skal støtte de tegnene som er angitt i tillegg 1 kapittel 4 «Tegnsett».»

3.16.  Krav 136 skal lyde:

«Krav 136 Utskriftspapiret som benyttes av fartsskriveren, skal ha relevant typegodkjenningsmerke og en 
angivelse av den eller de typer fartsskrivere som det kan benyttes i.»

3.17.  Følgende krav tilføyes etter krav 136:

«Krav 136a Utskrifter skal være klart lesebare og gjenkjennelige under normale oppbevaringsforhold med 
hensyn til lysstyrke, fuktighet og temperatur i minst to år.

Krav 136b Utskriftspapiret skal minst overholde de prøvingsspesifikasjonene som er definert på nettstedet til det 
laboratoriet som er utpekt til å utføre prøving av driftskompatibilitet, som fastsatt i krav 278.

Krav 136c Alle endringer eller oppdateringer av spesifikasjonene i forrige ledd skal bare foretas etter at 
det utpekte laboratoriet har rådført seg med produsenten av den typegodkjente digitale fartsskriverenheten i 
samarbeid med typegodkjenningsmyndighetene.»

3.18.  Krav 141 skal lyde:

«Krav 141 Fartsskriveren skal varsle føreren 15 minutter før og i det øyeblikket den lengste tillatte kontinuerlige 
kjøretiden overskrides.»
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3.19.  Krav 145 skal lyde:

«Krav 145 I sistnevnte tilfelle skal de være merket med symbolet «T».»

3.20.  Etter krav 161 tilføyes følgende krav:

«Krav 161a Bevegelsesfølere skal enten

– reagere på et magnetfelt som forstyrrer påvisningen av kjøretøyets bevegelse. I slike tilfeller vil 
kjøretøyenheten registrere og lagre en feil ved føler (krav 070), eller 

benytte et følerelement som er beskyttet mot, eller ikke påvirkes av, magnetfelter.»

4. ENDRINGER I KAPITTEL V (INSTALLASJON)

4.1.  I krav 239 tilføyes følgende:

«Levering av sikkerhetsrelaterte deler til fartsskriveren kan begrenses dersom dette er nødvendig under 
sikkerhetssertifiseringen.»

4.2.  Krav 243 skal lyde:

«Krav 243 Kjøretøyprodusenter eller installatører skal aktivere den installerte fartsskriveren senest før kjøretøyet 
tas i bruk i henhold til virkeområdet for forordning (EF) nr. 561/2006.»

4.3.  Krav 248 og krav 249 skal lyde:

«Krav 248 Installasjonen skal etterfølges av en kalibrering. Den første kalibreringen må ikke nødvendigvis 
omfatte innlegging av kjøretøyets registreringsnummer (VRN), dersom dette ikke er kjent av det godkjente 
verkstedet som skal foreta kalibreringen. I slike tilfeller, og bare på dette tidspunktet, skal det være mulig for 
kjøretøyets eier å legge inn kjøretøyets VRN ved hjelp av sitt foretakskort før kjøretøyet tas i bruk i samsvar 
med virkeområdet for forordning (EF) nr. 561/2006 (f.eks. ved å bruke kommandoer i en relevant menystruktur 
i kjøretøyenhetens brukergrensesnitt.)(1). Alle oppdateringer eller bekreftelser av denne verdien skal være mulig 
bare ved hjelp av et verkstedkort.»

«Krav 249 Når fartsskriveren er prøvd etter installasjonen, skal en installasjonsplate plasseres lett synlig og lett 
tilgjengelig på fartsskriveren. Dersom dette ikke er mulig, skal platen festes på kjøretøyets B-stolpe slik at den er 
lett synlig. For kjøretøyer som ikke har noen B-stolpe, skal installasjonsplaten festes på dørkarmen på førerens 
side av kjøretøyet og i alle tilfeller være lett synlig.

Etter hver inspeksjon av fartsskriveren ved en godkjent installatør eller et godkjent verksted skal installasjonsplaten 
skiftes ut med en ny.»

4.4.  Krav 250 sjette strekpunkt skal lyde:

«dato for måling av kjøretøyets kilometerfaktor og dekkenes faktiske rulleomkrets,»

4.5.  Etter krav 250 tilføyes følgende krav:

«Krav 250a For kjøretøyer av type M1 og N1 som er utstyrt med et overgangsstykke i samsvar med forordning 
(EF) nr. 68/2009(2), og der det ikke er mulig å ta med alle nødvendige opplysninger som beskrevet i krav 250, 
kan en andre, ekstraplate benyttes. I disse tilfellene skal ekstraplaten minst inneholde de siste fire strekpunktene 
som beskrevet i krav 250.

Dersom en slik ekstraplate benyttes, skal den festes ved eller ved siden av den første platen beskrevet i krav 250, 
og skal ha samme beskyttelsesnivå. Videre skal ekstraplaten også inneholde navn, adresse eller firma til den 
godkjente installatøren eller det godkjente verkstedet som utførte installasjonen, samt installasjonsdatoen.»

5. ENDRINGER I KAPITTEL VI (INSPEKSJONER)

5.1.  I krav 257 gjøres følgende endringer: 

(1) EUT L 102 av 11.4.2006, s. 1.
(2) EUT L 21 av 24.1.2009, s. 3.
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Fjerde strekpunkt skal lyde: «— at installasjonsplaten som definert i krav 250, og merkeplaten som definert i 
krav 169, er festet», og følgende strekpunkt tilføyes: «— at det ikke er koplet noen manipulasjonsinnretning til 
fartsskriveren»

5.2.  Følgende krav tilføyes etter krav 257:

«Krav 257a Dersom en av hendelsene oppført i kapittel III avsnitt 9 («Påvisning av hendelser og/eller feil») har 
forekommet siden siste inspeksjon og av fartsskriverprodusenter og/eller nasjonale myndigheter blir ansett for å 
kunne sette sikkerheten til utstyret i fare, skal verkstedet:

a)  foreta en sammenligning mellom bevegelsesfølerens identifikasjonsdata for den bevegelsesføleren som 
er koplet til girkassen, og identifikasjonsdata for den tilkoplede bevegelsesføleren som er registrert i 
kjøretøyenheten, 

b)  kontrollere om de opplysningene som er registrert på installasjonsplaten, samsvarer med de opplysningene 
som er registrert i kjøretøyenheten,

c)  kontrollere om bevegelsesfølerens serienummer og godkjenningsnummer, dersom disse er trykt på selve 
bevegelsesføleren, samsvarer med de opplysningene som er registrert i kjøretøyenheten.»

«Krav 257b Verksteder skal i sine inspeksjonsrapporter angi om det er funnet brutte forseglinger eller 
manipulasjonsinnretninger. Verkstedene skal oppbevare disse rapportene i minst to år og på anmodning gjøre 
dem tilgjengelig for vedkommende myndighet.»

6. ENDRINGER I KAPITTEL VII (UTSTEDELSE AV KORT)

6.1.  Følgende krav tilføyes etter krav 268:

«Krav 268a Medlemsstatene skal utveksle data elektronisk for å sikre at de sjåførkortene for fartsskrivere som 
medlemsstatene utsteder, er unike.

Vedkommende myndigheter i medlemsstatene kan også utveksle data elektronisk når de utfører kontroller av 
sjåførkort på veien eller på foretakets område, for å kontrollere kortenes status og om de er unike.»

7. ENDRINGER I KAPITTEL VIII (TYPEGODKJENNING)

7.1.  I avsnitt 1 «Allment» tilføyes følgende punktum til slutt i første ledd:

«Alle produsenter av kjøretøyenheter kan be om typegodkjenning av sine komponenter med alle typer 
bevegelsesfølere og omvendt, forutsatt at hver enkelt komponent overholder krav 001a.»

7.2.  Etter krav 274 tilføyes følgende krav:

«Krav 274a I de unntakstilfellene der sikkerhetssertifiseringsmyndighetene avslår å sertifisere nytt utstyr med 
den begrunnelse at sikkerhetsmekanismene er foreldet, skal fortsatt typegodkjenning gis bare i dette særlige og 
unntaksvise tilfellet og bare dersom det ikke finnes noen alternativ løsning som er i samsvar med forordningen.»

«Krav 274b I dette tilfellet skal den berørte medlemsstaten uten opphold underrette Europakommisjonen, som 
innen tolv kalendermåneder etter at typegodkjenning er gitt, skal iverksette en framgangsmåte for å sikre at 
sikkerhetsnivået er gjenopprettet til de opprinnelige nivåene.»

7.3.  Etter krav 275 tilføyes følgende krav:

«Krav 275a Produsenter skal framlegge relevante prøver på typegodkjente produkter og tilhørende dokumentasjon 
som de laboratoriene som er utpekt til å utføre funksjonsprøvinger, anmoder om, innen én måned etter at en 
slik anmodning er framsatt. Alle utgifter som følger av denne anmodningen, skal bæres av den enheten som 
framsetter anmodningen. Laboratoriene skal behandle alle kommersielt følsomme opplysninger som fortrolige.»

7.4.  Etter krav 277 tilføyes følgende krav:

«Krav 277a Funksjonssertifikatet for en fartsskriverkomponent skal også angi typegodkjenningsnumrene på alle 
andre typegodkjente kompatible fartsskriverkomponenter.»
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7.5.  Krav 281 skal lyde:

«Krav 281 Laboratoriet skal ikke foreta driftskompatibilitetsprøvinger av fartsskrivere eller fartsskriverkort 
som det ikke er utstedt et sikkerhetssertifikat og et funksjonssertifikat for, unntatt i de unntakstilfellene som er 
beskrevet i krav 274a.»

8. ENDRINGER I TILLEGG 1 (DATAORDLISTE)

8.1.  Avsnitt 2.2 skal lyde:

«2.2.  Address

En adresse.

Address: = SEQUENCE {

codePage INTEGER (0..255),

address OCTET STRING (SIZE(35))

}

codePage angir et tegnsett som definert i kapittel 4,

address er en adresse som er kodet ved hjelp av det angitte tegnsettet.»

8.2.  I avsnitt 2.54 endres linjen « ′0A′H .. ′0F′H RFU» til:

« ′0A′H Kjøretøybevegelseskonflikt,

′0B′H .. ′0F′H RFU («reserved for future use» — «forbeholdt framtidig bruk»),»

8.3.  Avsnitt 2.70 skal lyde:

«2.70.  Name

Et navn.

Name: = SEQUENCE {

codePage INTEGER (0..255),

name OCTET STRING (SIZE(35))

}

codePage angir et tegnsett som definert i kapittel 4,

name er et navn som er kodet ved hjelp av det angitte tegnsettet.»

8.4.  Avsnitt 2.114 skal lyde:

«2.114.  VehicleRegistrationNumber

Kjøretøyets registreringsnummer (VRN). Registreringsnummeret tildeles av registreringsmyndigheten.

VehicleRegistrationNumber: = SEQUENCE {

codePage INTEGER (0..255),

vehicleRegNumber OCTET STRING (SIZE(13))

}

codePage angir et tegnsett som definert i kapittel 4,
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vehicleRegNumber er et kjøretøyregistreringsnummer som er kodet ved hjelp av det angitte tegnsettet.

Verditildeling: statspesifikk.»

8.5.  Siste ledd i kapittel 4 skal lyde:

«I andre tegnstrenger (Address, Name, VehicleRegistrationNumber) 
brukes i tillegg tegn fra desimalkodeområdet 161–255 i følgende 

8-bits standard tegnsett, som angis av tegntabellnummeret:

Standard tegnsett

Tegntabell
(Desimal)

ISO/IEC 8859-1 Latin-1 Vesteuropeisk 1

ISO/IEC 8859-2 Latin-2 Sentraleuropeisk 2

ISO/IEC 8859-3 Latin-3 Søreuropeisk 3

ISO/IEC 8859-5 Latin/kyrillisk 5

ISO/IEC 8859-7 Latin/gresk 7

ISO/IEC 8859-9 Latin-5 Tyrkisk 9

ISO/IEC 8859-13 Latin-7 Baltisk 13

ISO/IEC 8859-15 Latin-9 15

ISO/IEC 8859-16 Latin-10 Sørøsteuropeisk 16

KOI8-R Latin/Kyrillisk 80

KOI8-U Latin/Kyrillisk 85»

8.6.  I kapittel 2 skal avsnitt 2.67 lyde:

«2.67.  ManufacturerCode

Kode som identifiserer en produsent av typegodkjent utstyr.

ManufacturerCode: = INTEGER (0..255)

Det laboratoriet som har ansvaret for driftskompatibilitetprøvingene, skal føre og offentliggjøre listen over 
produsentkoder på sitt nettsted (krav 290).

Det tildeles midlertidige ManufacturerCode til utviklere av fartsskriverutstyr etter søknad til det laboratoriet som 
har ansvaret for driftskompatibilitetsprøvinger.»

8.7.  Avsnitt 2.71 skal lyde:

«2.71.  NationAlpha

Alfabetiske henvisninger til en stat skal være i samsvar med de nasjonalitetsbokstavene som benyttes på 
kjøretøyer i internasjonal trafikk (De forente nasjoners Wien-konvensjon av 1968 om veitrafikk).

NationAlpha: = IA5String (SIZE (3))

NationAlpha- og Numeric-kodene skal være oppført på en liste på nettstedet til det laboratoriet som er utpekt til 
å utføre driftskompatibilitetsprøvinger, som fastsatt i krav 278.»

8.8.  Avsnitt 2.72 skal lyde:

«2.72.  NationNumeric

Tallhenvisning til en stat.

NationNumeric: = INTEGER (0.. 255)
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Verditildeling: se datatype 2.71 (NationAlpha)

Endringer eller oppdateringer av NationAlpha- eller Numeric-spesifikasjonene beskrevet i forrige ledd skal 
foretas bare etter at det utpekte laboratoriet har mottatt uttalelser fra produsenter av typegodkjente digitale 
fartsskriverenheter.»

9. ENDRINGER I TILLEGG 3 (PIKTOGRAMMER)

9.1.  Krav PIC_001 skal lyde:

«PIC_001 Fartsskriveren kan også benytte følgende piktogrammer og kombinasjoner av piktogrammer (eller 
piktogrammer og kombinasjoner av piktogrammer som er like nok til at de utvetydig kan identifiseres med 
disse):»

9.2.  I avsnitt 2 under underavsnittet «Hendelser» tilføyes følgende piktogram:

 « Kjøretøybevegelseskonflikt»

10. ENDRINGER I TILLEGG 4 (UTSKRIFTER)

10.1.  PRT_006 i avsnitt 2, «Spesifikasjon av datablokker», skal lyde:

 «PRT_006 Ved utskrift skal følgende datablokker og/eller dataposter benyttes, i samsvar med følgende 
betydninger og formater:

Blokk- eller postnummer
Betydning

Dataformat

1. Dato og klokkeslett for utskrift av dokumentet.   dd/mm/åååå hh:mm (UTC)

2. Type utskrift

Blokkidentifikator - - - - - - - - - - - ------- -- - - - - - - - 

Piktogramkombinasjon i utskrift (se tillegg 3), innstilling av 
hastighetsbegrenser (utskrift bare ved overskridelse av tillatt hastighet).

Pikto xxx km/h

3. Identifikasjon av kortinnehaver 

Blokkidentifikator. P= piktogram for personer - - - - - - -- - -- - P- - - -- -- - - - - - - 

Kortinnehavers etternavn
- - - - - - -- - -- - P- - - -- -- - - - - - - 
Etternavn ____________________

Kortinnehaverens eventuelle fornavn Fornavn _____________________

Kortidentifikasjon Kortidentifikasjon_____________

Eventuell utløpsdato for kortet dd/mm/åååå

Dersom kortet ikke er et personlig kort og er uten kortinnehaverens etternavn, skal i stedet navnet på foretaket, 
verkstedet eller kontrollorganet skrives ut.

4. Identifikasjon av kjøretøy

Blokkidentifikator - - - - - - - - --  - -  - -  - - - - - - - - - 

VIN  VIN_______________________

Registreringsmedlemsstat og VRN Nat/VRN_____________________
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5. Identifikasjon av kjøretøyenhet 

Blokkidentifikator
- - - - - - - - --- - -  - - - - - - - - - - -

Navn på produsenten av kjøretøyenheten 
  VU-produsent

Kjøretøyenhetens delenummer VU-delenummer

6. Siste kalibrering av fartsskriver 

Blokkidentifikator - - - - - - - - - ----  - - -- - - - - - - - - 

Verkstedets navn  Etternavn 
____________________

Identifikasjon av verkstedkort Kortidentifikasjon _____________

Dato for kalibrering   dd/mm/åååå

7. Siste kontroll (ved en kontrollør)

Blokkidentifikator - - - - - - - - ------ - -  - - - - - - - - - - 

Identifikasjon av kontrollørens kort Kortidentifikasjon _____________

Kontrolldato, -klokkeslett og -type  dd/mm/åååå hh:mm pppp

Kontrolltype: Kombinasjon av høyst fire piktogrammer. Typen kontroll kan være (en kombinasjon av) følgende:

: Overføring fra kort  : Overføring fra kjøretøyenhet  : Utskrift  : Visning

8. Føreraktiviteter som er lagret i et kort i den rekkefølgen de er inntruffet 

Blokkidentifikator - - - - - - - - - ---- - -  - - - - - - - - - 

Dato for forespørsel (kalenderdag for utskriften) + teller for daglig 
tilstedeværelse av kort

dd/mm/ååå xxx

8a. Forholdet «utenfor virkeområdet» ved begynnelsen av denne dagen (la 
feltet være tomt dersom dette forholdet ikke er åpnet)

____________________________

- - - ------- - - - OUT - ---- ---- - - - -

8.1. Periode da kortet ikke var satt inn 

8.1a. Postidentifikator (periodens start) - - - - - - - - ------ - -  - - - - - - - - - - -

8.1b. Ukjent periode. Starttidspunkt, varighet : hh:mm hhhmm

8.1c. Aktivitet lagt inn manuelt A: hh:mm hhhmm

Aktivitetspiktogram, starttidspunkt, varighet.

8.2. Innsetting av kort i kortleseråpning S

Postidentifikator; S = piktogram for kortleseråpning - - - - - - - - - - - -S - - - - - - - - - - - -

Kjøretøyets registreringsmedlemsstat og VRN  Nat/VRN__________________

Kjøretøyets kilometerstand ved innsetting av kortet x xxx xxx km
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8.3. Aktivitet (mens kortet var satt inn)

Aktivitetspiktogram, starttidspunkt, varighet, mannskapsstatus (mann-
skapspiktogram dersom FLERE FØRERE, tomt dersom ÉN FØRER)

A: hh:mm hhhmm  

8.3a. Særlige forhold. Tidspunkt for innlegging, piktogram (eller 
piktogramkombinasjon) for særlige forhold.

hh:mm - - - pppp - - -

8.4. Uttak av kort 

 Kjøretøyets kilometerstand og tilbakelagt strekning siden siste innsetting 
ved kjent kilometerstand

x xxx xxx km; x xxx km

9. Føreraktiviteter lagret i en kjøretøyenhet i kronologisk rekkefølge for hver kortleseråpning

 Blokkidentifikator - - - - - - - -- - -   - -  - - - - - - - - - - 

 Dato for forespørsel (kalenderdag for utskriften) dd/mm/åååå

 Kjøretøyets kilometerstand kl. 00 og kl. 24 x xxx xxx – x xxx xxx km

10. Aktiviteter registrert i kortleseråpning S

 Blokkidentifikator - - - - - -------- - -S- - - --- - ------- - -

10a. Forholdet «utenfor virkeområdet» ved begynnelsen av denne dagen (la 
feltet være tomt dersom dette forholdet ikke er åpnet)

- - - ------- - - - OUT - ---- ---- - - - -

10.1. Periode da det ikke er satt inn noe kort i kortleseråpning S

 Postidentifikator - - - - - - - - ------ - -  - - - - - - - - - - -

 Intet kort satt inn   - - -

 Kjøretøyets kilometerstand ved periodens begynnelse x xxx xxx km

10.2. Innsetting av kort 

 Postidentifikator for innsetting av kort - - - - - - - - ------ - -  - - - - - - - - - - -

 Førers navn  Etternavn __________________

 Førers fornavn Fornavn_____________________

 Identifikasjon av sjåførkort Kortidentifikasjon _____________

 Sjåførkortets utløpsdato dd/mm/åååå

 Registreringsmedlemsstat og VRN for foregående kjøretøy som er 
benyttet

  Nat/VRN_________________

 Dato og klokkeslett for uttak av kort fra foregående kjøretøy dd/mm/åååå hh:mm

 Tom linje

 Kjøretøyets kilometerstand ved innsetting av kortet, manuell innlegging 
av flagg for føreraktiviteter (M for ja, tom for nei).

x xxx xxx km M

 Dersom det ikke ble satt inn noe sjåførkort på den dagen utskriften er 
foretatt, skal avlesningen av kilometerstand for blokk 10.2 fra siste 
tilgjengelig kortinnsetting forut for nevnte dag benyttes.
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10.3. Aktivitet

 Aktivitetspiktogram, starttidspunkt, varighet, mannskapsstatus 
(mannskapspiktogram dersom FLERE FØRERE, tomt dersom ÉN 
FØRER)

A ÷ hh:mm hhhmm  

10.3a. Særlige forhold. Tidspunkt for innlegging, piktogram (eller 
piktogramkombinasjon) for særlige forhold.

hh:mm - - - pppp - - -

10.4. Uttak av kort eller slutt på «intet kort»-periode 

 Kjøretøyets kilometerstand ved uttak av kortet eller ved slutten på «intet 
kort»-perioden, og tilbakelagt strekning siden innsetting, eller siden 
starten på «intet kort»-perioden.

x xxx xxx km; x xxx km

11. Døgnsammendrag

Blokkidentifikator - - - - - - - - - - -  -  - - - - -  - - - - -

11.1. Kjøretøyenhetens sammendrag av perioder uten kort i førerens kortleseråpning

 Blokkidentifikator 1    - - -

11.2. Kjøretøyenhetens sammendrag av perioder uten kort i annenførerens kortleseråpning

 Blokkidentifikator 2   - - -

11.3. Kjøretøyenhetens døgnsammendrag for hver fører 

 Postidentifikator - - - - - - - - ------ - -  - - - - - - - - - - -

 Førers etternavn  Etternavn __________________

 Førers fornavn Fornavn______________________

 Identifikasjon av sjåførkort Kortidentifikasjon _____________

11.4. Innlegging av sted der daglig arbeidstid begynner og/eller slutter

pi = piktogram for sted for start/slutt, klokkeslett, stat, region pihh:mm Cou Reg

Kilometerstand x xxx xxx km

11.5. Totalverdier for aktivitet (fra et kort)

Samlet varighet av kjøring, tilbakelagt strekning  hhhmm x xxx km

Samlet varighet av arbeid og rådighet  hhhmm  hhhmm

Samlet varighet av hvile og ukjent  hhhmm  hhhmm

Samlet varighet av mannskapsaktiviteter   hhhmm
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11.6. Totalverdier for aktivitet (perioder uten kort i førerens kortleseråpning)

Samlet varighet av kjøring, tilbakelagt strekning  hhhmm x xxx km

Samlet varighet av arbeid og rådighet  hhhmm  hhhmm

Samlet varighet av hvile  hhhmm

11.7. Totalverdier for aktivitet (perioder uten kort i annenførerens kortleseråpning)

Samlet varighet av arbeid og rådighet  hhhmm  hhhmm

Samlet varighet av hvile  hhhmm

11.8. Totalverdier for aktivitet (per fører, begge kortleseråpninger medregnet)

Samlet varighet av kjøring, tilbakelagt strekning  hhhmm x xxx km

Samlet varighet av arbeid og rådighet  hhhmm  hhhmm

Samlet varighet av hvile  hhhmm

Samlet varighet av mannskapsaktiviteter   hhhmm

Dersom det kreves daglig utskrift for aktuell dag, beregnes opplysningene for døgnsammendraget på grunnlag 
av dataene som er tilgjengelige på utskriftstidspunktet

12. Hendelser og/eller feil som er lagret i et kort

12.1.  Blokkidentifikator for 5 siste «hendelser og feil» fra et kort - - - - - - ------   - - -  - - - - - - - -

12.2.  Blokkidentifikator for alle registrerte «hendelser» i et kort - - - - - - -- - ---  - -  - - - - - - - - -

12.3.  Blokkidentifikator for alle registrerte «feil» i et kort - - - - - - - - -----   -   - - - - - - - - -

12.4. Registrering av hendelser og/eller feil

Postidentifikator - - - - - - - - ------ - -  - - - - - - - - - - -

Piktogram for hendelser/feil, formålet med posten, startdato og 
-klokkeslett

Pic (p) dd/mm/yyyy hh:mm

Kode for (eventuell) ekstra hendelse/feil, varighet  xx hhhmm

Registreringsmedlemsstat og VRN for kjøretøyet der hendelsen eller 
feilen oppsto

 Nat/VRN___________________

13. Hendelser og/eller feil som er lagret eller som er under registrering i en kjøretøyenhet 

13.1.  Blokkidentifikator for 5 siste «hendelser og feil» fra kjøretøyenheten - - - - - - - ----- -    -  - - -- - - 
-   -

13.2.  Blokkidentifikator for alle «hendelser» som er registrert eller som er under 
registrering i en kjøretøyenhet 

- - - - - - --- ---- -   -  - - - - - - -   -
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13.3.  Blokkidentifikator for alle «feil» som er registrert eller som er under 
registrering i en kjøretøyenhet

- - - - - - - ---- --   -  - - - - - - -   -

13.4. Registrering av hendelser og/eller feil

Postidentifikator - - - - - - - - ------ - -  - - - - - - - - - - -

Piktogram for hendelser/feil, formålet med posten, startdato og 
-klokkeslett

Pic (p) dd/mm/åååå hh:mm

Eventuell ekstra hendelses-/feilkode, antall tilsvarende hendelser i 
gjeldende døgn, varighet 

 xx (xxx) hhhmm

Angivelse av kortene som er satt inn ved start eller slutt på hendelsen eller 
feilen (opptil 4 linjer uten to gjentakelser av samme kortnumre)

Kortidentifikasjon 

Kortidentifikasjon 

Kortidentifikasjon 

Kortidentifikasjon 

Tilfelle da det ikke var satt inn noe kort  - - -

Formålet med registrering (p) er en numerisk kode som angir grunnen til at hendelsen eller feilen ble registrert, 
kodet i samsvar med dataelementet EventFaultRecordPurpose.

14. Identifikasjon av kjøretøyenhet

Blokkidentifikator - - - - - - - - -----  - - -- - - - - - - - - -

Navn på produsenten av kjøretøyenheten  Navn_______________________

Adressen til produsenten av kjøretøyenheten Adresse______________________

Delenummer for kjøretøyenheten Delenummer__________________

Typegodkjenningsnummer for kjøretøyenheten Godkj_______________________

Serienummer for kjøretøyenheten S/N_________________________

Kjøretøyenhetens produksjonsår ÅÅÅÅ

Versjon av og installasjonsdato for kjøretøyenhetens programvare V xxxx dd/mm/åååå

15. Identifikasjon av føler 

Blokkidentifikator - - - - - - - - ----- -  -  - - - - - - - - - -

Serienummer for føleren   S/N________________________

Typegodkjenningsnummer for føleren Godkj________________________

Dato for første installasjon av føleren dd/mm/åååå»

10.2.  Avsnitt 3.1 «Daglig utskrift av føreraktiviteter fra kort» skal lyde:
«3.1.  Daglig utskrift av føreraktiviteter fra kort
PRT_007  Daglig utskrift av føreraktiviteter fra kort skal være i samsvar med følgende format:

1 Dato og klokkeslett for utskrift av dokumentet

2 Type utskrift

3
Identifikasjon av kontrolløren (dersom det er satt inn et kontrollkort i 
kjøretøyenheten)

3 Identifikasjon av føreren (fra kortet som er omfattet av utskriften)

4 Identifikasjon av kjøretøyet (kjøretøyet som utskriften tas fra)
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5 Identifikasjon av kjøretøyenheten (kjøretøyenheten som utskriften tas fra)

6 Siste kalibrering av denne kjøretøyenheten

7 Siste kontroll av den kontrollerte føreren

8 Skilletegn for føreraktiviteter

8a Forholdet «utenfor virkeområdet» ved begynnelsen av denne dagen 

8.1a / 8.1b / 8.1c / 8.2 / 8.3 / 
8.3a / 8.4

Føreraktiviteter i kronologisk rekkefølge

11 Skilletegn for døgnsammendrag

11.4 Innlagte steder i kronologisk rekkefølge

11.5 Totalverdier for aktiviteter

12.1 Skilletegn for hendelser eller feil fra kort

12.4 Poster for hendelser/feil (5 siste hendelser eller feil som er lagret i kortet)

13.1 Skilletegn for hendelser eller feil fra kjøretøyenhet

13.4
Poster for hendelser/feil (5 siste hendelser eller feil som er lagret eller i ferd 
med å bli registrert i kjøretøyenheten)

21.1 Kontrollsted

21.2 Kontrollørens underskrift

21.5 Førerens underskrift»

10.3.  Avsnitt 3.2 «Daglig utskrift av føreraktiviteter fra kjøretøyenhet» skal lyde:

«Avsnitt 3.2. Daglig utskrift av føreraktiviteter fra kjøretøyenhet

PRT_008  Daglig utskrift av føreraktiviteter fra kjøretøyenhet skal være i samsvar med følgende format:

1 Dato og klokkeslett for utskrift av dokumentet

2 Type utskrift

3 Identifikasjon av kortinnehaveren (for alle kort som er satt inn i 
kjøretøyenheten)

4 Identifikasjon av kjøretøyet (kjøretøyet som utskriften tas fra)

5 Identifikasjon av kjøretøyenheten (kjøretøyenheten som utskriften tas fra)

6 Siste kalibrering av denne kjøretøyenheten

7 Siste kontroll av denne fartsskriveren

9 Skilletegn for føreraktiviteter

10 Skilletegn for førerens kortleseråpning (kortleseråpning 1)

10a. Forholdet «utenfor virkeområdet» ved begynnelsen av denne dagen 

10.1 / 10.2 / 10.3 / 10.3a / 
10.4

Aktiviteter i kronologisk rekkefølge (førerens kortleseråpning)
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10 Skilletegn for annenførerens kortleseråpning (kortleseråpning 2)

10a Forholdet «utenfor virkeområdet» ved begynnelsen av denne dagen 

10.1 / 10.2 / 10.3 / 10.3a / 
10.4

Aktiviteter i kronologisk rekkefølge (annenførerens kortleseråpning)

11 Skilletegn for døgnsammendrag

11.1 Sammendrag av perioder uten kort i førerens kortleseråpning

11.4 Innlagte steder i kronologisk rekkefølge

11.6 Totalverdier for aktiviteter

11.2 Sammendrag av perioder uten kort i annenførerens kortleseråpning

11.4 Innlagte steder i kronologisk rekkefølge

11.8 Totalverdier for aktiviteter

11.3 Sammendrag av føreraktiviteter, begge kortleseråpninger medregnet

11.4 Steder innlagt av denne føreren i kronologisk rekkefølge

11.7 Totalverdier for aktiviteter for denne føreren

13.1 Skilletegn for hendelser og feil

13.4 Poster for hendelser/feil (5 siste hendelser eller feil som er lagret eller i ferd 
med å bli registrert i kjøretøyenheten)

21.1 Kontrollsted

21.2 Kontrollørens underskrift

21.3 Fra kl. (plass der en fører uten kort kan angi aktuelle perioder)

21.4 Til kl. (perioder som gjelder sjåføren selv)

21.5 Førerens underskrift»

11. ENDRINGER I TILLEGG 7 (PROTOKOLLER FOR DATAOVERFØRING)

11.1.  Fotnoten i avsnitt 2.1. i tilknytning til framgangsmåte for overføring skal lyde:

«1)  Det innsatte kortet vil utløse de nødvendige tilgangsrettighetene til overføringsfunksjonen og til dataene. 
Det skal imidlertid være mulig å overføre data fra et sjåførkort som er satt inn i en av kjøretøyenhetens 
kortleseråpninger når det ikke befinner seg noe kort i den andre kortleseråpningen.»

12. ENDRINGER I TILLEGG 9 (TYPEGODKJENNING — LISTE OVER MINSTEKRAV TIL 
PRØVINGER)

12.1.  I kapittel I tilføyes følgende ISO-standard i første ledd:

«1.2.  Referanser

ISO 16844-3:2004, Cor 1:2006 Road vehicles – Tachograph systems – Part 3: Motion sensor interface (with 
vehicle units).»

12.2.  I kapittel II FUNKSJONSPRØVINGER AV KJØRETØYENHETEN tilføyes følgende nye krav i avsnitt 3 om de 
funksjonsprøvingene som skal utføres:

«3.36.  Grensesnitt for bevegelsesføler, tilknyttede krav: 001a, 099»
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12.3.  I kapittel II tilføyes følgende nye krav:

 «Funksjonsprøving (kjøretøyenhet)

3.37.  Kontroller at kjøretøyenheten påviser, registrerer og lagrer den eller de hendelsen(e) og/eller feilen(e) som 
er definert av produsenten av kjøretøyenheten, når en tilkoplet bevegelsesføler reagerer på magnetfelter 
som forstyrrer påvisning av kjøretøyets bevegelse, krav 161a.»

12.4.  I kapittel III tilføyes følgende nye krav:

Funksjonsprøving (bevegelsesføler)

«3.5.  Kontroller at bevegelsesføleren ikke påvirkes av magnetfelt. Alternativt kan det kontrolleres at 
bevegelsesføleren reagerer på magnetfelter som påvirker påvisning av kjøretøyets bevegelse slik at en 
tilkoplet kjøretøyenhet kan påvise, registrere og lagre feil ved føler, tilknyttet krav 161a.»

12.5.  I kapittel III FUNKSJONSPRØVINGER FOR BEVEGELSESFØLER tilføyes følgende krav i avsnitt 3 om de 
funksjonsprøvingene som skal utføres:

«3.4.  Grensesnitt for kjøretøyenhet, krav 001a»

13. ENDRINGER I TILLEGG 12 (OVERGANGSSTYKKE FOR KJØRETØYER AV TYPE M1 OG N1)

I kapittel VII avsnitt 7.2. tilføyes følgende nye krav:

«3.3.  Kontroller at overgangsstykket ikke påvirkes av magnetfelter. Alternativt kan det kontrolleres at 
overgangsstykket reagerer på magnetfelter som påvirker påvisning av kjøretøyets bevegelse slik at en 
tilkoplet kjøretøyenhet kan påvise, registrere og lagre feil ved føler, tilknyttet krav 161a.»

_____________________
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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 i  
Fellesskapets jernbanesystem(1), særlig artikkel 6 nr. 1,

under henvisning til anbefaling fra Det europeiske jernbane-
byrå (ERA-REC-38-2009-ERTMS) av 24. april 2009 om 
ajourføring av vedlegg A til TSI-en om «styring, kontroll og 
signal» for høyhastighetstog og konvensjonelle tog, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I kommisjonsvedtak 2006/679/EF av 28. mars 2006 om 
den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som 
gjelder for delsystemet «styring, kontroll og signal» i det 
transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog(2) 
fastsettes den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne 
(TSI) som gjelder for delsystemet «styring, kontroll 
og signal» i det transeuropeiske jernbanesystem for 
konvensjonelle tog.

2) I kommisjonsvedtak 2006/860/EF av 7. november 2006 
om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som 
gjelder for delsystemet «styring, kontroll og signal» i det 
transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog(3) 
fastsettes TSI-en som gjelder for delsystemet «styring, 
kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystem 
for høyhastighetstog.

3) I samsvar med artikkel 2 i kommisjonsvedtak 2008/386/
EF av 23. april 2008 om endring av vedlegg A til vedtak 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 37 av 10.2.2010, s. 74, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 133/2010 av 10. desember 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 17 av 31.3.2011, s. 8.

(1) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1.
(2) EUT L 284 av 16.10.2006, s. 1.
(3) EUT L 342 av 7.12.2006, s. 1.

2006/679/EF om den tekniske spesifikasjonen for 
samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «styring, 
kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystem 
for konvensjonelle tog, og om endring av vedlegg A til 
vedtak 2006/860/EF med hensyn til delsystemet «styring, 
kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystem 
for høyhastighetstog(4) bør spesifikasjonene av ETCS 
sluttføres med ajourførte felles prøvingsspesifikasjoner.

4) En rekke tekniske dokumenter som det vises til i vedlegg 
A til vedtak 2006/679/EF og 2006/860/EF, må ajourføres 
for å tilpasses til den tekniske utvikling.

5) Vedtak 2006/679/EF og 2006/860/EF bør derfor endres.

6) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Komiteen for samtrafikkevne og sikkerhet i jernbanen, 
nedsatt ved artikkel 29 i direktiv 2008/57/EF —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Listen over obligatoriske spesifikasjoner og listen 
over veiledende spesifikasjoner fastsatt i vedlegg A til 
vedtak 2006/679/EF og i vedlegg A til vedtak 2006/860/EF 
erstattes med listen over obligatoriske spesifikasjoner og listen 
over veiledende spesifikasjoner i vedlegget til dette vedtak. 
Fotnotene som viser til vedtak 2002/731/EF, i vedlegg H til 
TSI-en vedlagt vedtak 2006/679/EF og i vedlegg H til TSI-en 
vedlagt vedtak 2006/860/EF, utgår.

(4) EUT L 136 av 24.5.2008, s. 11.

KOMMISJONSVEDTAK

av 19. oktober 2009

om endring av vedtak 2006/679/EF og 2006/860/EF om tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne som gjelder delsystemer i 
de transeuropeiske jernbanesystemene for konvensjonelle tog og høyhastighetstog

[meddelt under dokument K(2009) 7787]

(2010/79/EF)(*)

2015/EØS/51/10
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Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra 1. april 2010.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 19. oktober 2009.

 For Kommisjonen

 Antonio TAJANI

 Visepresident

___________
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VEDLEGG

LISTE OVER OBLIGATORISKE SPESIFIKASJONER

Indeksnr. Henvisning Dokumentnavn Versjon

1 ERA/ERTMS/003204 ERTMS/ETCS Functional Requirement Specification 5.0

2 Bevisst strøket

3 UNISIG SUBSET-023 Glossary of Terms and Abbreviations 2.0.0

4 UNISIG SUBSET-026 System Requirement Specification 2.3.0

5 UNISIG SUBSET-027 FFFIS Juridical Recorder-Downloading Tool 2.3.0

6 UNISIG SUBSET-033 FIS for Man-Machine Interface 2.0.0

7 UNISIG SUBSET-034 FIS for the Train Interface 2.0.0

8 UNISIG SUBSET-035 Specific Transmission Module FFFIS 2.1.1

9 UNISIG SUBSET-036 FFFIS for Eurobalise 2.4.1

10 UNISIG SUBSET-037 Euroradio FIS 2.3.0

11 Reservert 05E537 Off line key management FIS

12 UNISIG SUBSET-039 FIS for the RBC/RBC Handover 2.3.0

13 UNISIG SUBSET-040 Dimensioning and Engineering rules 2.3.0

14 UNISIG SUBSET-041 Performance Requirements for Interoperability 2.1.0

15 ERA SUBSET-108 Interoperability-related consolidation on TSI Annex A 
documents

1.2.0

16 UNISIG SUBSET-044 FFFIS for Euroloop subsystem 2.3.0

17 Bevisst strøket

18 UNISIG SUBSET-046 Radio In-fill FFFS 2.0.0

19 UNISIG SUBSET-047 Track-side-Train-borne FIS for Radio In-Fill 2.0.0

20 UNISIG SUBSET-048 Train-borne FFFIS for Radio In-Fill 2.0.0

21 UNISIG SUBSET-049 Radio In-fill FIS with LEU/Interlocking 2.0.0

22 Bevisst strøket

23 UNISIG SUBSET-054 Assignment of Values to ETCS variables 2.0.0

24 Bevisst strøket

25 UNISIG SUBSET-056 STM FFFIS Safe Time Layer 2.2.0
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Indeksnr. Henvisning Dokumentnavn Versjon

26 UNISIG SUBSET-057 STM FFFIS Safe Link Layer 2.2.0

27 UNISIG SUBSET-091 Safety Requirements for the Technical Interoperability of 
ETCS in Levels 1 & 2

2.5.0

28 Reservert Reliability — Availability Requirements

29 UNISIG SUBSET-102 Test specification for Interface «k» 1.0.0

30 Bevisst strøket

31 UNISIG SUBSET-094 UNISIG Functional Requirements for an On-board Reference 
Test Facility

2.0.2

32 EIRENE FRS GSM-R Functional Requirements Specification 7

33 EIRENE SRS GSM-R System Requirements Specification 15

34 A11T6001 12 (MORANE) Radio Transmission FFFIS for EuroRadio 12

35 ECC/DC(02)05 ECC Decision of 5 July 2002 on the designation and 
availability of frequency bands for railway purposes in the 
876-880 and 921-925 MHz bands

36a Bevisst strøket

36b Bevisst strøket

36c UNISIG SUBSET-074-2 FFFIS STM Test cases document 1.0.0

37a Bevisst strøket

37b UNISIG SUBSET-076-5-2 Test cases related to features 2.3.1

37c UNISIG SUBSET-076-6-3 Test sequences 2.3.1

37d UNISIG SUBSET-076-7 Scope of the test specifications 1.0.2

37e Bevisst strøket

38 06E068 ETCS marker board definition 1.0

39 UNISIG SUBSET-092-1 ERTMS EuroRadio Conformance Requirements 2.3.0

40 UNISIG SUBSET-092-2 ERTMS EuroRadio Test cases Safety Layer 2.3.0

41 Reservert
UNISIG SUBSET 028

JRU Test Specification

42 Bevisst strøket

43 UNISIG SUBSET 085 Test Specification for Eurobalise FFFIS 2.2.2

44 Reservert Odometry FIS
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Indeksnr. Henvisning Dokumentnavn Versjon

45 UNISIG SUBSET-101 Interface ‘K’ specification 1.0.0

46 UNISIG SUBSET-100 Interface ‘G’ specification 1.0.1

47 Reservert Safety Requirements and Requirements to Safety Analysis 
for Interoperability for the Control-Command and Signalling 
Sub-System

48 Reservert Test specification for mobile equipment GSM-R

49 UNISIG SUBSET-059 Performance requirements for STM 2.1.1

50 UNISIG SUBSET-103 Test specification for EUROLOOP 1.0.0

51 Reservert Ergonomic aspects of the DMI

52 UNISIG SUBSET-058 FFFIS STM Application Layer 2.1.1

53 Reservert
AEIF-ETCS-Variables-
Manual

AEIF-ETCS-Variables-Manual

54 Bevisst strøket

55 Reservert Juridical recorder baseline requirements

56 Reservert
05E538

ERTMS Key Management Conformance Requirements

57 Reservert
UNISIG SUBSET-107

Requirements on pre-fitting of ERTMS on-board equipment

58 UNISIG SUBSET-097 Requirements for RBC-RBC Safe Communication Interface 1.1.0

59 Reservert
UNISIG SUBSET-105

Requirements on pre-fitting of ERTMS track side equipment

60 Reservert
UNISIG SUBSET-104

ETCS version management

61 Reservert GSM-R version management

62 Reservert
UNISIG SUBSET-099

RBC-RBC Test specification for Safe Communication 
Interface

63 UNISIG SUBSET-098 RBC-RBC Safe Communication Interface 1.0.0

LISTE OVER VEILEDENDE SPESIFIKASJONER

Merk:

Spesifikasjoner av type «1» viser nåværende status for arbeidet med å utarbeide en obligatorisk spesifikasjon som 
fortsatt er «reservert».

Spesifikasjoner av type «2» gir tilleggsopplysninger som underbygger kravene i obligatoriske spesifikasjoner, og hjelp 
til å anvende dem.

Indeks B32 benyttes for å sikre at henvisningene i vedlegg A er entydige. Ettersom denne indeksen brukes bare til å 
utarbeide dokumenter og som støtte til framtidige endringer av dokumenter som det vises til, er den ikke klassifisert som 
en «type» og ikke knyttet til et obligatorisk vedlegg A-dokument.

Dokument B25, B27, B28, B29 og B30 gjelder bare for GSM-R DMI. For ETCS DMI gjelder bare B34.
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Indeksnr. Henvisning Dokumentnavn Versjon Type

B1 EEIG 02S126 RAM requirements (bare kapittel 2) 6 2 (indeks 28)

B2 EEIG 97S066 Environmental conditions 5 2 (indeks A5)

B3 UNISIG SUBSET-074-1 Methodology for testing FFFIS STM 1.0.0 2 (indeks 36)

B4 EEIG 97E267 ODOMETER FFFIS 5 1 (indeks 44)

B5 O_2475 ERTMS GSM-R QoS Test Specification 1.0.0 2

B6 UNISIG SUBSET-038 Off-line Key Management FIS 2.1.9 1 (indeks 11)

B7 UNISIG SUBSET-074-3 FFFIS STM test specification traceability of test 
cases with Specific Transmission Module FFFIS

1.0.0 2 (indeks 36)

B8 UNISIG SUBSET-074-4 FFFIS STM Test Specification Traceability of 
testing the packets specified in the FFFIS STM 
Application Layer

1.0.0 2 (indeks 36)

B9 UNISIG SUBSET-076-0 ERTMS/ETCS Class 1, Test plan 2.3.1 2 (indeks 37)

B10 UNISIG SUBSET-076-2 Methodology to prepare features 2.3.0 2 (indeks 37)

B11 UNISIG SUBSET-076-3 Methodology of testing 2.3.1 2 (indeks 37)

B12 UNISIG 
SUBSET-076-4-1

Test sequence generation: Methodology and 
Rules

1.0.2 2 (indeks 37)

B13 UNISIG 
SUBSET-076-4-2

ERTMS ETCS Class 1 States for Test Sequences 1.0.2 2 (indeks 37)

B14 UNISIG 
SUBSET-076-5-3

On-Board Data Dictionary 2.3.0 2 (indeks 37)

B15 UNISIG SUBSET 076-
5-4

SRS v.2.2.2 Traceability 2.3.1 2 (indeks 37)

B16 UNISIG SUBSET 076-
6-1

UNISIG test data base 2.3.1 2 (indeks 37)

B17 UNISIG SUBSET 076-
6-4

Test Cases Coverage 2.3.1 2 (indeks 37)

B18 Bevisst strøket

B19 UNISIG SUBSET 077 UNISIG Causal Analysis Process 2.2.2 2 (indeks 27)

B20 UNISIG SUBSET 078 RBC interface: Failure modes and effects 
analysis

2.4.0 2 (indeks 27)

B21 UNISIG SUBSET 079 MMI: Failure Modes and Effects Analysis 2.2.2 2 (indeks 27)

B22 UNISIG SUBSET 080 TIU: Failure Modes and Effects Analysis 2.2.2 2 (indeks 27)

B23 UNISIG SUBSET 081 Transmission system: Failure Modes and Effects 
Analysis

2.3.0 2 (indeks 27)
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Indeksnr. Henvisning Dokumentnavn Versjon Type

B24 UNISIG SUBSET 088 ETCS Application Levels 1 & 2 — Safety 
Analysis

2.3.0 2 (indeks 27)

B25 TS50459-1 Railway applications — European Rail Traffic 
Management System — Driver Machine 
Interface — part 1 — Ergonomic principles of 
ERTMS/ETCS/GSM-R Information

2005 2 (indeks 51)

B26 Bevisst strøket Avløst av B34

B27 TS50459-3 Railway applications — Communication, 
signalling and processing systems — European 
Rail Traffic Management System — Driver 
Machine Interface — part 3 — Ergonomic 
arrangements of ERTMS/GSM-R Information

2005 2 (indeks 51)

B28 TS50459-4 Railway applications — Communication, 
signalling and processing systems — European 
Rail Traffic Management System — Driver 
Machine Interface — part 4 — Data entry for the 
ERTMS/ETCS/GSM-R systems

2005 2 (indeks 51)

B29 TS50459-5 Railway applications — Communication, 
signalling and processing systems — European 
Rail Traffic Management System — Driver 
Machine Interface — part 5 — Symbols

2005 2 (indeks 51)

B30 TS50459-6 Railway applications — Communication, 
signalling and processing systems — European 
Rail Traffic Management System — Driver 
Machine Interface — part 6 — Audible 
Information

2005 2 (indeks 51)

B31 Reservert
EN50xxx

Railway applications — European Rail Traffic 
Management System — Driver Machine 
Interface — part 7 — Specific Transmission 
Modules

2 (indeks 51)

B32 Reservert Guideline for references Ingen

B33 EN 301515 Global System for Mobile communication 
(GSM); Requirements for GSM operation in 
railways

2.1.0 2 (indeks 32, 
33)

B34 ERA-ERTMS-015560 ERTMS/ETCS Driver Machine Interface 2.3 1 (indeks 51)

B35 Reservert
UNISIG SUBSET-069

ERTMS Key Management Conformance 
Requirements

1 (indeks 56)

B36 04E117 ETCS/GSM-R Quality of Service user 
requirements — Operational Analysis

1 2 (indeks 32)

B37 UNISIG SUBSET-093 GSM-R Interfaces — Class 1 requirements 2.3.0 1 (indeks 32, 
33)

B38 UNISIG SUBSET-107A Requirements on pre-fitting of ERTMS on-board 
equipment

1.0.0 2 (indeks 57)
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Indeksnr. Henvisning Dokumentnavn Versjon Type

B39 UNISIG 
SUBSET-076-5-1

ERTMS ETCS Class 1 Feature List 2.3.1 2 (indeks 37)

B40 UNISIG 
SUBSET-076-6-7

Test Sequences Evaluation and Validation 1.0.2 2 (indeks 37)

B41 UNISIG 
SUBSET-076-6-8

Generic train data for test Sequences 1.0.1 2 (indeks 37)

B42 UNISIG 
SUBSET-076-6-10

Test Sequence Viewer (TSV) 3.0.8 2 (indeks 37)

B43 04E083 Safety Requirements and Requirements to Safety 
Analysis for Interoperability for the Control-
Command and Signalling Sub-System

1.0 1 (indeks 47)

B44 04E084 Justification Report for the Safety Requirements 
and Requirements to Safety Analysis for 
Interoperability for the Control-Command and 
Signalling Sub-System.

1.0 2 (indeks B43)

B45 ERA/ERTMS/003205 Traceability Of Changes To ETCS FRS 0.1 2 (indeks 1)

B46 UNISIG SUBSET-099 RBC-RBC Safe Communication Interface Test 
Specifications

1.0.0 1 (indeks 62)
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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),

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3), på 
grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 3. februar 2009, 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) Rådsdirektiv 95/21/EF av 19. juni 1995 om 
havnestatskontroll av skip(4) er blitt betydelig endret flere 
ganger. Siden det skal gjøres ytterligere endringer, bør 
direktivet av klarhetshensyn omarbeides.

2) Fellesskapet er svært bekymret over ulykker til sjøs og 
forurensning av medlemsstatenes hav og kyster.

3) Fellesskapet er også opptatt av leve- og arbeidsvilkårene 
om bord.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 131 av 28.5.2009, s. 57, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 134/2010 av 10. desember 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 17 av 31.3.2011, s. 9.

(1) EUT C 318 av 23.12.2006, s. 195.
(2) EUT C 229 av 22.9.2006, s. 38.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 25. april 2007 (EUT C 74 E av 20.3.2008, 

s. 584), Rådets felles holdning av 6. juni 2008 (EUT C 198 E av 
5.8.2008, s. 1), Europaparlaments holdning av 24. september 2008 (ennå 
ikke offentliggjort i EUT), rådsbeslutning av 26. februar 2009 og 
Europaparlamentets regelverksresolusjon av 11. mars 2009 (ennå ikke 
offentliggjort i EUT).

(4) EFT L 157 av 7.7.1995, s. 1.

4) Sikkerhet, hindring av forurensning og leve- og 
arbeidsvilkårene om bord kan forbedres betydelig ved 
at antallet fartøyer som ikke overholder standardene i 
fellesskapsfarvann, reduseres kraftig gjennom en streng 
håndheving av konvensjoner, internasjonale regelverk og 
resolusjoner.

5) Medlemsstatene bør derfor, i samsvar med 
rådsvedtak 2007/431/EF av 7. juni 2007 om 
medlemsstatenes adgang til i Det europeiske 
felleskaps interesse å ratifisere Den internasjonale 
arbeidsorganisasjons konvensjon fra 2006 om arbeid til 
sjøs(5), bestrebe seg på å ratifisere denne konvensjonen 
snarest mulig med hensyn til de delene som hører inn 
under Fellesskapets kompetanse, og fortrinnsvis før 
31. desember 2010.

6) Ansvaret for å kontrollere om fartøyene overholder de 
internasjonale standardene for sikkerhet, hindring av 
forurensning og leve- og arbeidsvilkårene om bord, 
påhviler først og fremst flaggstaten. Flaggstaten, som 
eventuelt støtter seg på anerkjente organisasjoner, 
garanterer fullt ut at de inspeksjonene og besiktelsene 
som gjøres med sikte på å utstede de relevante 
sertifikatene, er fullstendige og effektive. Ansvaret for 
å vedlikeholde fartøyet og dets utstyr etter besiktelsen 
med henblikk på å oppfylle kravene i konvensjoner som 
fartøyet er omfattet av, påhviler rederiet. Flere flaggstater 
har imidlertid i stadig mindre grad gjennomført og 
håndhevet de internasjonale standardene. Kontrollen 
med om de internasjonale standardene for sikkerhet, 
hindring av forurensning og leve- og arbeidsvilkårene 
om bord er overholdt, bør derfor som enda et vern 
mot skipsfart som ikke overholder standardene, også 
ivaretas av havnestaten, samtidig som det erkjennes 
at inspeksjonene ved havnestatskontroll ikke er en 
besiktelse, og at de relevante inspeksjonsskjemaene ikke 
er sjødyktighetssertifikater.

7) En harmonisert framgangsmåte slik at medlemsstatene 
på en effektiv måte kan håndheve disse internasjonale 
standardene overfor fartøyer som seiler i farvann under 
deres jurisdiksjon, og som anløper deres havner, bør 
hindre konkurransevridning.

8) Skipsfartssektoren er sårbar for terrorhandlinger. 
Sikkerhetstiltak for transport bør gjennomføres på 
en effektiv måte, og medlemsstatene bør ved hjelp 
av sikkerhetskontroller føre nøye tilsyn med at 
sikkerhetsreglene overholdes.

(5) EUT L 161 av 22.6.2007, s. 63.
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9) Erfaringene fra anvendelsen av Det omforente 
memorandum om havnestatskontroll (Paris-
memorandumet), som ble undertegnet i Paris 26. januar 
1982, bør utnyttes.

10) Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA), som er 
opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1406/2002(1), bør gi den nødvendige støtten for å 
sikre at systemet for havnestatskontroll gjennomføres på 
en ensartet og effektiv måte. EMSA bør særlig bidra til 
å utvikle og gjennomføre den inspeksjonsdatabasen som 
skal opprettes i henhold til dette direktiv, samt til å utvikle 
og gjennomføre en harmonisert fellesskapsordning for 
opplæring og evaluering av kompetansen til inspektører 
for havnestatskontroll i medlemsstatene.

11) Et effektivt system for havnestatskontroll bør tilstrebe 
at alle fartøyer som anløper havner eller ankerplasser 
i Fellesskapet, inspiseres regelmessig. Inspeksjonen 
bør konsentreres om fartøyer som ikke overholder 
standardene, mens fartøyer av høy kvalitet, det vil si 
fartøyer som har tilfredsstillende inspeksjonsrapporter 
eller tilhører en flaggstat som overholder den 
frivillige revisjonsordningen til medlemsstatene i Den 
internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO), bør belønnes 
med mindre hyppige inspeksjoner. Særlig med henblikk 
på dette skal medlemsstatene generelt prioritere 
inspeksjoner av fartøyer med en høy risikoprofil.

12) Slike nye inspeksjonsregler bør innarbeides i Fellesskapets 
system for havnestatskontroll så snart de forskjellige 
aspektene er fastlagt, og på grunnlag av en ordning med 
fordeling av inspeksjonene, der hver medlemsstat bidrar 
rimelig for å nå Fellesskapets mål om en omfattende 
inspeksjonsordning, og der inspeksjonsmengden fordeles 
rimelig mellom medlemsstatene. Denne ordningen 
med fordeling av inspeksjonene bør revideres idet 
det tas hensyn til erfaringene fra det nye systemet for 
havnestatskontroll, med sikte på å gjøre det mer effektivt. 
Dessuten bør medlemsstatene rekruttere og ha til rådighet 
det nødvendige antall medarbeidere, herunder kvalifiserte 
inspektører, idet det tas hensyn til skipstrafikkens omfang 
og karakter i hver enkelt havn.

13) Det inspeksjonssystemet som innføres ved dette direktiv, 
tar hensyn til det arbeidet som er utført i henhold til Paris-
memorandumet. Ettersom det skal oppnås enighet på 
fellesskapsplan om enhver utvikling som er en følge av 
Paris-memorandumet, før den får anvendelse i EU, bør 
det innføres og opprettholdes en tett samordning mellom 
Fellesskapet og Paris-memorandumet for å oppnå størst 
mulig tilnærming.

14) Kommisjonen bør forvalte og ajourføre 
inspeksjonsdatabasen i nært samarbeid med Paris-
memorandumet. Inspeksjonsdatabasen bør inneholde 

(1) EFT L 208 av 5.8.2002, s. 1.

inspeksjonsdata fra medlemsstater og alle som har 
undertegnet Paris-memorandumet. Fram til Fellesskapets 
informasjonssystem for sjøfart, SafeSeaNet, er 
fullt operativt og tillater automatisk registrering av  
opplysninger om fartøyers anløp i havner i 
inspeksjonsdatabasen, bør medlemsstatene gi 
Kommisjonen de opplysningene som er nødvendige 
for å sikre korrekt overvåking av gjennomføringen 
av dette direktiv, særlig med hensyn til fartøyenes 
bevegelser. På grunnlag av inspeksjonsdataene 
framlagt av medlemsstatene bør Kommisjonen trekke 
ut fra inspeksjonsdatabasen data om fartøyenes 
risikoprofil, fartøyer som skal inspiseres, og fartøyenes 
bevegelser, og beregne hver enkelt medlemsstats 
inspeksjonsforpliktelser. Inspeksjonsdatabasen bør også 
kunne samkjøres med andre fellesskapsdatabaser om 
sjøsikkerhet.

15) Medlemsstatene bør etterstrebe å gjennomgå den metoden 
som brukes for å opprette den hvite og den grå listen samt 
svartelisten over flaggstater innenfor rammen av Paris-
memorandumet, for å sikre at den er rettferdig, særlig 
med hensyn til den måten den behandler flaggstater med 
små flåter på.

16) Reglene og framgangsmåtene for inspeksjoner ved 
havnestatskontroll, herunder kriteriene for tilbakeholding 
av fartøyer, bør harmoniseres for å sikre likeverdig 
effektivitet i alle havner, hvilket også vil redusere kraftig 
den selektive bruken av visse bestemmelseshavner for å 
unngå effektiv kontroll.

17) Periodiske og ytterligere inspeksjoner bør omfatte en 
undersøkelse av de områdene som er fastsatt på forhånd 
for hvert fartøy, som vil variere avhengig av fartøytypen, 
inspeksjonstypen og resultatene av tidligere inspeksjoner 
ved havnestatskontroll. Inspeksjonsdatabasen bør angi 
de opplysningene som er nødvendige for å utpeke 
de risikoområdene som skal kontrolleres ved hver 
inspeksjon.

18) Visse fartøykategorier utgjør en stor ulykkes- eller 
forurensningsrisiko når de har nådd en viss alder, og de 
bør derfor gjennomgå en utvidet inspeksjon. Nærmere 
bestemmelser om en slik utvidet inspeksjon bør fastsettes.

19) I henhold til det inspeksjonssystemet som innføres 
ved dette direktiv, avhenger intervallene mellom de 
periodiske inspeksjonene på fartøyer av deres risikoprofil, 
som er fastsatt gjennom bestemte generiske og historiske 
parametrer. For fartøyer med høy risiko skal ikke dette 
intervallet overstige seks måneder.

20) For å forsyne vedkommende havnestatskontroll-
myndighet med opplysninger om fartøyer i havn eller på 
ankerplasser bør havnemyndigheter eller -organer eller 
de myndighetene eller organene som er utpekt til dette, 
videresende meldinger om fartøyers anløp, om mulig så 
snart de mottas.
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21) Visse fartøyer utgjør en åpenbar fare for sjøsikkerheten og 
havmiljøet på grunn av sin dårlige tilstand, flaggstatens 
prestasjonsnivå og forhistorien. Det er derfor berettiget at 
Fellesskapet sørger for at slike fartøyer ikke får tillatelse 
til å anløpe medlemsstatenes havner og ankerplasser. 
Anløpsforbudet bør stå i rimelig forhold til overtredelsen 
og kan medføre et permanent anløpsforbud dersom 
fartøyets operatør fortsetter å unnlate å treffe korrigerende 
tiltak tross flere anløpsforbud og tilbakeholdinger i 
havner og på ankerplasser i Fellesskapet. Et eventuelt 
tredje anløpsforbud kan oppheves bare dersom en 
rekke vilkår som skal sikre at det aktuelle fartøyet trygt 
kan seile i Fellesskapets farvann, kan oppfylles, særlig 
dersom vilkårene berører fartøyets flaggstat og rederi. 
I motsatt fall bør fartøyet få permanent anløpsforbud i 
havner og på ankerplasser i medlemsstatene. Under alle 
omstendigheter bør enhver senere tilbakeholding av 
det aktuelle fartøyet føre til et permanent anløpsforbud 
i havner og på ankerplasser i medlemsstatene. Listen 
over fartøyer som har fått anløpsforbud i havner og 
på ankerplasser i Fellesskapet, bør av klarhetshensyn 
offentliggjøres.

22) For å begrense den byrden som ved gjentatte inspeksjoner 
legges på visse myndigheter og rederier, bør besiktelser 
i henhold til rådsdirektiv 1999/35/EF av 29. april 1999 
om en ordning med obligatoriske besiktelser med 
henblikk på sikker drift av roroferger og hurtiggående 
passasjerfartøyer i rutetrafikk(1), som gjennomføres 
på roroferger eller hurtiggående passasjerfartøyer av 
en vertsstat som ikke er fartøyets flaggstat, og som 
omfatter minst alle deler i en utvidet inspeksjon, tas med 
i betraktningen ved beregning av et fartøys risikoprofil, 
intervallene mellom inspeksjonene og hver enkelt 
medlemsstats oppfyllelse av inspeksjonsforpliktelsen. 
Kommisjonen bør i tillegg undersøke om det er 
hensiktsmessig å endre direktiv 1999/35/EF i framtiden 
for å heve det sikkerhetsnivået som kreves for drift av 
roroferger og hurtiggående passasjerfartøyer til og fra 
havner i medlemsstatene.

23) Manglende overholdelse av bestemmelsene i relevante 
konvensjoner bør rettes opp. Fartøyer som må gjennomgå 
korrigerende tiltak når det er avdekket mangler som klart 
utgjør en fare for helse, miljø og sikkerhet, bør holdes 
tilbake til manglene er blitt utbedret.

24) Det bør gis adgang til å klage på vedkommende 
myndigheters beslutninger om tilbakeholding for å unngå 
urimelige beslutninger som kan forårsake unødvendig 
tilbakeholding og forsinkelse. Medlemsstatene bør 
samarbeide for å sikre at klager behandles innen rimelig 
tid i samsvar med deres nasjonale lovgivning.

(1) EFT L 138 av 1.6.1999, s. 1.

25) Myndigheter og inspektører som deltar i 
havnestatskontroll, bør ikke være i noen interessekonflikt 
med inspeksjonshavnen, de fartøyene som inspiseres, eller 
andre beslektede interesser. Inspektører bør ha relevante 
kvalifikasjoner og få den opplæringen som er nødvendig 
for å opprettholde og forbedre sin kompetanse til å utføre 
inspeksjoner. Medlemsstatene bør samarbeide om å 
utvikle og fremme en harmonisert fellesskapsordning for 
opplæring og evaluering av kompetansen til inspektørene.

26) Loser og havnemyndigheter eller -organer bør ha mulighet 
til å framlegge nyttige opplysninger om åpenbare mangler 
som avdekkes om bord.

27) Klager fra personer som har en berettiget interesse av 
leve- og arbeidsvilkårene om bord, bør undersøkes. Alle 
personer som leverer en klage, bør underrettes om hvilke 
oppfølgingstiltak som er truffet for nevnte klage.

28) Samarbeid mellom vedkommende myndigheter i 
medlemsstatene og andre myndigheter eller organisasjoner 
er nødvendig for å sikre en effektiv oppfølging av fartøyer 
med mangler som har fått lov til å fortsette, og for å 
utveksle opplysninger om fartøyer som ligger i havn.

29) Ettersom inspeksjonsdatabasen er en viktig del av 
havnestatskontrollen, bør medlemsstatene sikre at den 
ajourføres i henhold til Fellesskapets krav.

30) Offentliggjøring av opplysninger om fartøyer og 
deres operatører eller rederier som ikke overholder 
internasjonale standarder om helse, sikkerhet og vern 
av havmiljøet, kan, idet det tas hensyn til størrelsen på 
rederienes flåte, være et effektivt middel til å hindre 
speditører i å anvende slike fartøyer, og kan motivere 
rederne deres til å treffe korrigerende tiltak. Når det 
gjelder de opplysningene som skal gjøres tilgjengelige, 
bør Kommisjonen opprette et nært samarbeid med 
Paris-memorandumet og ta hensyn til alle opplysninger 
som offentliggjøres, for å unngå unødig dobbeltarbeid. 
Medlemsstatene skal ikke behøve å framlegge relevante 
opplysninger mer enn én gang.

31) Alle kostnader i forbindelse med inspeksjoner som 
berettiger tilbakeholding av fartøyer, og kostnader som 
påløper for å oppheve et anløpsforbud, bør betales av 
rederen eller operatøren.
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32) 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(1).

33) Kommisjonen bør særlig få fullmakt til å endre dette 
direktiv for å anvende senere endringer av konvensjoner, 
internasjonale regelverk og resolusjoner i forbindelse 
med dette, og til å fastsette regler for gjennomføring 
av bestemmelsene i artikkel 8 og 10. Ettersom disse 
tiltakene er allmenne og har som formål å endre ikke-
grunnleggende bestemmelser i dette direktiv eller å 
utfylle det med nye ikke-grunnleggende bestemmelser, 
bør de vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité 
med kontroll fastsatt i artikkel 5a i beslutning 1999/468/
EF.

34) Ettersom målene for dette direktiv, som er å redusere 
skipsfart som ikke overholder standardene i farvann 
under medlemsstatenes jurisdiksjon, ved å forbedre 
Fellesskapets inspeksjonssystem for sjøgående fartøyer 
og ved å utvikle metoder for forebyggende tiltak på 
området havforurensning, ikke kan nås i tilstrekkelig 
grad av medlemsstatene og derfor, på grunn av 
tiltakets omfang og virkninger, bedre kan nås på 
fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar 
med nærhetsprinsippet 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.

35) Forpliktelsen til å innarbeide dette direktiv i nasjonal 
lovgivning bør begrenses til de bestemmelsene som utgjør 
en vesentlig endring sammenlignet med direktiv 95/21/
EF. Forpliktelsen til å innarbeide de bestemmelsene som 
ikke er endret, følger av nevnte direktiv.

36) Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes 
forpliktelser med hensyn til tidsfristene for innarbeiding 
av de direktivene som er angitt i del B i vedlegg XV, i 
nasjonal lovgivning. 

37) Systemet for havnestatskontroll som innføres i henhold 
til dette direktiv, bør gjennomføres på samme dato i alle 
medlemsstatene. Kommisjonen bør i den forbindelse 
sikre at det treffes hensiktsmessige forberedende tiltak, 
herunder prøving av inspeksjonsdatabasen og opplæring 
av inspektører.

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

38) 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.

39) For ikke å pålegge kystløse medlemsstater en urimelig 
stor administrativ byrde bør en de minimis-regel gi 
slike medlemsstater unntak fra bestemmelsene i dette 
direktiv, noe som innebærer at slike medlemsstater ikke 
er forpliktet til å innarbeide dette direktiv så lenge de 
oppfyller visse kriterier.

40) For å ta hensyn til det faktum at de franske oversjøiske 
departementer tilhører et annet geografisk område, at 
de i stor grad er parter i andre regionale memoranda 
om havnestatskontroll enn Paris-memorandumet, 
samt at de har en meget begrenset trafikkflyt med det 
europeiske fastlandet, bør de berørte medlemsstater få 
tillatelse til å utelukke disse havnene fra det systemet for 
havnestatskontroll som anvendes i Fellesskapet —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Formål

Formålet med dette direktiv er å bidra til en kraftig reduksjon 
av skipsfart som ikke overholder standardene i farvann under 
medlemsstatenes jurisdiksjon, ved å:

a) øke overholdelsen av internasjonalt regelverk og relevant 
fellesskapsregelverk for sjøsikkerhet, sjøfartssikkerhet og 
vern av havmiljøet, og for leve- og arbeidsvilkår om bord 
på fartøyer som seiler under alle staters flagg,

b) fastsette felles kriterier for havnestatens kontroll av 
fartøyer og harmonisere framgangsmåter for inspeksjon og 
tilbakeholding med utgangspunkt i den sakkunnskapen og 
erfaringen som finnes i henhold til Paris-memorandumet,

c) gjennomføre et system for havnestatskontroll i Fellesskapet 
som bygger på de inspeksjonene som utføres i Fellesskapet 
og området omfattet av Paris-memorandumet, med sikte 
på å inspisere alle fartøyer med en hyppighet som er 
avhengig av deres risikoprofil, og der fartøyer som utgjør 
en høyere risiko, gjennomgår en mer detaljert og hyppigere 
inspeksjon.

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

Definisjoner

I dette direktiv menes med:

1. «konvensjoner» følgende konvensjoner, med protokoller 
og endringer, og tilhørende regelverk av bindende karakter 
i gjeldende versjon:

a) Den internasjonale konvensjon om lastelinjer, 1966 
(LL 66),

b) Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for 
menneskeliv til sjøs, 1974 (SOLAS 74),

c) Den internasjonale konvensjon om hindring av 
forurensning fra skip, 1973, og tilhørende protokoll av 
1978 (Marpol 73/78),

d) Den internasjonale konvensjon om normer for 
opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, 1978 
(STCW 78/95),

e) Konvensjonen om internasjonale regler til forebygging 
av sammenstøt på sjøen, 1972 (Colreg 72),

f) Den internasjonale konvensjon om måling av fartøyer, 
1969 (ITC 69),

g) Konvensjonen om minstestandarder for handelsskip, 
1976 (ILO nr. 147),

h) Den internasjonale konvensjon om erstatningsansvar 
for oljesølskade, 1992 (CLC 92),

2. «Paris-memorandumet» det omforente memorandum om 
havnestatskontroll som ble undertegnet i Paris 26. januar 
1982, i sin gjeldende versjon,

3. «ramme og framgangsmåter for den frivillige 
revisjonsordningen for medlemsstatene i IMO» IMO-
resolusjon A.974(24),

4. «område omfattet av Paris-memorandumet» det 
geografiske området der stater som har undertegnet Paris-
memorandumet, utfører inspeksjoner innenfor rammen av 
Paris-memorandumet,

5. «fartøy» ethvert sjøgående fartøy som omfattes av én eller 
flere av konvensjonene, og som seiler under et annet flagg 
enn havnestatens,

6. «kontakt mellom fartøy og havn» det samspillet som 
oppstår når et fartøy direkte og umiddelbart påvirkes av 
handlinger som omfatter forflytning av personer eller varer 
eller ytelsen av havnetjenester til eller fra fartøyet,

7. «fartøy på ankerplass» fartøy i en havn eller et annet 
område innenfor en havns jurisdiksjon, men ikke ved kai, 
som inngår i en kontakt mellom fartøy og havn,

8. «inspektør» en offentlig tjenestemann eller en annen 
person som er behørig godkjent av vedkommende 
myndighet i en medlemsstat til å utføre inspeksjoner ved 
havnestatskontroll, og som er ansvarlig overfor nevnte 
vedkommende myndighet,

9. «vedkommende myndighet» en sjøfartsmyndighet som har 
ansvar for havnestatskontroll i samsvar med dette direktiv,

10. «nattid» et tidsrom på minst sju timer, slik det er definert 
i nasjonal lovgivning, som under alle omstendigheter 
omfatter tidsrommet mellom kl. 00.00 og kl. 05.00,

11. «førstegangsinspeksjon» et besøk som en inspektør 
avlegger om bord på et fartøy, for å kontrollere om 
relevante konvensjoner og regler er oppfylt, herunder minst 
de kontrollene som kreves i henhold til artikkel 13 nr. 1,

12. «mer detaljert inspeksjon» en inspeksjon der fartøyet, 
dets utstyr og besetning i sin helhet eller eventuelt delvis, 
og som under de omstendighetene som er omhandlet i 
artikkel 13 nr. 3, gjennomgår en inngående undersøkelse 
som omfatter fartøyets konstruksjon, utstyr, besetning, 
leve- og arbeidsvilkår samt overholdelse av driftsrutiner 
om bord,

13. «utvidet inspeksjon» en inspeksjon som minst omfatter 
de punktene som er oppført i vedlegg VII. En utvidet 
inspeksjon kan omfatte en mer detaljert inspeksjon dersom 
det foreligger klare grunner for dette i samsvar med 
artikkel 13 nr. 3,

14. «klage» all informasjon eller enhver rapport fra en person 
eller en organisasjon som har en rettmessig interesse i 
fartøyets sikkerhet, herunder interesse i besetningens 
sikkerhet eller helsefarer, leve- og arbeidsvilkår om bord 
og hindring av forurensning,

15. «tilbakeholding» et formelt forbud mot at et fartøy seiler 
fra havn på grunn av fastslåtte mangler som, hver for seg 
eller samlet, gjør fartøyet sjøudyktig,
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16. «anløpsforbud» en beslutning utstedt til skipsføreren, til 
det rederiet som har ansvaret for fartøyet, og til flaggstaten, 
der de underrettes om at fartøyet vil bli nektet anløp i alle 
havner og på alle ankerplasser i Fellesskapet,

17. «stansing av en operasjon» et formelt forbud mot at et fartøy 
fortsetter en operasjon på grunn av fastslåtte mangler som, 
hver for seg eller samlet, gjør fortsettelsen av en operasjon 
farlig,

18. «rederi» fartøyets eier, eller en annen organisasjon eller 
person, for eksempel en reder eller en totalbefrakter, som 
har overtatt ansvaret for driften av fartøyet fra fartøyets 
eier, og som ved overtakelse av ansvaret har samtykket i 
å overta alle plikter og alt ansvar som Den internasjonale 
norm for sikkerhetsstyring (ISM) pålegger,

19. «godkjent organisasjon» et klassifikasjonsselskap eller 
et annet privat organ som utfører lovfestede oppgaver på 
vegne av flaggstatens myndighet,

20. «påbudt sertifikat» et sertifikat utstedt av eller på vegne av 
en flaggstat i samsvar med konvensjoner,

21. «klassesertifikat» et dokument som bekrefter at 
bestemmelsene i regel 3-1 i del A i kapittel II-1 i SOLAS 
74 er oppfylt,

22. «inspeksjonsdatabase» informasjonssystem som bidrar til å 
gjennomføre systemet for havnestatskontroll i Fellesskapet, 
og som omfatter data knyttet til inspeksjoner utført i 
Fellesskapet og området omfattet av Paris-memorandumet.

Artikkel 3

Virkeområde

1. Dette direktiv får anvendelse på alle fartøyer og deres 
besetninger som anløper en havn eller en ankerplass i en 
medlemsstat for å opprette kontakt mellom fartøy og havn.

Frankrike kan beslutte at de havnene og ankerplassene 
som omfattes av dette nummer, ikke omfatter havner og 
ankerplasser i de oversjøiske departementer som er nevnt i 
traktatens artikkel 299 nr. 2.

Dersom en medlemsstat utfører en inspeksjon av et fartøy som 
seiler i farvann under dens jurisdiksjon, men som ikke er i havn, 

skal denne inspeksjonen regnes som en inspeksjon i henhold til 
dette direktiv.

Ingen bestemmelse i denne artikkel berører en medlemsstats 
rett til å gripe inn i henhold til relevante konvensjoner.

Medlemsstater som ikke har sjøhavner, og som kan påvise at 
av det samlede årlige antallet enkeltfartøyer som i løpet av de 
tre foregående årene har anløpt deres elvehavner, er mindre 
enn 5 % fartøyer som omfattes av dette direktiv, kan fravike 
bestemmelsene i dette direktiv.

Medlemsstater som ikke har sjøhavner, skal senest på dagen 
for innarbeiding av direktivet underrette Kommisjonen om 
samlet antall fartøyer og antall fartøyer som anløp deres havner 
i løpet av treårsperioden nevnt ovenfor, og de skal underrette 
Kommisjonen om alle senere endringer i ovennevnte tall.

2. For et fartøy med bruttotonnasje på under 500 tonn skal 
medlemsstatene anvende kravene i en relevant, gjeldende 
konvensjon, og skal, i den grad en konvensjon ikke får 
anvendelse, treffe de nødvendige tiltak for å sikre at de 
aktuelle fartøyene ikke utgjør en åpenbar fare for helse, 
miljø og sikkerhet. Ved anvendelse av dette nummer skal 
vedlegg 1 til Paris-memorandumet være retningsgivende for 
medlemsstatene.

3. Når medlemsstatene utfører inspeksjon av et fartøy som 
seiler under flagget til en stat som ikke er part i en konvensjon, 
skal de sikre at dette fartøyet og dets besetning ikke gis en 
gunstigere behandling enn den som gis til et fartøy som seiler 
under flagget til en stat som er part i konvensjonen.

4. Fiskefartøyer, krigsskip, militære hjelpefartøyer, 
trefartøyer av enkel konstruksjon, statseide fartøyer som 
benyttes til ikke-kommersielle formål, og lystfartøyer som ikke 
benyttes i kommersiell trafikk, er unntatt fra dette direktivs 
virkeområde.

Artikkel 4

Inspeksjonsfullmakter

1. Medlemsstatene skal treffe alle de tiltakene som er 
nødvendige for at de juridisk skal ha rett til å utføre de 
inspeksjonene som er nevnt i dette direktiv, om bord på 
utenlandske fartøyer i samsvar med internasjonal lovgivning.

2. Medlemsstatene skal ha egnede vedkommende 
myndigheter som for eksempel gjennom ansettelser får 
tildelt nødvendig personale, særlig kvalifiserte inspektører, 
for å utføre inspeksjoner, og skal treffe de tiltakene som er 
nødvendige for å sikre at inspektørene utfører sine oppgaver 
i henhold til dette direktiv, særlig at de er tilgjengelige for å 
utføre de inspeksjonene som er fastsatt ved dette direktiv.
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Artikkel 5

Inspeksjonssystem og årlige inspeksjonsforpliktelser

1. Medlemsstatene skal utføre inspeksjoner i samsvar med 
den utvelgingsordningen som er beskrevet i artikkel 12 og 
bestemmelsene i vedlegg I.

2. For å kunne oppfylle sine årlige inspeksjonsforpliktelser 
skal hver medlemsstat:

a) inspisere alle fartøyer av prioritet I som nevnt i artikkel 12 
bokstav a) som anløper dens havner og ankerplasser, og

b) utføre et årlig antall inspeksjoner av fartøyer av prioritet I 
og II som nevnt i artikkel 12 bokstav a) og b) som minst 
tilsvarer dens andel av det samlede antallet inspeksjoner 
som skal utføres årlig i Fellesskapet og i området 
omfattet av Paris-memorandumet. Hver medlemsstats 
inspeksjonsandel skal bygge på det antallet enkeltfartøyer 
som anløper havner i den berørte medlemsstaten, i forhold 
til det samlede antallet enkeltfartøyer som anløper havner 
i hver stat i Fellesskapet og området omfattet av Paris-
memorandumet.

3. For å beregne hvor stor andel av det samlede antallet 
inspeksjoner som skal utføres årlig i Fellesskapet og området 
omfattet av Paris-memorandumet som nevnt i nr. 2 bokstav b), 
skal ikke fartøyer på ankerplass medregnes, med mindre den 
berørte medlemsstaten har angitt noe annet.

Artikkel 6

Regler for oppfyllelse av inspeksjonsforpliktelsene

En medlemsstat som ikke utfører de inspeksjonene som kreves i 
artikkel 5 nr. 2 bokstav a), oppfyller sine forpliktelser i henhold 
til nevnte bestemmelse dersom slike manglende inspeksjoner 
ikke overstiger:

a) 5 % av det samlede antallet fartøyer av prioritet I med høy 
risikoprofil som anløper dens havner og ankerplasser,

b) 10 % av det samlede antallet fartøyer av prioritet I uten høy 
risikoprofil som anløper dens havner og ankerplasser,

Uten hensyn til prosentdelen i bokstav a) og b) skal 
medlemsstatene prioritere inspeksjon av fartøyer som i henhold 
til opplysningene i inspeksjonsdatabasen sjelden anløper 
havner i Fellesskapet.

Uten hensyn til prosentdelen i bokstav a) og b) skal medlemsstatene 
for fartøyer av prioritet I som anløper ankerplasser, prioritere 

inspeksjon av fartøyer med høy risikoprofil som i henhold til 
opplysningene i inspeksjonsdatabasen sjelden anløper havner 
i Fellesskapet.

Artikkel 7

Regler for balansert fordeling av inspeksjoner i 
Fellesskapet

1. I en medlemsstat der det samlede antallet anløp av 
fartøyer av prioritet I overstiger den inspeksjonsandelen som 
er nevnt i artikkel 5 nr. 2 bokstav b), skal medlemsstaten anses 
å ha oppfylt sine forpliktelser dersom antall inspeksjoner av 
fartøyer av prioritet I som utføres av denne medlemsstaten, 
minst tilsvarer en slik inspeksjonsandel, og dersom denne 
medlemsstaten ikke unnlater å inspisere mer enn 30 % av det 
samlede antallet fartøyer av prioritet I som anløper dens havner 
og ankerplasser.

2. I en medlemsstat der det samlede antallet anløp av fartøyer 
av prioritet I og prioritet II er lavere enn den inspeksjonsandelen 
som er nevnt i artikkel 5 nr. 2 bokstav b), skal medlemsstaten 
anses å ha oppfylt sine forpliktelser dersom den utfører det 
antallet inspeksjoner av fartøyer av prioritet I som kreves i 
henhold til artikkel 5 nr. 2 bokstav a), og utfører inspeksjoner 
av minst 85 % av det samlede antallet fartøyer av prioritet II 
som anløper dens havner og ankerplasser.

3. Kommisjonen skal i forbindelse med gjennomgåelsen 
nevnt i artikkel 35 særlig undersøke hvordan denne artikkel 
påvirker inspeksjonsforpliktelsene, idet det tas hensyn til den 
sakkunnskapen og erfaringen som er oppnådd i Fellesskapet 
og i henhold til Paris-memorandumet. Gjennomgåelsen skal 
ta hensyn til målet om at alle fartøyer som anløper havner og 
ankerplasser i Fellesskapet, skal inspiseres. Kommisjonen skal 
om nødvendig foreslå tilleggstiltak med henblikk på å forbedre 
effektiviteten av det inspeksjonssystemet som anvendes i 
Fellesskapet, og om nødvendig foreslå en ny gjennomgåelse av 
virkningene av denne artikkel på et senere tidspunkt.

Artikkel 8

Utsettelse av inspeksjoner og særlige tilfeller

1. En medlemsstat kan beslutte å utsette inspeksjonen av et 
fartøy av prioritet I i følgende tilfeller:

a) dersom inspeksjonen kan utføres ved fartøyets neste anløp 
i samme medlemsstat, forutsatt at fartøyet i mellomtiden 
ikke anløper noen annen havn i Fellesskapet eller området 
omfattet av Paris-memorandumet, og forutsatt at utsettelsen 
ikke varer lenger enn 15 dager, eller

b) dersom inspeksjonen kan utføres i en annen anløpshavn 
i Fellesskapet eller området omfattet av Paris-
memorandumet innen 15 dager, forutsatt at den staten der 
en slik anløpshavn ligger, på forhånd har gitt sitt samtykke 
til å utføre inspeksjonen.
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Dersom en inspeksjon er utsatt i samsvar med bokstav a) 
eller b) og er registrert i inspeksjonsdatabasen, skal en uteblitt 
inspeksjon ikke regnes som en uteblitt inspeksjon for de 
medlemsstatene som utsatte inspeksjonen.

Dersom en inspeksjon av et fartøy av prioritet I ikke blir utført, 
skal imidlertid det aktuelle fartøyet ikke fritas for inspeksjon 
i henhold til dette direktiv neste gang det anløper en havn i 
Fellesskapet.

2. Dersom en inspeksjon av fartøyer av prioritet I av 
driftsmessige årsaker ikke blir utført, skal det ikke regnes som 
en uteblitt inspeksjon, forutsatt at årsaken til at inspeksjonen 
uteble, registreres i inspeksjonsdatabasen, og forutsatt at en av 
følgende særlige omstendigheter foreligger:

a) Vedkommende myndighet vurderer det slik at en 
inspeksjon vil kunne innebære en risiko for sikkerheten til 
inspektørene, fartøyet, besetningen eller havnen, eller for 
havmiljøet, eller

b) fartøyet anløper bare på nattid. I så fall skal medlemsstatene 
treffe de tiltak som er nødvendige for å sikre at fartøyer 
som anløper regelmessig på nattid, kan inspiseres på en 
egnet måte.

3. Dersom det ikke blir utført en inspeksjon av et fartøy på 
ankerplass, skal dette ikke regnes som en uteblitt inspeksjon 
dersom:

a) fartøyet innen 15 dager inspiseres i en annen havn eller på 
en annen ankerplass i Fellesskapet eller området omfattet 
av Paris-memorandumet i samsvar med vedlegg I, eller

b) fartøyet anløper bare på nattid, eller oppholdet er for kort 
til at det kan utføres en inspeksjon på en tilfredsstillende 
måte, og årsaken til at inspeksjonen uteble, blir registrert i 
inspeksjonsdatabasen, eller

c) vedkommende myndighet vurderer det slik at en 
inspeksjon vil kunne innebære en risiko for sikkerheten 
til inspektørene, fartøyet, besetningen eller havnen, eller 
for havmiljøet, og årsaken til at inspeksjonen uteble, blir 
registrert i inspeksjonsdatabasen.

4. De tiltak som skal endre ikke-grunnleggende 
deler av dette direktiv ved å supplere det med hensyn til 
gjennomføringsreglene for denne artikkel, skal vedtas etter 
framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i 
artikkel 31 nr. 3.

Artikkel 9

Melding om fartøyers ankomst

1. Når et fartøy som i samsvar med artikkel 14 kan 
gjennomgå en utvidet inspeksjon, er på vei til en havn eller 
ankerplass i en medlemsstat, skal operatøren, agenten eller 
skipsføreren melde fra om fartøyets ankomst i samsvar med 
bestemmelsene fastsatt i vedlegg III.

2. Ved mottak av meldingen nevnt i nr. 1 i denne artikkel 
og artikkel 4 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/59/
EF av 27. juni 2002 om opprettelse av et overvåkings- og 
informasjonssystem for sjøtrafikk i Fellesskapet(1) skal 
havnemyndigheten eller -organet eller den myndigheten 
eller det organet som er utpekt til dette, videresende disse 
opplysningene til vedkommende myndighet.

3. All kommunikasjon fastsatt i denne artikkel, skal om 
mulig skje elektronisk.

4. De framgangsmåtene og formatene som medlemsstatene 
utarbeider i henhold til vedlegg III til dette direktiv, 
skal overholde de relevante bestemmelsene fastsatt i 
direktiv 2002/59/EF med hensyn til meldinger om fartøyer.

Artikkel 10

Fartøyets risikoprofil

1. Alle fartøyer som anløper en havn eller en ankerplass 
i en medlemsstat, skal i inspeksjonsdatabasen tildeles en 
risikoprofil som fastsetter deres prioritering med hensyn til 
inspeksjon, intervallene mellom inspeksjonene og omfanget av 
inspeksjonene.

2. Et fartøys risikoprofil skal bestemmes ved å kombinere 
følgende generiske og historiske risikoparametrer:

a) Generiske parametrer

 Generiske parametrer er basert på type, alder, flagg, 
anerkjente organisasjoner som er involvert, og rederienes 
prestasjonsnivå i samsvar med vedlegg I del I.1 og 
vedlegg II.

b) Historiske parametrer

 Historiske parametrer er basert på antall mangler og 
tilbakeholdinger i et gitt tidsrom i samsvar med vedlegg I 
del I.2 og vedlegg II.

(1) EFT L 208 av 5.8.2002, s. 10.
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3. De tiltak som skal endre ikke-grunnleggende 
deler av dette direktiv ved å supplere det med hensyn til 
gjennomføringsreglene for denne artikkel, særlig:

a) flaggstatskriteriene,

b) kriteriene for rederienes prestasjonsnivå,

skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med 
kontroll nevnt i artikkel 31 nr. 3, og på grunnlag av den 
fagkunnskapen som er tilgjengelig innenfor rammen av Paris-
memorandumet.

Artikkel 11

Inspeksjonenes hyppighet

Fartøyer som anløper havner eller ankerplasser i 
Fellesskapet, skal gjennomgå periodiske inspeksjoner eller 
tilleggsinspeksjoner som følger:

a) Fartøyer skal gjennomgå periodiske inspeksjoner ved 
forhåndsfastsatte intervaller avhengig av risikoprofil i 
samsvar med del I i vedlegg I. Intervallet mellom fartøyenes 
periodiske inspeksjoner skal øke når risikoen avtar. For 
fartøyer med høy risiko skal dette intervallet ikke overstige 
seks måneder.

b) Fartøyer skal gjennomgå ekstra inspeksjoner uansett 
hvor lenge det er siden de sist gjennomgikk en periodisk 
inspeksjon, på følgende vilkår:

– Vedkommende myndighet skal sikre at fartøyer som 
topprioritetsfaktorer oppført i vedlegg I del II nr. 2A 
gjelder for, blir inspisert.

– Fartøyer som uforutsette faktorer oppført i vedlegg I 
del II nr. 2B gjelder for, kan inspiseres. Beslutningen 
om å utføre en slik tilleggsinspeksjon overlates til 
vedkommende myndighets faglige vurdering.

Artikkel 12

Utvelging av fartøyer til inspeksjon

Vedkommende myndighet skal sikre at fartøyer utvelges 
til inspeksjon på grunnlag av deres risikoprofil beskrevet i 
vedlegg I del I og når det oppstår topprioritetsfaktorer eller 
uforutsette faktorer i henhold til vedlegg I del II nr. 2A og 2B.

Når det gjelder inspeksjon av fartøyer:

a) skal vedkommende myndighet velge ut de fartøyene 
som skal gjennomgå en obligatorisk inspeksjon, og 
som betegnes som fartøyer av «prioritet I» i henhold til 
utvelgingsordningen beskrevet i vedlegg I del II nr. 3A,

b) kan vedkommende myndighet velge ut de fartøyene som 
kan gjennomgå inspeksjon, og som betegnes som fartøyer 
av «prioritet II» i samsvar med vedlegg I del II nr. 3B.

Artikkel 13

Førstegangsinspeksjoner og mer detaljerte inspeksjoner

Medlemsstatene skal sikre at fartøyer som utvelges til 
inspeksjon i samsvar med artikkel 12, gjennomgår en 
førstegangsinspeksjon eller en mer detaljert inspeksjon på 
følgende vilkår:

1. Vedkommende myndighet skal i forbindelse med hver 
førstegangsinspeksjon av et fartøy sikre at inspektøren 
minst

a) kontrollerer de sertifikatene og dokumentene som 
er oppført i vedlegg IV, og som skal finnes om bord 
i samsvar med Fellesskapets sjøfartsregelverk for og 
konvensjoner om sikkerhet,

b) kontrollerer, når det er relevant, om gjenstående mangler 
som er avdekket ved en tidligere inspeksjon utført av 
en medlemsstat eller en stat som har undertegnet Paris-
memorandumet, er utbedret,

c) forvisser seg om fartøyets generelle tilstand, herunder 
hygienen om bord på fartøyet, særlig i maskinrom og 
besetningens oppholdsrom.

2. Dersom de manglene som skal utbedres i neste anløpshavn, 
er blitt registrert i inspeksjonsdatabasen etter en inspeksjon 
nevnt i nr. 1, kan vedkommende myndighet i denne neste 
havnen beslutte at kontrollene nevnt i nr. 1 bokstav a) og c) 
ikke skal utføres.

3. En mer detaljert inspeksjon skal utføres, herunder 
ytterligere kontroll av om driftskravene om bord er oppfylt, 
når det etter inspeksjonen nevnt i nr. 1 foreligger åpenbart 
grunnlag for å anta at tilstanden til fartøyet, dets utstyr 
eller besetning i vesentlig grad ikke oppfyller de relevante 
kravene i en konvensjon.

Det foreligger «åpenbart grunnlag» når inspektøren finner 
bevis som etter vedkommendes faglige vurdering berettiger 
en mer detaljert inspeksjon av fartøyet, dets utstyr og 
besetning.

Eksempler på «åpenbart grunnlag» er angitt i vedlegg V.
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Artikkel 14

Utvidede inspeksjoner

1. Følgende kategorier av fartøyer er aktuelle for å 
gjennomgå en utvidet inspeksjon i samsvar med vedlegg I 
del II nr. 3A og 3B:

– fartøyer med høy risikoprofil,

– passasjerfartøyer, oljetankskip, gass- eller kjemikalie-
tankskip eller bulkskip som er over tolv år gamle,

– fartøyer med høy risikoprofil eller passasjerfartøyer, 
oljetankskip, gass- eller kjemikalietankskip eller 
bulkskip som er over tolv år gamle, når det foreligger 
topprioritetsfaktorer eller uforutsette faktorer,

– fartøyer som skal inspiseres på nytt etter at det er utstedt et 
anløpsforbud etter artikkel 16.

2. Operatøren eller skipsføreren skal sikre at det er avsatt 
nok tid i fartsplanen til at den utvidede inspeksjonen kan 
utføres.

Med forbehold for de kontrolltiltakene som kreves av hensyn 
til sikkerheten, skal fartøyet være i havnen til inspeksjonen er 
gjennomført.

3. Når vedkommende myndighet mottar en forhåndsmelding 
fra et fartøy som kan gjennomgå en periodisk utvidet 
inspeksjon, skal myndigheten underrette fartøyet dersom det 
ikke vil bli utført en utvidet inspeksjon.

4. Omfanget av den utvidede inspeksjonen, herunder 
de risikoområdene som skal inngå, er angitt i vedlegg VII. 
Kommisjonen skal etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 31 
nr. 2, vedta tiltak for gjennomføringen av vedlegg VII.

Artikkel 15

Retningslinjer og framgangsmåter for sikkerhet

1. Medlemsstatene skal sikre at deres inspektører følger 
framgangsmåtene og retningslinjene angitt i vedlegg VI.

2. Når det gjelder sikkerhetskontroller, skal medlemsstatene 
anvende de relevante framgangsmåtene som er angitt i 
vedlegg VI til dette direktiv, på alle fartøyer som er nevnt i 
artikkel 3 nr. 1-3 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 725/2004(1), og som anløper deres havner og ankerplasser, 
med mindre de seiler under flagget til den havnestaten der 
inspeksjonen skal utføres.

(1) EUT L 129 av 29.4.2004, s. 6.

3. Bestemmelsene om utvidede inspeksjoner i artikkel 14 
i dette direktiv får anvendelse på roroferger og hurtiggående 
passasjerfartøyer nevnt i artikkel 2 bokstav a) og b) i 
direktiv 1999/35/EF.

Når et fartøy er blitt besiktet i samsvar med artikkel 6 og 8 
i direktiv 1999/35/EF av en vertsstat som ikke er fartøyets 
flaggstat , skal en slik særlig besiktelse, når det er relevant, 
registreres som en mer detaljert eller en utvidet inspeksjon i 
inspeksjonsdatabasen, idet det tas hensyn til artikkel 10, 11 
og 12 i dette direktiv og for å vurdere om hver medlemsstat 
oppfyller sine inspeksjonsforpliktelser, i den grad dette omfatter 
alle punkter nevnt i vedlegg VII til dette direktiv.

Med forbehold for et forbud mot drift av en roroferge eller 
et hurtiggående passasjerfartøy i samsvar med artikkel 10 
i direktiv 1999/35/EF får bestemmelsene i dette direktiv om 
utbedring av mangler, tilbakeholding, anløpsforbud samt 
oppfølging av inspeksjoner, tilbakeholdinger og anløpsforbud 
anvendelse når det er relevant.

4. Om nødvendig kan Kommisjonen etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 31 nr. 2 vedta regler for harmonisk 
gjennomføring av nr. 1 og 2 i denne artikkel.

Artikkel 16

Tiltak for anløpsforbud for visse fartøyer

1. En medlemsstat skal sikre at ethvert fartøy som

– seiler under flagget til en stat som på grunn av sin 
tilbakeholdingsprosent står på svartelisten vedtatt i samsvar 
med Paris-memorandumet på grunnlag av opplysninger 
som er registrert i inspeksjonsdatabasen som hvert år 
offentliggjøres av Kommisjonen, og som har vært holdt 
tilbake eller blitt forelagt et forbud mot drift i henhold 
til direktiv 1999/35/EF mer enn to ganger i løpet av de 
36 foregående månedene i en havn eller på en ankerplass 
i en medlemsstat eller en stat som har undertegnet Paris-
memorandumet, eller

– seiler under flagget til en stat som på grunn av sin 
tilbakeholdingsprosent står på den grå listen vedtatt 
i samsvar med Paris-memorandumet på grunnlag av 
opplysninger som er registrert i inspeksjonsdatabasen som 
hvert år offentliggjøres av Kommisjonen, og som har vært 
holdt tilbake eller er blitt forelagt et forbud mot drift i 
henhold til direktiv 1999/35/EF mer enn to ganger i løpet av 
de 24 foregående månedene i en havn eller på en ankerplass 
i en medlemsstat eller en stat som har undertegnet Paris-
memorandumet,

nektes anløp i dens havner og på dens ankerplasser, unntatt i de 
situasjonene som er beskrevet i artikkel 21 nr. 6.
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Anløpsforbudet får anvendelse så snart fartøyet forlater havnen 
eller ankerplassen der det har vært gjenstand for en tredje 
tilbakeholding, og der det er blitt utstedt et anløpsforbud.

2. Anløpsforbudet skal oppheves tidligst når det er gått tre 
måneder fra forbudet ble utstedt, og dersom vilkårene i nr. 3-9 
i vedlegg VIII er blitt oppfylt.

Dersom fartøyet mottar et anløpsforbud for annen gang, skal 
tidsrommet være tolv måneder.

3. Enhver senere tilbakeholding i en havn eller på en 
ankerplass i Fellesskapet skal medføre at fartøyet får 
anløpsforbud til alle havner og ankerplasser i Fellesskapet. 
Dette tredje anløpsforbudet kan oppheves når det er gått 24 
måneder fra forbudet ble utstedt, og bare dersom:

– fartøyet seiler under flagget til en stat som på grunn av sin 
tilbakeholdingsprosent verken står på svartelisten eller den 
grå listen nevnt i nr. 1,

– det påbudte sertifikatet og klassesertifikatet til fartøyet 
er utstedt av en organisasjon eller organisasjoner som 
er godkjent i samsvar med europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 391/2009 av 23. april 2009 om 
felles regler og standarder for organisasjoner som skal 
inspisere og besikte fartøyer (omarbeiding)(1),

– fartøyet administreres av et rederi som har et høyt 
prestasjonsnivå i henhold til del I1 i vedlegg I, og

– vilkårene i nr. 3-9 i vedlegg VIII er oppfylt.

Alle fartøyer som 24 måneder etter at anløpsforbudet ble 
utstedt, ikke oppfyller kriteriene i dette nummer, får permanent 
anløpsforbud til alle havner og ankerplasser i Fellesskapet.

4. Enhver senere tilbakeholding i en havn eller på en 
ankerplass i Fellesskapet etter tredje anløpsforbud skal 
medføre at fartøyet får permanent anløpsforbud til alle havner 
og ankerplasser i Fellesskapet.

5. For denne artikkels formål skal medlemsstatene overholde 
de framgangsmåtene som er fastsatt i vedlegg VIII.

(1) EFT L 131 av 28.5.2009, s. 11.

Artikkel 17

Inspeksjonsrapport til skipsføreren

Når en inspeksjon, en mer detaljert inspeksjon eller en utvidet 
inspeksjon er avsluttet, skal inspektøren utarbeide en rapport i 
samsvar med vedlegg IX. En kopi av inspeksjonsrapporten skal 
overleveres til skipsføreren.

Artikkel 18

Klager

Alle klager skal underkastes en rask innledende vurdering av 
vedkommende myndighet. Denne vurderingen skal gjøre det 
mulig å fastslå om en klage er begrunnet.

Dersom så er tilfelle, skal vedkommende myndighet treffe 
de tiltakene som er nødvendige for å behandle klagen, og 
skal særlig sikre at alle som er direkte berørt av klagen, får 
tilkjennegi sine synspunkter.

Dersom vedkommende myndighet anser klagen som åpenbart 
ubegrunnet, skal den underrette klageren om sin beslutning og 
begrunne den.

Klagerens identitet skal ikke avdekkes overfor det aktuelle 
fartøyets skipsfører eller reder. Inspektøren skal sikre fortrolig 
behandling av eventuelle samtaler med besetningsmedlemmer.

Medlemsstatene skal underrette flaggstatens myndighet 
om klager som ikke er åpenbart ubegrunnede, og om 
oppfølgingstiltak som er truffet, og eventuelt sende en kopi til 
Den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO).

Artikkel 19

Utbedring og tilbakeholding

1. Vedkommende myndighet skal forsikre seg om 
at eventuelle mangler som er bekreftet eller avdekket 
ved inspeksjonen, er eller vil bli utbedret i samsvar med 
konvensjonene.

2. Når det gjelder mangler som klart utgjør en fare for 
helse, miljø eller sikkerhet, skal vedkommende myndighet 
i den havnestaten der fartøyet inspiseres, sikre at fartøyet 
blir holdt tilbake, eller at operasjonen som manglene er blitt 
avdekket i forbindelse med, blir stanset. Tilbakeholdingen eller 
stansingen av en operasjon skal ikke oppheves før faren er 
avverget, eller før myndigheten fastslår at fartøyet, eventuelt 
på bestemte vilkår, kan seile fra havn eller at operasjonen 
kan gjenopptas uten fare for passasjerenes eller besetningens 
helse og sikkerhet, uten fare for andre fartøyer eller uten at det 
foreligger en urimelig trussel om skade på havmiljøet.
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3. Ved den faglige vurderingen av om et fartøy skal holdes 
tilbake eller ikke, skal inspektøren anvende kriteriene oppført i 
vedlegg X.

4. Dersom inspeksjonen avdekker at fartøyet ikke er utstyrt 
med en ferdsskriver som fungerer, når bruk av ferdsskriver 
er obligatorisk i henhold til direktiv 2002/59/EF, skal 
vedkommende myndighet sørge for at fartøyet holdes tilbake.

Dersom en slik mangel ikke kan utbedres umiddelbart i 
den havnen der fartøyet holdes tilbake, kan vedkommende 
myndighet enten la fartøyet fortsette til det egnede 
reparasjonsverftet som ligger nærmest den havnen der fartøyet 
holdes tilbake, og der manglene umiddelbart kan utbedres, 
eller kreve at manglene blir utbedret innen høyst 30 dager, 
som fastsatt i de retningslinjene som er utarbeidet innenfor 
rammen av Paris-memorandumet. I denne forbindelse får de 
framgangsmåtene som er fastsatt i artikkel 21, anvendelse.

5. Under ekstraordinære omstendigheter der et fartøys 
generelle tilstand åpenbart ikke er i samsvar med standardene, 
kan vedkommende myndighet utsette inspeksjonen av fartøyet 
inntil de ansvarlige partene har truffet de tiltakene som er 
nødvendige for å sikre at det oppfyller de relevante kravene i 
konvensjonene.

6. Ved tilbakeholding skal vedkommende myndighet 
umiddelbart underrette, skriftlig og med inspeksjonsrapporten 
vedlagt, flaggstatens myndighet eller, dersom dette ikke er 
mulig, konsulen eller, i dennes fravær, nærmeste diplomatiske 
representant for nevnte stat om alle forhold som gjorde 
inngrepet nødvendig. Dessuten skal inspektører som er utpekt, 
eller godkjente organisasjoner som er ansvarlige for å utstede 
klassesertifikater eller påbudte sertifikater i samsvar med 
konvensjonene, også underrettes dersom det er relevant.

7. Dette direktiv berører ikke tilleggskravene i 
konvensjonene med hensyn til framgangsmåter ved melding 
og registrering i forbindelse med havnestatskontroll.

8. Ved utøvelsen av havnestatskontroll i henhold til dette 
direktiv skal alle mulige anstrengelser gjøres for å unngå at 
et fartøy holdes tilbake eller forsinkes uten grunn. Dersom et 
fartøy holdes tilbake eller forsinkes uten grunn, har rederen 
eller operatøren rett til erstatning for enhver skade eller ethvert 
tap som er lidt. I hvert tilfelle av påstått grunnløs tilbakeholding 
eller forsinkelse ligger bevisbyrden hos fartøyets reder eller 
operatør.

9. For å unngå opphoping av fartøyer i havnen kan en 
vedkommende myndighet tillate at et fartøy som er holdt 
tilbake, flyttes til en annen del av havnen dersom dette ikke 
er til hinder for sikkerheten. Risikoen for opphoping i havnen 
skal ikke tas i betraktning når det skal treffes en beslutning om 
tilbakeholding eller om oppheving av tilbakeholding.

Havnemyndigheter eller -organer skal samarbeide med 
vedkommende myndighet for å gi plass til tilbakeholdte 
fartøyer.

10. Havnemyndighetene eller -organene skal underrettes så 
snart som mulig når tilbakeholding er vedtatt.

Artikkel 20

Klageadgang

1. Rederen eller operatøren av et fartøy eller dennes 
representant i medlemsstaten har rett til å påklage et vedtak 
om tilbakeholding eller anløpsforbud truffet av vedkommende 
myndighet. En klage skal ikke medføre at tilbakeholdingen 
eller anløpsforbudet oppheves.

2. Medlemsstatene skal innføre og opprettholde 
hensiktsmessige framgangsmåter for dette formål i samsvar 
med sin nasjonale lovgivning.

3. Vedkommende myndighet skal underrette skipsføreren 
for et fartøy nevnt i nr. 1 om retten til å klage og om de praktiske 
formalitetene i forbindelse med dette.

4. Dersom en tilbakeholding eller et anløpsforbud 
tilbakekalles eller endres som følge av en klage eller en 
anmodning fra rederen eller operatøren av et fartøy eller dennes 
representant:

a) skal medlemsstaten sikre at inspeksjonsdatabasen 
umiddelbart endres i samsvar med dette,

b) skal medlemsstaten der tilbakeholdingen eller 
anløpsforbudet ble utstedt, sikre at de opplysningene som 
ble offentliggjort i samsvar med artikkel 26, endres innen 
24 timer etter en slik beslutning.

Artikkel 21

Oppfølging av inspeksjoner og tilbakeholding

1. Dersom manglene nevnt i artikkel 19 nr. 2, ikke kan 
utbedres i inspeksjonshavnen, kan vedkommende myndighet 
i nevnte medlemsstat gi det aktuelle fartøyet tillatelse til uten 
urimelig forsinkelse å fortsette til det egnede reparasjonsverftet 
som ligger nærmest den havnen der fartøyet holdes tilbake, som 
valgt av skipsføreren og de berørte myndigheter, der det kan 
bli iverksatt oppfølgingstiltak, forutsatt at vilkårene fastsatt av 
vedkommende myndighet i flaggstaten og godkjent av nevnte 
medlemsstat, blir oppfylt. Slike vilkår skal sikre at fartøyet kan 
fortsette uten fare for passasjerenes eller besetningens helse 
og sikkerhet, eller uten fare for andre fartøyer eller uten at det 
foreligger en urimelig trussel om skade på havmiljøet.
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2. Dersom beslutningen om å sende et fartøy til et 
reparasjonsverft skyldes manglende overholdelse av IMO-
resolusjon A. 744(18), enten med hensyn til skipspapirene 
eller med hensyn til fartøyets konstruksjonsfeil og -mangler, 
kan vedkommende myndighet kreve at de nødvendige 
tykkelsesmålingene utføres i havnen der fartøyet holdes 
tilbake, før fartøyet får tillatelse til å seile.

3. I tilfellene nevnt i nr. 1 skal medlemsstatens vedkommende 
myndighet i inspeksjonshavnen underrette vedkommende 
myndighet i den staten der reparasjonsverftet ligger, de partene 
som er nevnt i artikkel 19 nr. 6, og eventuelle andre berørte 
myndigheter om vilkårene for reisen.

Vedkommende myndighet i en medlemsstat som mottar en 
slik melding, skal underrette den myndigheten som sendte 
meldingen, om hvilke tiltak som er truffet.

4. Medlemsstatene skal treffe tiltak for å sikre at anløp til 
alle havner eller ankerplasser i Fellesskapet forbys fartøyer 
nevnt i nr. 1

a) som seiler fra havn uten at vilkårene fastsatt av ved-
kommende myndighet i en medlemsstat i inspeksjons-
havnen er oppfylt, eller

b) som nekter å etterkomme gjeldende krav i konvensjonene 
ved ikke å anløpe det angitte reparasjonsverftet.

Anløpsforbudet skal opprettholdes inntil rederen eller 
operatøren har dokumentert overfor vedkommende myndighet 
i medlemsstaten der fartøyets mangler ble fastslått, at fartøyet 
fullt ut oppfyller alle gjeldende krav i konvensjonene.

5. I tilfellene nevnt i nr. 4 bokstav a) skal vedkommende 
myndighet i medlemsstaten der fartøyets mangler ble fastslått, 
umiddelbart gjøre vedkommende myndigheter i alle andre 
medlemsstater oppmerksom på dette.

I tilfellene nevnt i nr. 4 bokstav b) skal vedkommende 
myndighet i medlemsstaten der reparasjonsverftet ligger, 
umiddelbart gjøre vedkommende myndigheter i alle andre 
medlemsstater oppmerksom på dette.

Før medlemsstaten nekter adgang, kan den be om samråd med 
vedkommende fartøys flaggstatsmyndighet.

6. Som unntak fra bestemmelsene i nr. 4 kan vedkommende 
myndighet i havnestaten gi adgang til en bestemt havn 
eller ankerplass i tilfelle force majeure, av strengt 
nødvendige sikkerhetsgrunner, for å redusere eller minske 
forurensningsrisikoen eller for å utbedre mangler, forutsatt 
at rederen, operatøren eller skipsføreren har gjennomført 
hensiktsmessige tiltak for å sørge for sikkert anløp på en 
måte som tilfredsstiller vedkommende myndighet i denne 
medlemsstaten.

Artikkel 22

Inspektørenes faglige kompetanse

1. Inspeksjonene skal utføres bare av inspektører som 
oppfyller kvalifikasjonskriteriene angitt i vedlegg XI, og 
som er godkjent av vedkommende myndighet til å utføre 
havnestatskontroll.

2. Når vedkommende myndighet i havnestaten ikke har 
den nødvendige fagkunnskap, kan denne vedkommende 
myndighets inspektør bistås av personer med den nødvendige 
fagkunnskap.

3. Vedkommende myndighet, inspektører som utfører 
havnestatskontroll, og personer som bistår dem, skal ikke ha 
noen forretningsmessig interesse verken i inspeksjonshavnen 
eller i de fartøyene som inspiseres, og inspektørene skal 
heller ikke være ansatt i eller utføre arbeid på vegne av ikke-
statlige organisasjoner som utsteder påbudte sertifikater og 
klassesertifikater, eller som utfører de besiktelsene som er 
nødvendige i forbindelse med utstedelsen av disse sertifikatene 
til fartøyer.

4. Hver inspektør skal ha med seg et personlig dokument 
i form av et identitetskort som er utstedt av vedkommende 
myndighet i samsvar med rådsdirektiv 96/40/EF av 25. juni 
1996 om utarbeiding av ein felles modell for identitetskort for 
inspektørar som utfører hamnestatskontroll(1).

5. Medlemsstatene skal sikre at inspektørenes kompetanse 
og deres overholdelse av de minstekriteriene som er nevnt i 
vedlegg XI, kontrolleres før de godkjenner dem til å utføre 
inspeksjoner, og deretter regelmessig på bakgrunn av den 
opplæringsordningen som er nevnt i nr. 7.

6. Medlemsstatene skal sikre at inspektørene får relevant 
opplæring om endringer i det havnestatskontrollsystemet som 
anvendes i Fellesskapet, som fastsatt i dette direktiv, og om 
endringer i konvensjonene.

7. Kommisjonen skal i samarbeid med medlemsstatene 
utarbeide og fremme en harmonisert fellesskapsordning for 
medlemsstatenes opplæring og evaluering av kompetansen til 
inspektører som utfører havnestatskontroll.

(1) EFT L 196 av 7.8.1996, s. 8.
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Artikkel 23

Rapporter fra loser og havnemyndigheter

1. Medlemsstatene skal treffe hensiktsmessige tiltak for å 
sikre at deres loser som ledsager fartøyer til eller fra kaiplass, 
eller som arbeider om bord på fartøyer som er på vei mot en havn, 
eller som er i transitt i en medlemsstat, umiddelbart underretter 
vedkommende myndighet i henholdsvis havnestaten eller 
kyststaten dersom de under utførelsen av sine normale plikter 
får kjennskap til åpenbare mangler som kan sette fartøyets 
sikkerhet under seiling i fare, eller som kan utgjøre en trussel 
om skade på havmiljøet.

2. Dersom havnemyndigheter eller -organer under utførelsen 
av sine normale plikter får kjennskap til at et fartøy i deres havn 
har åpenbare mangler som kan sette fartøyets sikkerhet i fare, 
eller som utgjør en urimelig trussel om skade på havmiljøet, 
skal denne myndigheten eller dette organet umiddelbart 
underrette vedkommende myndighet i den berørte havnestaten.

3. Medlemsstatene skal pålegge loser og havnemyndigheter 
eller -organer å innberette minst følgende opplysninger, 
elektronisk dersom det er mulig:

– opplysninger om fartøyet (navn, IMO-identifikasjons-
nummer, kjenningssignal og flaggstat),

– opplysninger om seilingen (siste anløpshavn, 
bestemmelseshavn),

– beskrivelse av åpenbare mangler som er avdekket om bord.

4. Medlemsstatene skal sikre at det treffes hensiktsmessige 
oppfølgingstiltak med hensyn til åpenbare mangler som loser 
og havnemyndigheter eller -organer melder fra om, og de skal 
registrere opplysninger om tiltak som er truffet.

5. Kommisjonen kan etter framgangsmåten med 
forskriftskomité nevnt i artikkel 31 nr. 2 treffe tiltak for 
gjennomføringen av denne artikkel, herunder et harmonisert 
elektronisk format og framgangsmåter for losers og 
havnemyndigheters eller -organers rapportering av åpenbare 
mangler, og av de oppfølgingstiltakene som medlemsstatene 
har truffet.

Artikkel 24

Inspeksjonsdatabase

1. Kommisjonen skal utvikle, vedlikeholde og ajourføre en 
inspeksjonsdatabase med utgangspunkt i den fagkunnskapen 
og erfaringen som finnes i henhold til Paris-memorandumet.

Inspeksjonsdatabasen skal inneholde alle opplysninger som er 
nødvendige for å gjennomføre det inspeksjonssystemet som 

innføres i henhold til dette direktiv, og skal omfatte alle de 
funksjonene som er omhandlet i vedlegg XII.

2. Medlemsstatene skal treffe hensiktsmessige tiltak for 
å sikre at opplysninger om faktisk ankomst- og avgangstid 
for alle fartøyer som anløper deres havner og ankerplasser, 
sammen med en identifikator for den berørte havnen, overføres 
til inspeksjonsdatabasen innen rimelig tid via Fellesskapets 
informasjonssystem for sjøfart, «SafeSeaNet», nevnt i artikkel 
3 bokstav s) i direktiv 2002/59/EF. Når medlemsstatene har 
overført slike opplysninger til inspeksjonsdatabasen gjennom 
SafeSeaNet, fritas de fra kravene om å oversende opplysninger 
i henhold til nr. 1.2 og nr. 2 bokstav a) og b) i vedlegg XIV til 
dette direktiv.

3. Medlemsstatene skal sikre at opplysninger om 
inspeksjoner som utføres i henhold til dette direktiv, overføres 
til inspeksjonsdatabasen så snart inspeksjonsrapporten er blitt 
utarbeidet eller tilbakeholdingen er opphevet.

Medlemsstatene skal innen 72 timer sikre at de opplysningene 
som overføres til inspeksjonsdatabasen, blir godkjent for 
offentliggjøring.

4. På grunnlag av de inspeksjonsdataene som 
medlemsstatene overfører, skal Kommisjonen kunne trekke 
ut fra inspeksjonsdatabasen alle de dataene som er relevante 
for gjennomføringen av dette direktiv, særlig data om 
fartøyenes risikoprofil, om fartøyer som skal inspiseres, 
om fartøyenes bevegelser og om hver enkelt medlemsstats 
inspeksjonsforpliktelser.

Medlemsstatene skal ha tilgang til alle opplysninger som er 
registrert i inspeksjonsdatabasen, og som er relevante for 
gjennomføringen av framgangsmåtene for inspeksjon fastsatt 
i dette direktiv.

Medlemsstatene og tredjeparter som har undertegnet Paris-
memorandumet, skal ha tilgang til alle data som de har registrert 
i inspeksjonsdatabasen, og til data om de fartøyene som seiler 
under deres flagg.

Artikkel 25

Informasjonsutveksling og samarbeid

Hver medlemsstat skal sikre at dets havnemyndigheter 
eller -organer og andre relevante myndigheter eller organer 
gir vedkommende havnestatskontrollmyndighet følgende 
opplysninger som de er i besittelse av:

– opplysninger som er gitt i samsvar med artikkel 9 og 
vedlegg III,
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– opplysninger om fartøyer som ikke har gitt noen 
opplysninger i henhold til kravene i dette direktiv og i 
henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/59/
EF av 27. november 2000 om mottaksanlegg i havner for 
avfall og lasterester fra skip(1) og direktiv 2002/59/EF samt 
eventuelt forordning (EF) nr. 725/2004,

– opplysninger om fartøyer som har seilt fra havn uten 
å ha overholdt bestemmelsene i artikkel 7 eller 10 i 
direktiv 2000/59/EF,

– opplysninger om fartøyer som er blitt nektet anløp eller er 
blitt bortvist fra en havn av sikkerhetsgrunner,

– opplysninger om åpenbare mangler i samsvar med 
artikkel 23.

Artikkel 26

Offentliggjøring av opplysninger

Kommisjonen skal på et offentlig tilgjengelig nettsted legge ut 
og ajourføre opplysninger om inspeksjoner, tilbakeholdinger og 
anløpsforbud i samsvar med vedlegg XIII, med utgangspunkt 
i den sakkunnskapen og erfaringen som finnes i henhold til 
Paris-memorandumet.

Artikkel 27

Offentliggjøring av en liste over rederier med et lavt eller 
svært lavt prestasjonsnivå

Kommisjonen skal regelmessig utarbeide og offentliggjøre 
på et offentlig tilgjengelig nettsted opplysninger om rederier 
som har et prestasjonsnivå som med hensyn til fastsettelse av 
fartøyets risikoprofil nevnt i del I i vedlegg I, har vært ansett 
som lavt eller svært lavt i et tidsrom på tre måneder eller mer.

Kommisjonen skal etter framgangsmåten med forskriftskomité 
nevnt i artikkel 31 nr. 2 vedta regler for gjennomføringen 
av denne artikkel, særlig med angivelse av reglene for 
offentliggjøring.

Artikkel 28

Refusjon av kostnader

1. Dersom inspeksjonene nevnt i artikkel 13 og 14 med 
hensyn til kravene i en konvensjon bekrefter eller avdekker 
mangler som gir grunnlag for tilbakeholding av et fartøy, 
skal alle kostnader i tilknytning til inspeksjonene i en normal 
regnskapsperiode dekkes av fartøyets reder eller operatør eller 
av dennes representant i havnestaten.

2. Alle kostnader i forbindelse med inspeksjoner utført av 
vedkommende myndighet i en medlemsstat i samsvar med 
bestemmelsene i artikkel 16 og artikkel 21 nr. 4 skal belastes 
fartøyets reder eller operatør.

(1) EFT L 332 av 28.12.2000, s. 81.

3. Ved tilbakeholding av et fartøy skal alle kostnader i 
forbindelse med tilbakeholdingen i havnen dekkes av fartøyets 
reder eller operatør.

4. Tilbakeholdingen skal ikke oppheves før det er foretatt 
full innbetaling, eller før det er gitt en tilstrekkelig garanti for 
refusjon av kostnadene.

Artikkel 29

Opplysninger i forbindelse med overvåking av 
gjennomføringen

Medlemsstatene skal oversende til Kommisjonen de 
opplysningene som er oppført i vedlegg XIV, med den 
hyppigheten som er angitt i nevnte vedlegg.

Artikkel 30

Kontroll av medlemsstatenes overholdelse og 
prestasjonsnivåer

For å sikre en effektiv gjennomføring av dette direktiv 
og kontrollere hvordan Fellesskapets ordning for 
havnestatskontroll generelt fungerer, i samsvar med artikkel 2 
bokstav b) i) i forordning (EF) nr. 1406/2002 skal Kommisjonen 
samle inn de opplysningene som er nødvendige, og avlegge 
besøk i medlemsstatene.

Artikkel 31

Komitéframgangsmåte

1. Kommisjonen skal bistås av Komiteen for sjøsikkerhet og 
hindring av forurensning fra skip (COSS), nedsatt ved artikkel 3 
i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2099/2002(2).

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF 
skal være tre måneder.

3. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1–4 og 
artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som 
det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Artikkel 32

Framgangsmåte for endring

Kommisjonen skal:

a) tilpasse vedleggene, bortsett fra vedlegg I, for å ta hensyn 
til endringene i Fellesskapets regelverk for sjøsikkerhet og 
sjøfartssikkerhet som har trådt i kraft, og til konvensjoner, 
internasjonale regelverk og resolusjoner fra relevante 
internasjonale organisasjoner samt utviklingen i Paris-
memorandumet,

(2) EFT L 324 av 29.11.2002, s. 1.
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b) endre de definisjonene som viser til konvensjoner, 
internasjonale regelverk, resolusjoner og 
fellesskapsregelverk som er relevante for dette direktiv.

Disse tiltakene, som skal endre ikke-grunnleggende deler 
av dette direktiv, skal vedtas etter framgangsmåten med 
forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 31 nr. 3.

Endringene av de internasjonale instrumentene nevnt i 
artikkel 2 kan utelukkes fra dette direktivs virkeområde i 
henhold til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 2099/2002.

Artikkel 33

Gjennomføringsregler

Kommisjonen skal i forbindelse med utarbeidingen av 
gjennomføringsreglene nevnt i artikkel 8 nr. 4, artikkel 10 
nr. 3, artikkel 14 nr. 4, artikkel 15 nr. 4, artikkel 23 nr. 5 og 
artikkel 27 etter framgangsmåtene fastsatt i artikkel 31 nr. 2 og 
3 særlig sikre at disse reglene tar hensyn til den sakkunnskapen 
og erfaringen som er oppnådd gjennom inspeksjonssystemet i 
Fellesskapet og området omfattet av Paris-memorandumet.

Artikkel 34

Sanksjoner

Medlemsstatene skal fastsette en sanksjonsordning for 
overtredelse av nasjonale bestemmelser vedtatt i henhold 
til dette direktiv og treffe alle nødvendige tiltak for å sikre 
at sanksjonene håndheves. De fastsatte sanksjonene skal 
være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 
avskrekkende.

Artikkel 35

Gjennomgåelse

Kommisjonen skal gjennomgå gjennomføringen av direktivet 
senest 30. juni 2012. Gjennomgåelsen skal blant annet omfatte 
oppfyllelsen av de samlede inspeksjonsforpliktelsene i 
Fellesskapet nevnt i artikkel 5, antall inspektører som utfører 
havnestatskontroll i hver medlemsstat, antall gjennomførte 
inspeksjoner, hver medlemsstats oppfyllelse av de årlige 
inspeksjonsforpliktelsene og gjennomføringen av artikkel 6, 7 
og 8.

Kommisjonen skal oversende resultatene av gjennomgåelsen 
til Europaparlamentet og Rådet og skal på grunnlag av 
gjennomgåelsen fastslå om det er nødvendig å framlegge 
forslag om endring av direktivet eller forslag om ytterligere 
lovgivning på dette området.

Artikkel 36

Gjennomføring og underretning

1. Medlemsstatene skal innen 31. desember 2010 vedta 
og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 
etterkomme dette direktiv.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. januar 2011.

2. Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal 
de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises 
til direktivet når de kunngjøres. De skal også inneholde en 
opplysning om at henvisninger i gjeldende lover og forskrifter 
til det opphevede direktivet skal forstås som henvisninger til 
dette direktiv. Nærmere regler for henvisningen og hvordan 
den skal formuleres, fastsettes av medlemsstatene.

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

4. Dessuten skal Kommisjonen regelmessig underrette 
Europaparlamentet og Rådet om framdriften i gjennomføringen 
av dette direktiv i medlemsstatene, særlig med henblikk på en 
ensartet anvendelse av inspeksjonssystemet i Fellesskapet.

Artikkel 37

Oppheving

Direktiv 95/21/EF, endret ved direktivene oppført i vedlegg XV 
del A, oppheves fra 1. januar 2011, uten at dette berører 
medlemsstatenes forpliktelser med hensyn til tidsfristene 
for innarbeiding i nasjonal lovgivning av direktivene angitt i 
vedlegg XV del B.

Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås 
som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i 
sammenligningstabellen i vedlegg XVI til dette direktiv.

Artikkel 38

Ikrafttredelse

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

Artikkel 39

Mottakere

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 23. april 2009.

 For Europaparlamentet For Rådet

 H.-G. PÖTTERING P. NEČAS

 President Formann
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VEDLEGG I

ELEMENTER I FELLESSKAPETS SYSTEM FOR HAVNESTATSINSPEKSJON

(som nevnt i artikkel 5)

Følgende elementer skal tas med i Fellesskapets inspeksjonssystem:

I. Fartøyets risikoprofil

Et fartøys risikoprofil skal bestemmes ved å kombinere følgende generiske og historiske risikoparametrer:

1. Generiske parametrer

a) Fartøytype

Passasjerfartøyer, oljetankskip, kjemikalietankskip, gasstankskip og bulkskip skal anses å utgjøre en 
høyere risiko.

b) Fartøyets alder

Fartøyer som er over tolv år gamle, skal anses å utgjøre en høyere risiko.

c) Flaggstatens prestasjonsnivå

i) Fartøyer som seiler under flagget til en stat med en høy tilbakeholdingsprosent i Fellesskapet og 
området omfattet av Paris-memorandumet, skal anses å utgjøre en høyere risiko.

ii) Fartøyer som seiler under flagget til en stat med en lav tilbakeholdingsprosent i Fellesskapet og 
området omfattet av Paris-memorandumet, skal anses å utgjøre en lavere risiko.

iii) Fartøyer som seiler under flagget til en stat som har gjennomgått en revisjon, og som, dersom 
det er relevant, det er framlagt en handlingsplan for, og der begge er i samsvar med rammen og 
framgangsmåtene for den frivillige revisjonsordningen for medlemsstatene i IMO, skal anses å utgjøre 
en lavere risiko. Så snart de tiltakene som er nevnt i artikkel 10 nr. 3, er vedtatt, skal flaggstaten til et 
slikt fartøy påvise overholdelse av regelverket for gjennomføringen av bindende IMO-instrumenter.

d) Godkjente organisasjoner

i) Fartøyer som har fått utstedt sertifikater fra anerkjente organisasjoner med et lavt eller svært lavt 
prestasjonsnivå med hensyn til sin tilbakeholdingsprosent i Fellesskapet og området omfattet av Paris-
memorandumet, skal anses å utgjøre en høyere risiko.

ii) Fartøyer som har fått utstedt sertifikater fra anerkjente organisasjoner med et høyt prestasjonsnivå med 
hensyn til sin tilbakeholdingsprosent i Fellesskapet og området omfattet av Paris-memorandumet, skal 
anses å utgjøre en lavere risiko.

iii) Fartøyer med sertifikater som er utstedt av organisasjoner som er anerkjent i samsvar med forordning 
(EF) nr. 391/2009.

e) Rederiets prestasjonsnivå

i) Fartøyer fra et rederi med et lavt eller svært lavt prestasjonsnivå tatt i betraktning fartøyets mangler 
og tilbakeholdingsprosent i Fellesskapet og området omfattet av Paris-memorandumet skal anses å 
utgjøre en høyere risiko.

ii) Fartøyer fra et rederi med et høyt prestasjonsnivå tatt i betraktning fartøyets mangler og 
tilbakeholdingsprosent i Fellesskapet og området omfattet av Paris-memorandumet skal anses å 
utgjøre en lavere risiko.
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2. Historiske parametrer

i) Fartøyer som er holdt tilbake mer enn én gang, skal anses å utgjøre en høyere risiko.

ii) Fartøyer som under inspeksjon(er) utført i det tidsrommet som er nevnt i vedlegg II, har færre enn det 
antallet mangler som er nevnt i vedlegg II, skal anses å utgjøre en lavere risiko.

iii) Fartøyer som ikke er holdt tilbake i det tidsrommet som er nevnt i vedlegg II, skal anses å utgjøre en lavere 
risiko.

Risikoparametrene skal kombineres med vekting som gjenspeiler den enkelte parameterens relative innflytelse 
på fartøyets samlede risiko, for å bestemme følgende risikoprofiler for fartøyet:

– høy risiko,

– normal risiko,

– lav risiko.

For å bestemme disse risikoprofilene skal det legges mest vekt på parametrene for fartøytype, flaggstatens 
prestasjonsnivå, anerkjente organisasjoner og rederiets prestasjonsnivå.

II. Inspeksjon av fartøyer

1. Periodiske inspeksjoner

Periodiske inspeksjoner skal utføres med intervaller som er fastsatt på forhånd. Deres hyppighet skal fastsettes i 
henhold til fartøyets risikoprofil. Intervallet mellom de periodiske inspeksjonene av fartøyer med høy risiko skal 
ikke overstige seks måneder. Intervallet mellom periodiske inspeksjoner av fartøyer med andre risikoprofiler 
skal øke når risikoen minsker.

Medlemsstatene skal utføre en periodisk inspeksjon på følgende fartøyer:

– Alle fartøyer med en høy risikoprofil som ikke er inspisert i en havn eller på en ankerplass i Fellesskapet 
eller området omfattet av Paris-memorandumet de siste seks månedene. Fartøyer med en høy risiko kan 
inspiseres fra og med den femte måneden.

– Alle fartøyer med en normal risikoprofil som ikke er inspisert i en havn eller på en ankerplass i Fellesskapet 
eller området omfattet av Paris-memorandumet de siste tolv månedene. Fartøyer med en normal risiko kan 
inspiseres fra og med den tiende måneden.

– Alle fartøyer med en lav risikoprofil som ikke er inspisert i en havn eller på en ankerplass i Fellesskapet 
eller området omfattet av Paris-memorandumet de siste 36 månedene. Fartøyer med en lav risiko kan 
inspiseres fra og med den 24. måneden.

2. Tilleggsinspeksjoner

Fartøyer som topprioritetsfaktoren eller de uforutsette faktorene nedenfor gjelder for, skal gjennomgå en 
inspeksjon uansett hvor lenge det er siden deres forrige periodiske inspeksjon. Det er imidlertid inspektørens 
faglige vurdering som avgjør om det på grunnlag av uforutsette faktorer skal utføres en tilleggsinspeksjon.

2A. Topprioritetsfaktorer

Fartøyer som følgende topprioritetsfaktorer gjelder for, skal inspiseres uansett hvor lenge det er siden deres 
forrige periodiske inspeksjon:

– Fartøyer som av sikkerhetsgrunner er suspendert eller trukket tilbake fra sin klasse etter siste inspeksjon i 
Fellesskapet eller området omfattet av Paris-memorandumet.

– Fartøyer som en annen medlemsstat har rapportert eller meldt.

– Fartøyer som ikke kan identifiseres i inspeksjonsdatabasen.
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– Fartøyer som

– har vært innblandet i en kollisjon, grunnstøting eller stranding på sin vei til havnen,

– er blitt anklaget for brudd på bestemmelsene om utslipp av skadelige stoffer eller avløpsvann, eller

– er blitt manøvrert på en uregelmessig eller risikabel måte, slik at de rutetiltakene som er vedtatt av 
IMO, eller praksis og prosedyrer for sikkerhet til sjøs, ikke er fulgt.

2B. Uforutsette faktorer

Fartøyer som følgende uforutsette faktorer gjelder for, kan gjennomgå en inspeksjon uansett hvor lenge det 
er siden deres forrige periodiske inspeksjon. Beslutningen om å utføre en slik tilleggsinspeksjon overlates til 
vedkommende myndighets faglige vurdering.

– Fartøyer som ikke har overholdt gjeldende versjon av IMO-rekommandasjonen om navigasjon i 
innseilingen til Østersjøen.

– Fartøyer med sertifikater som er utstedt av en tidligere godkjent organisasjon som har fått sin godkjenning 
trukket tilbake etter siste inspeksjon i Fellesskapet eller området omfattet av Paris-memorandumet.

– Fartøyer som loser eller havnemyndigheter eller -organer har rapportert at har åpenbare mangler som kan 
sette sikkerheten i fare under seiling, eller som kan utgjøre en trussel om skade på miljøet i henhold til 
artikkel 23 i dette direktiv.

– Fartøyer som ikke oppfyller de relevante meldingskravene nevnt i artikkel 9 i dette direktiv, i 
direktiv 2000/59/EF, i direktiv 2002/59/EF og eventuelt i forordning (EF) nr. 725/2004.

– Fartøyer som har vært gjenstand for en rapport eller klage fra skipsføreren, et besetningsmedlem eller 
en person eller organisasjon som har en rettmessig interesse i fartøyets sikkerhet under seiling, leve- og 
arbeidsvilkårene om bord eller hindring av forurensning, med mindre den berørte medlemsstat anser 
rapporten eller klagen for å være klart ubegrunnet.

– Fartøyer som tidligere er holdt tilbake for mer enn tre måneder siden.

– Fartøyer som er rapportert ikke å ha utbedret mangler, bortsett fra de fartøyene med mangler som må 
utbedres innen 14 dager etter avgang, og mangler som må utbedres før avgang.

– Fartøyer som er rapportert å ha problemer med lasten, særlig skadelig og farlig last.

– Fartøyer som er blitt manøvrert på en måte som innebærer fare for personer, eiendom eller miljøet.

– Fartøyer der opplysninger fra en pålitelig kilde viser at deres risikoparametrer skiller seg fra dem som er 
registrert, og at risikonivået således er høyere.

3. Utvelgingsordning

3A. Fartøyer av prioritet I skal inspiseres slik:

a) En utvidet inspeksjon skal utføres på

– alle fartøyer med en høy risikoprofil som ikke er blitt inspisert de siste seks månedene,

– alle passasjerfartøyer, oljetankskip, gass- eller kjemikalietankskip eller bulkskip som er over tolv å 
gamle, som har en normal risikoprofil, og som ikke er blitt inspisert de siste tolv månedene.

b) En førstegangsinspeksjon eller mer detaljert inspeksjon skal eventuelt utføres på

– alle andre fartøyer enn passasjerfartøyer, oljetankskip, gass- eller kjemikalietankskip eller bulkskip 
som er over tolv år gamle, som har en normal risikoprofil, og som ikke er blitt inspisert de siste tolv 
månedene.
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c) Ved en topprioritetsfaktor gjelder følgende:

– En mer detaljert eller utvidet inspeksjon skal utføres etter inspektørens faglige vurdering på alle fartøyer 
med en høy risikoprofil, og på alle passasjerfartøyer, oljetankskip, gass- eller kjemikalietankskip eller 
bulkskip som er over tolv år gamle.

– En mer detaljert inspeksjon skal utføres på alle andre fartøyer enn passasjerfartøyer, oljetankskip, 
gass- eller kjemikalietankskip eller bulkskip som er over tolv år gamle.

3B. Dersom vedkommende myndighet beslutter å inspisere fartøyer av prioritet II, gjelder følgende:

a) En utvidet inspeksjon skal utføres på

– alle fartøyer med en høy risikoprofil som ikke er blitt inspisert de siste fem månedene,

– alle passasjerfartøyer, oljetankskip, gass- eller kjemikalietankskip eller bulkskip som er over tolv år 
gamle, som har en normal risikoprofil, og som ikke er blitt inspisert de siste ti månedene, eller

– alle passasjerfartøyer, oljetankskip, gass- eller kjemikalietankskip eller bulkskip som er over tolv år 
gamle, som har en lav risikoprofil, og som ikke er blitt inspisert de siste 24 månedene.

b) En førstegangsinspeksjon eller mer detaljert inspeksjon skal eventuelt utføres på

– alle andre fartøyer enn passasjerfartøyer, oljetankskip, gass- eller kjemikalietankskip eller bulkskip 
som er over tolv år gamle, som har en normal risikoprofil, og som ikke er blitt inspisert de siste ti 
månedene.

– alle andre fartøyer enn passasjerfartøyer, oljetankskip, gass- eller kjemikalietankskip eller bulkskip 
som er over tolv år gamle, som har en lav risikoprofil, og som ikke er blitt inspisert de siste 24 
månedene.

c) Ved en uforutsett faktor gjelder følgende:

– En mer detaljert eller utvidet inspeksjon skal utføres etter inspektørens faglige vurdering på alle fartøyer 
med en høy risikoprofil, eller på alle passasjerfartøyer, oljetankskip, gass- eller kjemikalietankskip 
eller bulkskip som er over tolv år gamle.

– En mer detaljert inspeksjon skal utføres på alle andre fartøyer enn passasjerfartøyer, oljetankskip, 
gass- eller kjemikalietankskip eller bulkskip som er over tolv år gamle.

____________
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VEDLEGG II

BESTEMMELSE AV FARTØYETS RISIKOPROFIL

(som nevnt i artikkel 10 nr. 2)

Profil

Fartøyer med høy risiko Fartøyer med 
normal risiko Fartøyer med lav risiko

Generiske parametrer Kriterier Faktorverdi Kriterier Kriterier

1 Fartøytype Kjemikalie tankskip
Gasstankskip
Oljetankskip
Bulkskip
Passasjerfartøy

2

ve
rk

en
 e

t f
ar

tø
y 

m
ed

 h
øy

 ri
si

ko
 e

lle
r l

av
 ri

si
ko

Alle typer

2 Fartøyets alder alle typer > 12 år 1 Alle aldre

3a

Fl
ag

g

Svarteliste, grå og 
hvit liste (BGW)

Svart – VHR, HR, 
M til HR

2 Hvit

Svart – MR 1

3b IMO-revisjon - - Ja

4a

G
od

kj
en

t 
or

ga
ni

sa
sj

on

Pr
es

ta
sj

on

H - - Høy

M - - -

L Lav 1 -

VL Svært lav -

4b EU-godkjent - - Ja

5

R
ed

er
i

Pr
es

ta
sj

on

H - - Høy

M - - -

L Lav 2 -

VL Svært lav -

Historiske parametrer

6 Antall mangler 
registrert under hver 
inspeksjon de siste 
36 månedene M

an
gl

er

Ikke relevant - ≤ 5 (og minst én 
inspeksjon utført de 
siste 36 månedene)

7 Antall mangler i 
løpet av de siste 36 
månedene

Ti
lb

ak
eh

ol
di

ng
er

≥ 2 tilbake holdinger 1 Ingen 
tilbakeholding

Fartøyer med høy risiko er fartøyer som oppfyller kriteriene med en samlet verdi på fem eller flere faktorverdier. 
Fartøyer med lav risiko er fartøyer som oppfyller kriteriene i lavrisikoparametrene.
Fartøyer med normal risiko er fartøyer som verken er fartøyer med høy risiko eller lav risiko.
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                        VEDLEGG III

MELDING

(som nevnt i artikkel 9 nr. 1)

Opplysninger som skal framlegges i henhold til artikkel 9 nr. 1:

Opplysningene nedenfor skal framlegges for havnemyndigheten eller -organet eller den myndigheten eller det organet 
som er utpekt til dette, senest tre dager før forventet ankomst til havnen eller ankerplassen eller, dersom reisen forventes 
å vare kortere enn tre dager, før fartøyet forlater havnen eller ankerplassen:

a) fartøyets identifikasjon (navn, kjenningssignal, IMO-identifikasjonsnummer eller MMSI-nummer),

b) beregnet varighet av anløp,

c) for tankskip:

i) konstruksjon: enkelt skrog, enkelt skrog med SBT, dobbelt skrog,

ii) laste- og ballasttankenes tilstand: fullastede, tomme eller inerte,

iii) lastens omfang og art,

d) planlagte operasjoner i bestemmelseshavnen eller på ankerplassen i bestemmelseshavnen (lasting, lossing, annet),

e) planlagte lovfestede besiktelser og inspeksjoner og omfattende vedlikeholds- og reparasjonsarbeid som skal utføres 
når fartøyet ligger i bestemmelseshavnen,

f) dato for siste utvidede inspeksjon i området omfattet av Paris-memorandumet.

___________
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VEDLEGG IV

LISTE OVER SERTIFIKATER OG DOKUMENTER

(som nevnt i artikkel 13 nr. 1)

1. Internasjonalt målebrev (1969)

2. — Sikkerhetssertifikat for passasjerfartøyer

— Sikkerhetssertifikat for konstruksjon av lasteskip

— Sikkerhetssertifikat for utstyr på lasteskip

— Sikkerhetssertifikat for radio på lasteskip

— Dispensasjonssertifikat, herunder eventuelt med lastefortegnelse

— Sikkerhetssertifikat for passasjerfartøyer

3. Det internasjonale sikkerhets- og antiterrorsertifikatet (ISSC)

4. Dokumentasjon over fartøyets historikk

5. Internasjonalt sertifikat for hindring av forurensning ved transport av kondenserte gasser i bulk

— Sertifikat for hindring av forurensning ved transport av kondenserte gasser i bulk

6. Internasjonalt sertifikat for transport av farlige kjemikalier i bulk

— Sertifikat for transport av farlige kjemikalier i bulk

7. Internasjonalt sertifikat for hindring av oljeforurensning

8. Internasjonalt sertifikat for hindring av forurensning ved transport av skadelige flytende stoffer i bulk

9. Internasjonalt sertifikat for lastelinjer (1966)

— Internasjonalt dispensasjonssertifikat for lastelinjer

10. Oljedagbok, del I og II

11. Lastedagbok

12. Dokument om skipets sikkerhetsbemanning

13. Sertifikater og annen dokumentasjon som kreves i henhold til bestemmelsene i STCW 78/95

14. Legeattester (se ILO-konvensjon nr. 73 om legeundersøkelse av sjøfolk)

15. Oversikt over arbeidstidsordninger om bord (ILO-konvensjon nr. 180 og STCW 78/95)

16. Registre over arbeids- og hviletid for sjøfolk (ILO-konvensjon nr. 180)

17. Stabilitetsopplysninger

18. Kopi av samsvarsattest og sikkerhetsstyringssertifikat utstedt i samsvar med Den internasjonale norm for 
sikkerhetsstyring for drift av skip og hindring av forurensning (SOLAS 74, kapittel IX)

19. Sertifikater knyttet til fartøyets skrogstyrke og maskininstallasjoner, utstedt av den aktuelle godkjente organisasjonen 
(kreves bare dersom fartøyet opprettholder sin klasse i en godkjent organisasjon)
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20. Samsvarsattest for særbestemmelser om fartøyer som frakter farlig last

21. Sikkerhetssertifikat for hurtiggående fartøyer og fartstillatelse for hurtiggående fartøyer

22. Spesialliste eller manifest for farlig last eller detaljert stuingsplan

23. Fartøyets dagbok for fortegnelse over prøver og øvelser, herunder sikkerhetsøvelser, og liste over inspeksjon og 
vedlikehold av redningsutstyr og -innretninger og brannslokkingsapparater og -innretninger

24. Sikkerhetssertifikat for spesialfartøyer

25. Sikkerhetssertifikat for flyttbare boreplattformer

26. For oljetankskip: utskriften fra overvåkings- og kontrollsystemet for oljeutslipp for den siste reisen i ballast

27. Mannskapsliste, brannkontrolltegning og, for passasjerfartøyer, havarikontrollplan

28. Fartøyets beredskapsplan ved oljeforurensning om bord

29. Besiktelsesrapporter (for bulkskip og oljetankskip)

30. Rapporter fra tidligere inspeksjoner ved havnestatskontroll

31. For roro-passasjerfartøyer: opplysninger om maksimalt A/A- forhold

32. Attest på tillatelse til å frakte korn

33. Lastsikringshåndbok

34. Plan for behandling av avfall og fortegnelse over avfall

35. System til hjelp for skipsførerens beslutninger

36. Plan for SAR-samarbeid for passasjerfartøyer i fast rutefart

37. Liste over driftsbegrensninger for passasjerfartøyer

38. Håndbok for bulkskip

39. Plan for lasting og lossing av bulkskip

40. Sertifikat om forsikring eller annen økonomisk sikkerhet for erstatningsansvar for oljesølskade (Den internasjonale 
konvensjon om erstatningsansvar for oljesølskade, 1992)

41. Sertifikater som kreves i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/20/EF av 23. april 2009 om 
erstatningsansvar og krav til finansiell sikkerhet for skipsredere(1)

42. Sertifikater som kreves i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 392/2009 av 23. april 2009 om 
transportørers erstatningsansvar ved ulykker under transport av passasjerer(2)

43. Internasjonalt sertifikat for hindring av luftforurensning

44. Internasjonalt sertifikat for hindring av forurensning fra avløpsvann

____________

(1) EUT L 131 av 28.5.2009, s. 128.
(2) EUT L 131 av 28.5.2009, s. 24.
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VEDLEGG V

EKSEMPLER PÅ «ÅPENBART GRUNNLAG»

(som nevnt i artikkel 13 nr. 3)

A. Eksempler på åpenbart grunnlag for en mer detaljert inspeksjon

1. Fartøyer nevnt i nr. 2A og 2B i del II i vedlegg I.

2. Oljedagboken er ikke ført korrekt.

3. Det er avdekket unøyaktigheter i forbindelse med undersøkelsen av sertifikater og andre dokumenter.

4. Det foreligger indikasjoner på at besetningsmedlemmene ikke er i stand til å oppfylle kravene til kommunikasjon 
om bord angitt i artikkel 18 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF av 19. november 2008 om 
minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå(1).

5. Et sertifikat er oppnådd gjennom svindel, eller innehaveren av sertifikatet er ikke den personen som sertifikatet 
opprinnelig ble utstedt til.

6. Fartøyet har en skipsfører, en offiser eller et mannskap som innehar et sertifikat som er utstedt av en stat som 
ikke har ratifisert STCW 78/95.

7. Det er holdepunkter for at lasteoperasjoner og andre operasjoner ikke blir utført sikkert eller i henhold til 
IMO-retningslinjer, f.eks. at oksygeninnholdet i hovedtilførselen for nøytralgass til lastetankene ligger over det 
fastsatte maksimumsnivået.

8. Skipsføreren på et oljetankskip er ikke i stand til å framlegge utskriften fra overvåkings- og kontrollsystemet 
for oljeutslipp for den siste reisen i ballast.

9. Det foreligger ingen ajourført mannskapsliste, eller besetningsmedlemmer har ikke kjennskap til sine plikter 
ved brann eller ordre om å forlate fartøyet.

10. Falske nødalarmer er sendt ut uten å bli etterfulgt av riktige annulleringsprosedyrer.

11. Det vesentlige utstyret eller de vesentlige innretningene som kreves i henhold til konvensjonene, mangler.

12. De hygieniske forholdene om bord på fartøyet er ikke tilfredsstillende.

13. Det framgår av inspektørens generelle inntrykk og øvrige observasjoner at fartøyets skrog eller konstruksjon er 
alvorlig forringet eller har store mangler som kan innebære en fare for fartøyets konstruksjon, vanntetthet og 
værtetthet.

14. Det foreligger opplysninger om eller bevis på at skipsføreren eller besetningen ikke kjenner de grunnleggende 
funksjonene om bord med hensyn til fartøyets sikkerhet eller hindring av forurensning, eller på at disse 
funksjonene ikke er ivaretatt.

15. Det foreligger ingen oversikt over arbeidstidsordningene om bord eller registre over sjøfolks arbeids- og 
hviletid.

B. Eksempler på åpenbart grunnlag for kontroll av fartøyer med hensyn til sikkerhet

1. Under havnestatskontrollens førstegangsinspeksjon kan inspektøren fastslå at det foreligger åpenbart grunnlag 
for ytterligere kontrolltiltak av sikkerheten i følgende tilfeller:

1.1. ISSC er ikke gyldig eller har utløpt.

1.2. Fartøyet har et lavere beredskapsnivå enn havnen.

1.3. Det er ikke blitt utført sikkerhetsøvelser som gjelder fartøyet.

1.4. Dokumentasjonen om de siste ti kontaktene mellom fartøy og havn eller fartøy og fartøy er ufullstendig.

1.5. Det finnes bevis eller observasjoner på at fartøyets nøkkelpersoner ikke kan kommunisere med hverandre.

1.6. Bevis på grunnlag av observasjoner for at det finnes alvorlige mangler i sikkerhetsordningene.

(1) EUT L 323 av 3.12.2008, s. 33.
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1.7. Opplysninger fra tredjeparter, f.eks. en rapport eller en klage vedrørende sikkerhet.

1.8. Fartøyet er i besittelse av et midlertidig internasjonalt sikkerhets- og antiterrorsertifikat (ISSC), som 
etterfølger et annet midlertidig sertifikat, og én av grunnene til at fartøyet eller rederiet har anmodet om 
et slikt sertifikat, er etter inspektørens faglige vurdering at fartøyet slipper å oppfylle alle bestemmelsene 
i SOLAS 74 kapittel XI-2 og del A i ISPS-regelverket (internasjonalt regelverk for sikkerhet for fartøyer 
og havneanlegg), etter at det opprinnelige midlertidige sertifikatet er utløpt. Del A i ISPS-regelverket 
omhandler under hvilke omstendigheter et midlertidig sertifikat kan utstedes.

2. Dersom ovennevnte åpenbare grunnlag foreligger, skal inspektøren umiddelbart underrette vedkommende 
sikkerhetsmyndighet (med mindre inspektøren også er en behørig bemyndiget, sikkerhetsoffiser). 
Vedkommende sikkerhetsmyndighet skal deretter beslutte hvilke ytterligere kontrolltiltak som skal treffes med 
hensyn til beredskapsnivået i samsvar med regel 9 i kapittel XI i SOLAS 74.

3. Åpenbart grunnlag utover det ovennevnte skal håndteres av den behørig bemyndigede sikkerhetsoffiseren.

___________
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VEDLEGG VI

FRAMGANGSMÅTER FOR KONTROLL AV FARTØYER

(som nevnt i artikkel 15 nr. 1)

Vedlegg I til Paris-memorandumet, «Framgangsmåter for havnestatskontroll», og følgende instrukser fra Paris-
memorandumet i ajourført utgave:

– Instruction 33/2000/02: Operational Control on Ferries and Passenger Ships,

– Instruction 35/2002/02: Guidelines for PSCOs on Electronic Charts,

– Instruction 36/2003/08: Guidance for Inspection on Working and Living Conditions,

– Instruction 37/2004/02: Guidelines in Compliance with STCW 78/95 Convention as Amended,

– Instruction 37/2004/05: Guidelines on the Inspection of Hours of Work/Rest,

– Instruction 37/2004/10: Guidelines for Port State Control Officers on Security Aspects,

– Instruction 38/2005/02: Guidelines for PSCO’s Checking a Voyage Data Recorder (VDR),

– Instruction 38/2005/05: Guidelines on MARPOL 73/78 Annex I,

– Instruction 38/2005/07: Guidelines on Control of the Condition Assessment Scheme (CAS) of Single Hull Oil 
Tankers,

– Instruction 39/2006/01: Guidelines for the Port State Control Officer on the ISM-Code,

– Instruction 39/2006/02: Guidelines for Port State Control Officers on Control of GMDSS,

– Instruction 39/2006/03: Optimisation of Banning and Notification Checklist,

– Instruction 39/2006/10: Guidelines for PSCOs for the Examination of Ballast Tanks and Main Power Failure 
Simulation (black-out test),

– Instruction 39/2006/11: Guidance for Checking the Structure of Bulk Carriers,

– Instruction 39/2006/12: Code of Good Practice for Port State Control Officers,

– Instruction 40/2007/04: Criteria for Responsibility Assessment of Recognised Organisations (R/O),

– Instruction 40/2007/09: Guidelines for Port State Control Inspections for Compliance with Annex VI of MARPOL 
73/78.

_____________
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VEDLEGG VII

UTVIDET INSPEKSJON AV FARTØYER

(som nevnt i artikkel 14)

En utvidet inspeksjon gjelder særlig den generelle tilstanden på følgende risikoområder:

– dokumentasjon,

– konstruksjonens tilstand,

– værtetthet,

– nødsystemer,

– radiokommunikasjon,

– lasting og lossing,

– brannsikkerhet,

– alarmer,

– leve- og arbeidsvilkår,

– navigasjonsutstyr,

– redningsutstyr,

– farlig last,

– framdrifts- og hjelpemaskineri,

– hindring  av forurensning.

Forutsatt at det er praktisk gjennomførbart, og med forbehold for begrensninger med hensyn til sikkerheten til personer, 
fartøyet og havnen skal en utvidet inspeksjon dessuten omfatte kontroll av særskilte deler av risikoområdene avhengig 
av den inspiserte fartøytypen, i samsvar med artikkel 14 nr. 3.

____________
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VEDLEGG VIII

BESTEMMELSER VEDRØRENDE ANLØPSFORBUD TIL HAVNER OG ANKERPLASSER I 
FELLESSKAPET

(som nevnt i artikkel 16)

1. Dersom vilkårene beskrevet i artikkel 16 nr. 1 er oppfylt, skal vedkommende myndighet i den havnen der tredje 
tilbakeholding av fartøyet finner sted, skriftlig underrette skipsføreren om at det vil bli utstedt et anløpsforbud som 
vil tre i kraft umiddelbart etter at fartøyet har forlatt havnen. Anløpsforbudet trer i kraft når fartøyet har forlatt 
havnen etter at de manglene som førte til tilbakeholdingen, er blitt utbedret.

2. Vedkommende myndighet skal sende en kopi av anløpsforbudet til flaggstatens myndighet, den aktuelle godkjente 
organisasjonen, de andre medlemsstatene og de andre statene som har undertegnet Paris-memorandumet, 
Kommisjonen og sekretariatet for Paris-memorandumet. Vedkommende myndighet skal også ajourføre 
inspeksjonsdatabasen med opplysninger om anløpsforbudet.

3. For å få anløpsforbudet opphevet skal rederen eller operatøren rette en formell anmodning til vedkommende 
myndighet i den medlemsstaten som utstedte anløpsforbudet. Denne anmodningen skal ledsages av et dokument 
fra flaggstatens myndighet som utstedes etter at en behørig bemyndiget inspektør som er godkjent av flaggstatens 
myndighet, har avlagt et besøk om bord på fartøyet og konstatert at fartøyet fullt ut oppfyller de gjeldende 
bestemmelsene i konvensjonene. Flaggstatens myndighet skal dokumentere overfor vedkommende myndighet at 
besøket om bord har funnet sted.

4. Anmodningen om å oppheve anløpsforbudet skal også eventuelt ledsages av et dokument fra det 
klassifikasjonsselskapet der fartøyet er klassifisert, som er utarbeidet etter at en inspektør fra klassifikasjonsselskapet 
har avlagt et besøk om bord, som bekrefter at fartøyet overholder de klassestandardene som er spesifisert av 
selskapet. Klassifikasjonsselskapet skal dokumentere overfor vedkommende myndighet at besøket om bord har 
funnet sted.

5. Anløpsforbudet kan oppheves bare etter at det tidsrommet som er nevnt i artikkel 16 i dette direktiv, er utløpt, og 
etter at fartøyet har gjennomgått en ny inspeksjon i en godkjent havn.

Dersom den godkjente havnen ligger i en medlemsstat, kan vedkommende myndighet i denne staten på anmodning 
fra vedkommende myndighet som utstedte anløpsforbudet, gi fartøyet tillatelse til å anløpe den godkjente havnen 
slik at den nye inspeksjonen kan utføres. I slike tilfeller skal det ikke finne sted noe lasting eller lossing i havnen 
før anløpsforbudet er opphevet.

6. Dersom tilbakeholdingen som førte til at det ble utstedt et anløpsforbud, også gjaldt mangler i fartøyets konstruksjon, 
kan vedkommende myndighet som utstedte anløpsforbudet, kreve at noen områder, herunder lasterom og tanker, 
gjøres tilgjengelige for undersøkelse under den nye inspeksjonen.

7. Den nye inspeksjonen skal utføres av vedkommende myndighet i den medlemsstaten der anløpsforbudet ble utstedt, 
eller av vedkommende myndighet i bestemmelseshavnen med godkjenning fra vedkommende myndighet i den 
medlemsstaten som utstedte anløpsforbudet. Vedkommende myndighet kan kreve at en ny inspeksjon varsles inntil 
14 dager på forhånd. Det skal dokumenteres overfor denne medlemsstaten at fartøyet fullt ut oppfyller de gjeldende 
kravene i konvensjonene.

8. Den nye inspeksjonen er en utvidet inspeksjon som skal omfatte minst de relevante punktene i vedlegg VII.

9. Alle utgifter i forbindelse med den utvidede inspeksjonen skal bæres av rederen eller operatøren.

10. Dersom resultatet av den utvidede inspeksjonen tilfredsstiller medlemsstaten i samsvar med vedlegg VII, skal 
anløpsforbudet oppheves og fartøyets rederi underrettes skriftlig om dette.

11. Vedkommende myndighet skal også skriftlig meddele sin beslutning til flaggstatens myndighet, det aktuelle 
klassifikasjonsselskapet, de andre medlemsstatene, de andre statene som har undertegnet Paris-memorandumet, 
Kommisjonen og sekretariatet for Paris-memorandumet. Vedkommende myndighet skal også umiddelbart ajourføre 
inspeksjonsdatabasen med opplysninger om oppheving av anløpsforbudet.

12. Opplysninger om fartøyer som er blitt nektet anløp i havner i Fellesskapet, skal gjøres tilgjengelige i 
inspeksjonsdatabasen og offentliggjøres i samsvar med bestemmelsene i artikkel 26 og vedlegg XIII.

____________
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VEDLEGG IX

INSPEKSJONSRAPPORT

(som nevnt i artikkel 17)

Inspeksjonsrapporten skal inneholde minst følgende punkter:

I. Alminnelige opplysninger

1. Vedkommende myndighet som har utarbeidet rapporten

2. Dato og sted for inspeksjon

3. Det inspiserte fartøyets navn

4. Flagg

5. Fartøytype (som angitt i sikkerhetsstyringssertifikatet)

6. IMO-identifikasjonsnummer

7. Kjenningssignal

8. Tonnasje (brt)

9. Dødvekttonnasje (når det er relevant)

10. Byggeår, bestemt på grunnlag av datoen angitt på fartøyets sikkerhetssertifikater

11. Klassifikasjonsselskapet/klassifikasjonsselskapene samt enhver annen organisasjon, dersom det er relevant, 
som har utstedt eventuelle klassesertifikater til fartøyet

12. Den eller de anerkjente organisasjonene og/eller eventuelle andre parter som har utstedt sertifikater til fartøyet 
i samsvar med de gjeldende konvensjonene på vegne av flaggstaten

13. Navn og adresse til fartøyets reder eller operatør

14. For fartøyer som fører flytende eller fast last i bulk, navn og adresse til befrakteren som er ansvarlig for 
utvelging av fartøyet og befraktningstype

15. Sluttdato for utarbeiding av inspeksjonsrapporten

16. Angivelse av at detaljerte opplysninger om en inspeksjon eller en tilbakeholding kan offentliggjøres

II. Opplysninger vedrørende inspeksjon

1. Sertifikater utstedt i henhold til de relevante konvensjonene, myndighet eller organisasjon som har utstedt det 
eller de aktuelle sertifikatene, med angivelse av utstedelses- og utløpsdato

2. Deler eller elementer av fartøyet som er inspisert (ved mer detaljert eller utvidet inspeksjon)

3. Navn og dato for siste årlige besiktelse, mellombesiktelse eller fornyelsesbesiktelse og navnet på den 
organisasjonen som har utført besiktelsen

4. Inspeksjonstype (inspeksjon, mer detaljert inspeksjon, utvidet inspeksjon)

5. Manglenes art

6. Tiltak som er truffet

III. Tilleggsopplysninger ved tilbakeholding

1. Dato for pålegg om tilbakeholding

2. Dato for oppheving av tilbakeholding

3. Arten av de manglene som lå til grunn for pålegg om tilbakeholding (eventuelt med henvisninger til 
konvensjoner)

4. Eventuelt angivelse av hvorvidt den anerkjente organisasjonen eller et eventuelt annet privat organ som utførte 
besiktelsen, har et ansvar i forbindelse med de manglene som helt eller delvis førte til tilbakeholding

5. Tiltak som er truffet

___________
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VEDLEGG X

KRITERIER FOR TILBAKEHOLDING AV ET FARTØY

(som nevnt i artikkel 19 nr. 3)

INNLEDNING

Før det bestemmes om mangler funnet under en inspeksjon rettferdiggjør at det aktuelle fartøyet blir holdt tilbake, skal 
inspektøren anvende kriteriene nevnt i nr. 1 og 2.

Nummer 3 omfatter eksempler på mangler som i seg selv kan gi grunnlag for tilbakeholding av det aktuelle fartøyet (se 
artikkel 19 nr. 3).

Dersom grunnlaget for tilbakeholding er skader som følge av en ulykke som fartøyet har vært utsatt for på vei til en 
havn, skal det ikke utstedes noe pålegg om tilbakeholding, forutsatt at

a) det er tatt behørig hensyn til kravene i regel I/11(c) i SOLAS 74 vedrørende underretningen til flaggstatens 
myndighet, den utpekte inspektøren eller den godkjente organisasjonen som er ansvarlig for utstedelsen av det 
aktuelle sertifikatet,

b) skipsføreren eller rederen, før fartøyet anløper havnen, har framlagt opplysninger til havnestatskontrollmyndigheten 
om omstendighetene rundt ulykken og de skadene som er oppstått, samt opplysninger om den påkrevde meldingen 
til flaggstatens myndighet,

c) egnede utbedringstiltak er til myndighetens tilfredshet truffet fra fartøyets side for å utbedre skaden, og

d) myndigheten, etter at den er blitt underrettet om at utbedringstiltakene er gjennomført, har forsikret seg om at de 
manglene som klart utgjorde en fare for helse, miljø og sikkerhet, er blitt utbedret.

1. Hovedkriterier

Inspektøren skal anvende følgende kriterier i sin faglige vurdering for å avgjøre om et fartøy bør holdes tilbake 
eller ikke:

Va r i g h e t :

Fartøyer som ikke er sikre nok til å seile fra havn, skal holdes tilbake etter første inspeksjon, uansett hvor lang 
tid fartøyet vil måtte ligge i havn.

K r i t e r i u m :

Fartøyet holdes tilbake dersom dets mangler er så alvorlige at en inspektør må vende tilbake til fartøyet for å 
konstatere at de er blitt utbedret før fartøyet seiler fra havn.

Nødvendigheten av at en inspektør vender tilbake til fartøyet, er et mål på hvor alvorlige manglene er. Dette 
gjør imidlertid ikke et nytt besøk obligatorisk i alle tilfeller. Det innebærer at myndigheten på en eller annen 
måte, fortrinnsvis ved et nytt besøk, må kontrollere at manglene er blitt utbedret før fartøyet seiler fra havn.

2. Anvendelse av hovedkriteriene

Når inspektøren avgjør om manglene funnet på et fartøy er så alvorlige at fartøyet må holdes tilbake, skal 
vedkommende vurdere om

1. fartøyet har relevante og gyldige dokumenter,

2. fartøyet har den besetningen som kreves i dokumentet om fartøyets sikkerhetsbemanning.

Under inspeksjonen skal inspektøren videre vurdere om fartøyet og/eller besetningen er i stand til følgende:

3. sikker seiling under hele den forestående reisen,

4. sikker håndtering, transport og overvåking av lastens tilstand under hele den forestående reisen,
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5. sikker drift av maskinrommet under hele den forestående reisen,

6. opprettholdelse av korrekt framdrift og styreevne under hele den forestående reisen,

7. effektiv brannslokking i alle deler av fartøyet dersom det skulle være nødvendig under hele den forestående 
reisen,

8. hurtig og sikker evakuering av fartøyet og om nødvendig gjennomføring av redningsaksjoner under hele 
den forestående reisen,

9. hindring av forurensning av miljøet under hele den forestående reisen,

10. sikring av tilstrekkelig stabilitet under hele den forestående reisen,

11. sikring av tilstrekkelig vanntetthet under hele den forestående reisen,

12. kommunikasjon i eventuelle nødssituasjoner under hele den forestående reisen,

13. ivaretakelse av sikre og sunne forhold om bord under hele den forestående reisen,

14. framlegging av så mange opplysninger som mulig i tilfelle en ulykke.

Dersom resultatet av en av disse vurderingene er negativt, idet det tas hensyn til alle mangler som er funnet, må 
det sterkt vurderes å holde fartøyet tilbake. En kombinasjon av mindre alvorlige mangler kan også gi grunnlag 
for å holde fartøyet tilbake.

3. Som hjelp for inspektøren i bruken av disse retningslinjene følger nedenfor en liste over mangler, gruppert 
under de relevante konvensjonene og/eller regelverkene, som anses å være av en så alvorlig karakter at de kan 
gi grunnlag for tilbakeholding av det aktuelle fartøyet. Listen er ikke ment å være uttømmende.

3.1. Alminnelige opplysninger

Manglende gyldige sertifikater og dokumenter som kreves i de relevante instrumentene. Fartøyer som seiler 
under flagget til stater som ikke er part i en relevant konvensjon, eller som ikke har gjennomført et annet 
relevant instrument, har imidlertid ikke rett til å være i besittelse av sertifikater som er fastsatt ved konvensjonen 
eller annet relevant instrument. Dersom de påkrevde sertifikatene ikke foreligger, bør derfor ikke det i seg selv 
utgjøre en grunn for å holde tilbake disse fartøyene; ved anvendelse av klausulen om «ikke lenger gunstig 
behandling» kreves det imidlertid vesentlig overholdelse av bestemmelsene før fartøyet seiler.

3.2. Områder som er relevante for SOLAS 74

1. Funksjonsfeil i framdriftsmaskineriet og annet viktig maskineri samt i elektriske anlegg.

2. Utilstrekkelig rengjøring av maskinrom, for store mengder oljeblandet vann i rennesteiner, rørenes 
isolasjon, herunder eksosrør i maskinrommet forurenset av olje, funksjonsfeil ved lensepumpeanlegg.

3. Funksjonsfeil i nødgeneratorer, belysning, batterier og brytere.

4. Funksjonsfeil i hoved- og hjelpestyremaskinen.

5. Fravær av, utilstrekkelig kapasitet i eller alvorlig forringelse av personlig redningsutstyr, redningsfarkoster 
og utsettingsanordninger.

6. Fravær av, ikke-forskriftsmessig tilstand for eller vesentlig forringelse av branndeteksjonsanlegg, 
brannalarmer, brannslokkingsutstyr, faste brannslokkingsanlegg, ventilasjonsventiler, brannspjeld eller 
hurtiglukkingsanordninger i et slik omfang at de ikke tjener sitt formål.

7. Fravær av, vesentlig forringelse av eller driftsfeil på brannslokkingsutstyr på oljetankskips lastedekk.

8. Fravær av, ikke-forskriftsmessig tilstand for eller alvorlig forringelse av navigasjonslys, signalfigurer eller 
lydsignalutstyr.

9. Fravær av eller funksjonsfeil i radioutstyr for nød- og sikkerhetskommunikasjon.
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10. Fravær av eller funksjonsfeil i navigasjonsutstyr, idet det tas hensyn til bestemmelsene i regel V/16.2 i 
SOLAS 74.

11. Manglende ajourførte sjøkart og/eller andre relevante nautiske publikasjoner som er nødvendige for den 
forestående reisen, idet det tas hensyn til at et typegodkjent elektronisk visnings- og informasjonssystem 
for sjøkartkart (ECDIS) som bygger på offisielle data, kan brukes som erstatning for kartene.

12. Manglende gnistfri eksosventilasjon for lastepumperom.

13. Alvorlige mangler i driftskravene, som beskrevet i avsnitt 5.5 i vedlegg 1 til Paris-memorandumet.

14. Antall besetningsmedlemmer, besetningens sammensetning eller sertifikater er ikke i samsvar med 
dokumentet om fartøyets sikkerhetsbemanning.

15. Manglende utførelse av det utvidede inspeksjonsprogrammet fastsatt i regel 2 i kapittel XI i SOLAS 74.

3.3. Områder som er relevante for IBC-regelverket

1. Transport av et stoff som ikke er nevnt i egnethetssertifikatet, eller manglende opplysninger om lasten.

2. Manglende eller ødelagte høytrykkssikkerhetsinnretninger.

3. Elektriske anlegg som ikke er egensikre, eller som ikke er i samsvar med kravene i regelverket.

4. Tennkilder i farlige soner.

5. Manglende overholdelse av særskilte krav.

6. Overskridelse av høyeste tillate lastmengde per tank.

7. Utilstrekkelig varmebeskyttelse for sensitive produkter.

3.4. Områder som er relevante for IGC-regelverket

1. Transport av et stoff som ikke er nevnt i egnethetssertifikatet, eller manglende opplysninger om lasten.

2. Manglende lukkeanordninger for oppholds- eller arbeidsrom.

3. Ikke-gasstette skott.

4. Defekte luftsluser.

5. Manglende eller defekte hurtiglukkende ventiler.

6. Manglende eller defekte sikkerhetsventiler.

7. Elektriske anlegg som ikke er egensikre, eller som ikke er i samsvar med kravene i regelverket.

8. Vifter i lasteområdet ute av drift.

9. Trykkalarmer for lastetanker ute av drift.

10. Defekt gassdeteksjonsanlegg og/eller deteksjonsanlegg for giftige gasser.

11. Transport av stoffer som skal tilsettes en inhibitor, uten at det foreligger et gyldig inhibitorsertifikat.

3.5. Områder som er relevante for LL 66

1. Betydelige områder med skade eller korrosjon eller huller i platekledning og tilhørende forsterkning i dekk 
og skrog som påvirker sjødyktigheten eller fartøyets styrke til å motstå lokal belastning, med mindre det er 
utført tilstrekkelige midlertidige reparasjoner til at fartøyet kan gå til en havn for endelig reparasjon.
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2. Konstatert utilstrekkelig stabilitet.

3. Fravær av tilstrekkelige eller pålitelige opplysninger i godkjent form som ved raske og enkle midler gjør 
skipsføreren i stand til å organisere fartøyets last og ballast på en slik måte at det til enhver tid og under alle 
forhold under reisen, opprettholdes en sikker stabilitetsmargin og unngås at fartøyets konstruksjon utsettes 
for uakseptable belastninger.

4. Fravær av, vesentlig forringelse av eller defekte lukkeanordninger, lukestengningssystemer og vanntette 
dører.

5. Overbelastning.

6. Manglende dypgangsmerker eller uleselige dypgangsmerker.

3.6. Områder som er relevante for vedlegg I til MARPOL 73/78

1. Fravær av, alvorlig forringelse av eller funksjonsfeil ved oljefiltreringsutstyr, overvåkings- og 
kontrollsystem for oljeutslipp eller 15 ppm-alarminnretninger.

2. Gjenværende kapasitet i slopp- og/eller slamtank utilstrekkelig for den planlagte reisen.

3. Oljedagbok ikke tilgjengelig.

4. Installasjon av ulovlige omløpsventiler for lensing.

5. Besiktelsesrapport mangler eller er ikke i samsvar med regel 13 G (3) (b) i MARPOL 73/78.

3.7. Områder som er relevante for vedlegg II til MARPOL 73/78

1. Manglende P&A-håndbok.

2. Lasten er ikke kategorisert.

3. Ingen lastedagbok tilgjengelig.

4. Transport av oljelignende stoffer uten at kravene er oppfylt, eller uten et tilsvarende endret sertifikat.

5. Installasjon av ulovlige omløpsventiler for lensing.

3.8. Områder som er relevante for vedlegg V til MARPOL 73/78

1. Manglende plan for håndtering av avfall.

2. Ingen avfallsdagbok tilgjengelig.

3. Fartøyets mannskap kjenner ikke kravene til disponering/utslipp i planen for avfallshåndtering.

3.9. Områder som er relevante for STCW 78/95 og direktiv 2008/106/EF

1. Sjøfolk innehar ikke et sertifikat, har ikke et egnet sertifikat, har ikke noen gyldig dispensasjon eller kan 
ikke dokumentere at det er inngitt søknad til flaggstatens myndighet om en påtegning.

2. Det finnes bevis for at et sertifikat er oppnådd gjennom svindel, eller innehaveren av sertifikatet er ikke den 
personen som sertifikatet opprinnelig ble utstedt til.

3. De kravene som flaggstatens myndighet stiller til sikkerhetsbemanning, er ikke oppfylt.

4. Bestemmelsene om brovakt eller maskinvakt oppfyller ikke de kravene som flaggstatens myndighet stiller 
til fartøyet.
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5. Besetningen på vakt omfatter ikke en person som er kvalifisert til å bruke utstyr som er av vesentlig betydning 
for sikker navigering, radiokommunikasjon for sikkerhetsformål eller hindring av havforurensning.

6. Den faglige dyktigheten til å utføre arbeidsoppgaver som er tillagt sjøfolk med hensyn til fartøyets 
sikkerhet og hindring av forurensning, kan ikke dokumenteres.

7. Det er ikke mulig å finne personer som er tilstrekkelig uthvilte og ellers skikket til å tjenestegjøre, til å påta 
seg den første vakten ved begynnelsen av en reise samt de påfølgende vaktene.

3.10. Områder som er relevante for ILO-konvensjonen

1. Utilstrekkelig mengde mat for reisen til neste havn.

2. Utilstrekkelig mengde drikkevann for reisen til neste havn.

3. Svært uhygieniske forhold om bord.

4. Ingen oppvarming i oppholdsrommet på et fartøy som seiler i områder der temperaturene kan være svært 
lave.

5. Utilstrekkelig ventilasjon i fartøyets oppholdsrom.

6. Uforholdsmessig store mengder søppel, blokkering på grunn av utstyr eller last eller på annen måte 
uforsvarlige forhold i korridorer/oppholdsrom.

7. Tydelige tegn på at vakthavende personell eller annet tjenestegjørende personell som skal ha første vakt 
eller senere avløse vakten, ikke er tilstrekkelig uthvilte.

3.11. Områder som ikke kan rettferdiggjøre tilbakeholding, men der f.eks. lasteoperasjoner må innstilles

Funksjonsfeil ved (eller mangelfullt vedlikehold av) nøytralgassanlegg, lasterelatert utstyr eller maskineri 
anses som tilstrekkelige grunner for å stanse lasteoperasjoner.

____________
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VEDLEGG XI

MINSTEKRITERIER FOR INSPEKTØRER

(som nevnt i artikkel 22 nr. 1 og 5)

1. Inspektører skal ha passende teoretisk kunnskap og praktisk erfaring med fartøyer og hvordan de håndteres. De 
skal kunne håndheve kravene i konvensjonene og de relevante framgangsmåtene for havnestatskontroll. Denne 
kunnskapen og kompetansen i å håndheve internasjonale krav og fellesskapskrav skal oppnås gjennom dokumenterte 
opplæringsprogrammer.

2. Inspektørene skal minst ha enten

a) relevante kvalifikasjoner fra sjøfarts- eller navigasjonsskole og relevant erfaring til sjøs som sertifisert 
skipsoffiser som er eller har vært innehaver av et gyldig sertifikat i henhold til STCW II/2 eller III/2, som ikke 
er begrenset med hensyn til arbeidsområde, framdriftskraft eller tonnasje, eller

b) bestått en eksamen som er godkjent av vedkommende myndighet, som skipsingeniør, maskiningeniør eller 
ingeniør med sjøfart som spesialfelt og ha arbeidet med dette i minst fem år, eller

c) en relevant universitetseksamen eller en tilsvarende utdanning og egnet opplæring og kompetanse som 
skipsinspektør.

3. Inspektøren skal ha

– arbeidet minst ett år som flaggstatsinspektør og enten ha utført besiktelser og sertifisering i samsvar med 
konvensjonene eller deltatt i overvåkingen av aktiviteter utført av anerkjente organisasjoner som er tildelt 
lovfestede oppgaver, eller

– skaffet seg et tilsvarende kompetansenivå gjennom minst ett års praktisk opplæring og deltaking i inspeksjoner 
ved havnestatskontroll under veiledning av personer med erfaring fra havnestatskontroll.

4. Inspektørene nevnt i nr. 2 bokstav a) skal ha minst fem års erfaring til sjøs, herunder ha tjenestegjort til sjøs som 
offiserer i dekks- eller maskinavdelingen eller som flaggstatsinspektør eller ha bistått inspektøren som utfører 
havnestatskontroll. Slik erfaring skal omfatte et tidsrom på minst to år til sjøs som dekks- eller maskinoffiser.

5. Inspektøren skal kunne kommunisere muntlig og skriftlig med sjøfolk på det språket som vanligvis snakkes til sjøs.

6. Også inspektører som ikke oppfyller kriteriene nevnt ovenfor, godtas dersom de er ansatt av en medlemsstats 
vedkommende myndighet for havnestatskontroll på det tidspunktet dette direktiv blir vedtatt.

7. Dersom inspeksjonene nevnt i artikkel 15 nr. 1 og 2, i en medlemsstat utføres av inspektører for havnestatskontroll, 
skal disse inspektørene ha relevante kvalifikasjoner, som skal omfatte tilstrekkelig teoretisk og praktisk erfaring 
innen sjøfartssikkerhet. Dette skal normalt omfatte

a) god forståelse av sjøfartssikkerhet og hvordan den får anvendelse på slik virksomhet som skal undersøkes,

b) god praktisk kunnskap om sikkerhetsmetoder og -teknikker,

c) kjennskap til inspeksjonsprinsipper, -prosedyrer og -teknikker,

d) praktisk kjennskap til slik virksomhet som skal undersøkes.

___________
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VEDLEGG XII

INSPEKSJONSDATABASENS FUNKSJONER

(som nevnt i artikkel 24 nr. 1)

1. Inspeksjonsdatabasen skal minst ha følgende funksjoner:

– inneholde inspeksjonsdata fra medlemsstater og alle som har undertegnet Paris-memorandumet,

– gi opplysninger om fartøyets risikoprofil og om fartøyer som skal inspiseres,

– beregne hver medlemsstats inspeksjonsforpliktelse,

– framlegge den hvite listen samt den grå listen og svartelisten over flaggstater nevnt i artikkel 16 nr. 1,

– framlegge data om rederienes prestasjonsnivå,

– angi hvilke deler av risikoområdene som skal kontrolleres ved hver inspeksjon.

2. Inspeksjonsdatabasen skal kunne tilpasses framtidig utvikling og samkjøres med andre fellesskapsdatabaser om 
sjøsikkerhet, herunder SafeSeaNet, som skal levere data om fartøyers faktiske anløp i medlemsstatenes havner og 
eventuelt med relevante nasjonale informasjonssystemer.

3. En direkte hyperlenke skal innføres mellom inspeksjonsdatabasen og informasjonssystemet Equasis. Medlemsstatene 
skal oppmuntre inspektørene til å bruke de offentlige og private databasene som gjelder inspeksjon av fartøyer, og 
som er tilgjengelige gjennom Equasis.

___________
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VEDLEGG XIII

OFFENTLIGGJØRING AV OPPLYSNINGER OM INSPEKSJONER, TILBAKEHOLDINGER OG 
ANLØPSFORBUD I HAVNER OG PÅ ANKERPLASSER I MEDLEMSSTATER

(som nevnt i artikkel 26)

1. Opplysninger som offentliggjøres i samsvar med artikkel 26, skal omfatte følgende:

a) fartøyets navn,

b) IMO-identifikasjonsnummer,

c) fartøytype,

d) tonnasje (brt),

e) byggeår, fastslått på grunnlag av datoen angitt på fartøyets sikkerhetssertifikater,

f) navn på og adresse til fartøyets rederi,

g) for fartøyer som fører flytende eller fast last i bulk, navn på og adresse til befrakteren som er ansvarlig for 
utvelging av fartøyet og befraktningstype,

h) flaggstat,

i) klassesertifikater og påbudte sertifikater utstedt i samsvar med relevante konvensjoner, og den myndigheten 
eller organisasjonen som har utstedt hvert av de aktuelle sertifikatene, herunder deres utstedelsesdato og 
utløpsdato,

j) havn og dato for siste mellombesiktelse eller årlige besiktelse for de sertifikatene som er nevnt i bokstav i) 
ovenfor, og navnet på den myndigheten eller organisasjonen som utførte besiktelsen,

k) dato, stat og tilbakeholdingshavn.

2. For fartøyer som er blitt holdt tilbake, skal de opplysningene som offentliggjøres i samsvar med artikkel 26, også 
omfatte:

a) antall tilbakeholdinger i løpet av de siste 36 månedene,

b) hvilken dato tilbakeholdingen ble opphevet,

c) tilbakeholdingens varighet, i dager,

d) årsakene til tilbakeholding uttrykt på en klar og tydelig måte,

e) eventuelt opplysning om hvorvidt den anerkjente organisasjonen som utførte besiktelsen, hadde ansvar i 
forbindelse med de manglene som helt eller delvis førte til tilbakeholding,

f) beskrivelse av de tiltakene som er truffet for et fartøy som har fått tillatelse til å fortsette til nærmeste egnede 
reparasjonsverft,

g) dersom fartøyet har fått anløpsforbud til en havn eller ankerplass i Fellesskapet, angis årsakene til dette på en 
klar og tydelig måte.

__________
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VEDLEGG XIV

OPPLYSNINGER SOM FRAMLEGGES I FORBINDELSE MED OVERVÅKING AV 
GJENNOMFØRINGEN

(som nevnt i artikkel 29)

1. Medlemsstatene skal senest 1. april hvert år framlegge for Kommisjonen følgende opplysninger om det foregående 
året:

1.1. Antall inspektører som arbeider med havnestatskontroll på deres vegne

Disse opplysningene skal sendes til Kommisjonen ved hjelp av tabellen nedenfor(1)(2).

Havn/område
Antall heltidsansatte 

inspektører
(A)

Antall deltidsansatte 
inspektører

(B)

Omregning av (B) 
til fulltid

(C)

I alt
(A+C)

Havn X eller område X …

Havn Y eller område Y …

I ALT

1.2. Samlet antall enkeltfartøyer som anløp deres havner på nasjonalt plan. Tallene skal utgjøre antall fartøyer som 
er omfattet av dette direktiv, og som anløp deres havner på nasjonalt plan, og hvert fartøy skal telles bare én 
gang.

2. Medlemsstatene skal

a) hver sjette måned gi Kommisjonen en liste over anløpshavner for enkeltfartøyer som har anløpt deres havner 
eller meldt sin ankomst til en ankerplass, til en havnemyndighet eller et havneorgan, bortsett fra rutetrafikk 
med ferge for passasjerer og last, med angivelse av IMO-identifikasjonsnummer, anløpsdag og havn for hver 
bevegelse som fartøyet gjør. Listen skal framlegges som et regneark, slik at ovennevnte opplysninger kan 
hentes fram og behandles automatisk. Listen skal framlegges innen fire måneder fra utløpet av det tidsrommet 
som opplysningene gjelder for,

og

b) gi Kommisjonen separate lister over rutetrafikk med ferje for passasjerer og last nevnt i bokstav a), senest seks 
måneder etter gjennomføringen av dette direktiv, og deretter hver gang det oppstår endringer i denne trafikken. 
Listen skal for hvert fartøy inneholde IMO-identifikasjonsnummer, navn og rute som dekkes av fartøyet. Listen 
skal framlegges som et regneark, slik at ovennevnte opplysninger kan hentes fram og behandles automatisk.

____________

(1) Dersom inspeksjonene som er utført i forbindelse med havnestatskontroll, utgjør bare en del av inspektørenes arbeid, skal det 
samlede antallet inspektører omregnes til et antall som tilsvarer heltidsansatte inspektører. Dersom den samme inspektøren arbeider 
i mer enn én havn eller ett geografisk område, skal den relevante deltidsekvivalenten telles for hver havn.

(2) Disse opplysningene skal angis på nasjonalt plan og for hver havn i den berørte medlemsstaten. I dette vedlegg menes med en havn 
en enkelt havn eller det geografiske området som dekkes av en inspektør eller en gruppe av inspektører, og som eventuelt omfatter 
flere enkelthavner.
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VEDLEGG XV

DEL A

Opphevet direktiv med endringer

(som nevnt i artikkel 37)

Rådsdirektiv 95/21/EF
(EFT L 157 av 7.7.1995, s. 1)

Rådsdirektiv 98/25/EF
(EFT L 133 av 7.5.1998, s. 19)

Kommisjonsdirektiv 98/42/EF
(EFT L 184 av 27.6.1998, s. 40)

Kommisjonsdirektiv 1999/97/EF
(EFT L 331 av 23.12.1999, s. 67)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/106/EF
(EFT L 19 av 22.1.2002, s. 17)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/84/EF
(EFT L 324 av 29.11.2002, s. 53)

bare artikkel 4

DEL B

Liste over tidsfrister for innarbeiding i nasjonal lovgivning

(som nevnt i artikkel 37)

Direktiv Tidsfrist for innarbeiding

Direktiv 95/21/EF 30. juni 1996

Direktiv 98/25/EF 30. juni 1998

Direktiv 98/42/EF 30. september 1998

Direktiv 1999/97/EF 13. desember 2000

Direktiv 2001/106/EF 22. juli 2003

Direktiv 2002/84/EF 23. november 2003
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VEDLEGG XVI

Sammenligningstabell

(som nevnt i artikkel 37)

Direktiv 95/21/EF Dette direktiv

Artikkel 1 innledende tekst Artikkel 1 innledende tekst

Artikkel 1 første strekpunkt Artikkel 1 bokstav a)

Artikkel 1 annet strekpunkt Artikkel 1 bokstav b)

– Artikkel 1 bokstav c)

Artikkel 2 innledende tekst Artikkel 2 innledende tekst

Artikkel 2 nr. 1 innledende tekst Artikkel 2 nr. 1 innledende tekst

Artikkel 2 nr. 1 første strekpunkt Artikkel 2 nr. 1 bokstav a)

Artikkel 2 nr. 1 annet strekpunkt Artikkel 2 nr. 1 bokstav b)

Artikkel 2 nr. 1 tredje strekpunkt Artikkel 2 nr. 1 bokstav c)

Artikkel 2 nr. 1 fjerde strekpunkt Artikkel 2 nr. 1 bokstav d)

Artikkel 2 nr. 1 femte strekpunkt Artikkel 2 nr. 1 bokstav e)

Artikkel 2 nr. 1 sjette strekpunkt Artikkel 2 nr. 1 bokstav f)

Artikkel 2 nr. 1 sjuende strekpunkt Artikkel 2 nr. 1 bokstav g)

Artikkel 2 nr. 1 åttende strekpunkt Artikkel 2 nr. 1 bokstav h)

Artikkel 2 nr. 2 Artikkel 2 nr. 2

– Artikkel 2 nr. 3

– Artikkel 2 nr. 4

Artikkel 2 nr. 3 Artikkel 2 nr. 5

Artikkel 2 nr. 4 –

– Artikkel 2 nr. 6

– Artikkel 2 nr. 7

Artikkel 2 nr. 5 Artikkel 2 nr. 8

– Artikkel 2 nr. 9

– Artikkel 2 nr. 10

Artikkel 2 nr. 6 Artikkel 2 nr. 11

Artikkel 2 nr. 7 Artikkel 2 nr. 12

Artikkel 2 nr. 8 Artikkel 2 nr. 13

– Artikkel 2 nr. 14

Artikkel 2 nr. 9 Artikkel 2 nr. 15

– Artikkel 2 nr. 16

Artikkel 2 nr. 10 Artikkel 2 nr. 17

– Artikkel 2 nr. 18

– Artikkel 2 nr. 19
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Direktiv 95/21/EF Dette direktiv

– Artikkel 2 nr. 20

– Artikkel 2 nr. 21

– Artikkel 2 nr. 22

Artikkel 3 nr. 1 første ledd Artikkel 3 nr. 1 første ledd

– Artikkel 3 nr. 1 annet ledd

– Artikkel 3 nr. 1 tredje ledd

Artikkel 3 nr. 1 annet ledd Artikkel 3 nr. 1 fjerde ledd

– Artikkel 3 nr. 1 femte ledd

– Artikkel 3 nr. 1 sjette ledd

Artikkel 3 nr. 2-4 Artikkel 3 nr. 2-4

– Artikkel 4 nr. 1

Artikkel 4 Artikkel 4 nr. 2

Artikkel 5 –

– Artikkel 5

– Artikkel 6

– Artikkel 7

– Artikkel 8

– Artikkel 9

– Artikkel 10

– Artikkel 11

– Artikkel 12

Artikkel 6 nr. 1 innledende tekst –

– Artikkel 13 nr. 1 innledende tekst

Artikkel 6 nr. 1 bokstav a) Artikkel 13 nr. 1 bokstav a)

– Artikkel 13 nr. 1 bokstav b)

Artikkel 6 nr. 1 bokstav b) Artikkel 13 nr. 1 bokstav c)

Artikkel 6 nr. 2 –

– Artikkel 13 nr. 2

Artikkel 6 nr. 3 Artikkel 13 nr. 3

Artikkel 6 nr. 4 –

Artikkel 7 –

Artikkel 7a –

Artikkel 7b –

– Artikkel 14

– Artikkel 15

– Artikkel 16

Artikkel 8 Artikkel 17
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Direktiv 95/21/EF Dette direktiv

– Artikkel 18

Artikkel 9 nr. 1 og 2 Artikkel 19 nr. 1 og 2

Artikkel 9 nr. 3 første punktum Artikkel 19 nr. 3

Artikkel 9 nr. 3 annet til fjerde punktum Artikkel 19 nr. 4

Artikkel 9 nr. 4-7 Artikkel 19 nr. 5-8

– Artikkel 19 nr. 9 og 10

Artikkel 9a –

Artikkel 10 nr. 1-3 Artikkel 20 nr. 1-3

– Artikkel 20 nr. 4

Artikkel 11 nr. 1 Artikkel 21 nr. 1

– Artikkel 21 nr. 2

Artikkel 11 nr. 2 Artikkel 21 nr. 3 første ledd

Artikkel 11 nr. 3 første ledd –

Artikkel 11 nr. 3 annet ledd Artikkel 21 nr. 3 annet ledd

Artikkel 11 nr. 4-6 Artikkel 21 nr. 4-6

Artikkel 12 nr. 1-3 Artikkel 22 nr. 1-3

Artikkel 12 nr. 4 Artikkel 22 nr. 4

– Artikkel 22 nr. 5-7

Artikkel 13 nr. 1-2 Artikkel 23 nr. 1 og 2

– Artikkel 23 nr. 3-5

Artikkel 14 –

Artikkel 15 –

– Artikkel 24

– Artikkel 25

– Artikkel 26

– Artikkel 27

Artikkel 16 nr. 1 og 2 Artikkel 28 nr. 1 og 2

Artikkel 16 nr. 2a Artikkel 28 nr. 3

Artikkel 16 nr. 3 Artikkel 28 nr. 4

Artikkel 17 Artikkel 29

– Artikkel 30

Artikkel 18 Artikkel 31

Artikkel 19 Artikkel 32

– Artikkel 33

Artikkel 19a Artikkel 34

– Artikkel 35

Artikkel 20 Artikkel 36
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Direktiv 95/21/EF Dette direktiv

– Artikkel 37

Artikkel 21 Artikkel 38

Artikkel 22 Artikkel 39

Vedlegg I –

– Vedlegg I

– Vedlegg II

– Vedlegg III

Vedlegg II Vedlegg IV

Vedlegg III Vedlegg V

Vedlegg IV Vedlegg VI

Vedlegg V Vedlegg VII

Vedlegg VI Vedlegg X

Vedlegg VII Vedlegg XI

– Vedlegg XII

Vedlegg VIII Vedlegg XIII

Vedlegg IX Vedlegg IX

Vedlegg X Vedlegg XIV

Vedlegg XI Vedlegg VIII

Vedlegg XII –

– Vedlegg XV

– Vedlegg XVI
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2009/16/EF av 23. april 2009 om havnestatskontroll(1), særlig 
artikkel 14 nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Når det gjennomføres en utvidet inspeksjon av et fartøy, 
bør den ansvarlige for havnestatskontrollen følge en 
liste over særskilte deler som skal kontrolleres, forutsatt 
at det er praktisk gjennomførbart, og med eventuelle 
begrensninger knyttet til personers, fartøyets eller 
havnens sikkerhet.

2) Når det gjelder fastsettelse av de særskilte delene 
som skal kontrolleres ved en utvidet inspeksjon av 
de risikoområdene som er oppført i vedlegg VII til 
direktiv 2009/16/EF, synes det nødvendig å bygge på 
sakkunnskapen i Det omforente Paris-memorandum om 
havnestatskontroll.

3) De ansvarlige for havnestatskontroll skal foreta en faglig 
vurdering for å fastslå hvilke særskilte deler som skal 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 125 av 21.5.2010, s. 2, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 135/2010 av 10. desember 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 17 av 31.3.2011, s. 11.

(1) EUT L 131 av 28.5.2009, s. 57.

kontrolleres, og i hvilket omfang.

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for sjøsikkerhet og hindring av 
forurensning fra skip (COSS) —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Liste over særskilte punkter som skal kontrolleres ved en 
utvidet inspeksjon

En utvidet inspeksjon som nevnt i artikkel 14 i direktiv 2009/16/
EF, skal minst omfatte kontroll av de relevante særskilte 
punktene som er oppført i vedlegget til denne forordning.

Dersom det ikke er angitt noen særlige risikoområder for en 
bestemt fartøytype, som definert i direktiv 2009/16/EF, skal 
inspektøren foreta en faglig vurdering for å fastsette hvilke 
punkter som skal kontrolleres, og i hvilket omfang, for å kunne 
kontrollere den generelle tilstanden på disse områdene.

Artikkel 2

Ikrafttredelse og anvendelse

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2011.

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 428/2010

av 20. mai 2010

om gjennomføring av artikkel 14 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/16/EF med hensyn til 
utvidede inspeksjoner av fartøyer(*)

2015/EØS/51/12
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 20. mai 2010

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

____________
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VEDLEGG

SÆRSKILTE PUNKTER SOM SKAL KONTROLLERES VED EN UTVIDET INSPEKSJON

(som nevnt i artikkel 14 nr. 4 i direktiv 2009/16/EF)

A. Alle fartøytyper

a) Konstruksjonens tilstand

– Skrogets og dekkets tilstand

b) Vanntetthet/værtetthet

– Vanntette/værtette dører

– Vifter, luftrør og gjennomføringer

– Luker

c) Nødsystemer

– Simulert strømavbrudd/igangsetting av nødgenerator

– Nødbelysning

– Prøving av lensepumpeinnretninger

– Prøving av lukkeanordninger/vanntette dører

– Prøving av styremaskin, herunder av reservestyremaskin

d) Radiokommunikasjon

– Prøving av nødstrømsforsyning

– Prøving av hovedanlegg, herunder av anlegg som mottar opplysninger om sjøsikkerhet

– Prøving av bærbare VHF-apparater for Det globale maritime nød- og sikkerhetssystem (GMDSS)

e) Brannsikkerhet

– Brannøvelse, herunder demonstrasjon av evnen til å bruke brannmannsutstyr samt brannslokkingsutstyr og 
-apparater

– Prøving av nødbrannpumpe (med to brannslanger)

– Prøving av fjernstyrt nødstopp for ventilasjon og tilhørende spjeld

– Prøving av fjernstyrt nødstopp for drivstoffpumper

– Prøving av fjernstyrte hurtiglukkende ventiler

– Branndører

– Faste brannslokkingsanlegg og tilhørende alarmer

f) Alarmer

– Prøving av brannalarmen

g) Leve- og arbeidsvilkår

– Tilstanden til fortøyningsutstyr, herunder maskinfundament
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h) Redningsutstyr

– Utsettingsinnretninger for redningsfarkoster (farkosten skal senkes ned i vannet ved tegn på at de ikke har 
vært i bruk)

i) Hindring av forurensning

– Prøving av oljefiltreringsutstyr

B. Bulkskip/OBO-fartøyer (dersom de transporterer fast last i bulk)

For bulkskip omfatter utvidet inspeksjon følgende deler i tillegg til dem som er oppført i avsnitt A:

a) Dokumentasjon

Kontroll av at følgende dokumenter finnes om bord, at de er fullstendige, og at de er påtegnet av flaggstaten 
eller en anerkjent organisasjon:

– Det utvidede inspeksjonsprogrammet (ESP), herunder:

i) rapporter om besiktelse av konstruksjoner

ii) rapporter om tykkelsesmålinger

iii) tilstandsrapporter

– Kontroll av om den lasten som transporteres, er tillatt i henhold til samsvarsattesteringen for farlig gods

– Godkjenning av lastmålere

b) Konstruksjonens tilstand

– Tilstanden for skott og lukekarmer

– Ballasttanker

Minst én av ballasttankene i lasteområdet skal undersøkes fra tankens mannhull/inngangsluken på 
dekk eller innenfra dersom inspektøren på grunnlag av observasjoner eller ESP-rapporter fastslår at det 
foreligger åpenbare grunner til dette.

C. Gass- og kjemikalietankskip

For gass- og kjemikalietankskip omfatter utvidet inspeksjon følgende deler i tillegg til dem som er oppført i 
avsnitt A:

a) Dokumentasjon

– Kontroll av om det produktet som transporteres, er oppført i det relevante egnethetssertifikatet

b) Lasting og lossing

– Kontroll- og sikkerhetsinnretninger for lastetanker med hensyn til temperatur, trykk og frirom

– Oksygenanalyseapparater og eksplosimetere, herunder kalibrering av disse. Tilgjengeligheten av 
kjemikaliedeteksjonsutstyr (sugepumper) med et passende antall egnede gassdeteksjonsrør for den 
særskilte lasten som transporteres

– Prøving av dekkdusj

c) Brannsikkerhet

– Prøving av faste brannslokkingsanlegg på dekk (avhengig av hvilket produkt som transporteres)
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d) Leve- og arbeidsvilkår

– Materiell for nødevakuering av lugarer som gir tilstrekkelig åndedretts- og øyevern, dersom slikt materiell 
kreves for produktene oppført i det relevante egnethetssertifikatet

D. Alminnelige lastefartøyer, containerskip, kjøleskip, fabrikkskip, tunggodsskip, offshore-serviceskip, fartøyer 
til særlige formål, MODU, flytende produksjons-, lagrings- og losseinnretninger (FPSO), andre fartøytyper

For fartøyer som er nevnt i dette avsnittet, omfatter utvidet inspeksjon følgende deler i tillegg til dem som er oppført 
i avsnitt A:

a) Vanntetthet/værtetthet

– Tilstanden til lukedeksler

– Adgang til lasterom/tanker

b) Lasting og lossing

– Lasteutstyr

– Surringsinnretninger

E. Oljetankskip/OBO-fartøyer (dersom godkjent som oljetankskip)

For oljetankskip omfatter utvidet inspeksjon følgende deler i tillegg til dem som er oppført i avsnitt A:

a) Dokumentasjon

Kontroll av at følgende dokumenter finnes om bord, at de er fullstendige, og at de er påtegnet av flaggstaten 
eller en anerkjent organisasjon:

– Det utvidede inspeksjonsprogrammet (ESP), herunder:

i) rapporter om besiktelse av konstruksjoner

ii) rapporter om tykkelsesmålinger

iii) tilstandsrapporter

– Skumsertifikat for skumslokkingsanlegg på dekk

b) Konstruksjonens tilstand

– Ballasttanker

Minst én av ballasttankene i lasteområdet skal undersøkes fra tankens mannhull/inngangsluken på 
dekk eller innenfra dersom inspektøren på grunnlag av observasjoner eller ESP-rapporter fastslår at det 
foreligger åpenbare grunner til dette.

c) Brannsikkerhet

– Faste skumslokkingsanlegg på dekk

– Kontroll av trykket i nøytralgassen og dens oksygeninnhold

F. Hurtiggående passasjerfartøyer, passasjerfartøyer, roro-passasjerfartøyer

For passasjerfartøyer omfatter utvidet inspeksjon følgende deler i tillegg til dem som er oppført i avsnitt A:
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Dersom det anses som nødvendig, er det for roroferger og hurtiggående passasjerfartøyer som er nevnt i 
rådsdirektiv 1999/35/EF(1), mulighet til med skipsførerens eller skipsrederens samtykke å fortsette en del av 
inspeksjonen mens fartøyet er underveis til eller fra medlemsstaters havner, for å godtgjøre at fergen eller fartøyet 
fortsatt oppfyller nødvendig krav til sikker drift. De ansvarlige for havnestatskontroll skal ikke hindre fartøyet 
i å utføre sine oppgaver eller framkalle situasjoner som etter skipsførerens skjønn kan bringe passasjerenes, 
besetningens og fartøyets sikkerhet i fare.H

a) Dokumentasjon

Dokumenterte bevis på

– opplæring i håndtering av folkemengder

– grunnleggende opplæring

– sikkerhetsopplæring for personell som direkte bistår passasjerer i passasjerrommene, når det gjelder 
forhold som har med sikkerhet å gjøre, og særlig eldre og bevegelseshemmede personer i en nødssituasjon

– opplæring i å håndtere krisesituasjoner og menneskelig atferd

b) Vanntetthet/værtetthet

– Baug- og akterporter dersom disse finnes

– Prøving av fjernstyrte og lokale betjeningsinnretninger for vanntette skottdører

c) Nødsystemer

– Besetningens kjennskap til havarikontrollplanen

d) Lasting og lossing

– Surringsinnretninger dersom disse finnes

e) Brannsikkerhet

– Prøving av fjernstyrte og lokale betjeningsinnretninger for lukking av brannspjeld

f) Alarmer

– Prøving av personvarslingssystem

– Prøving av branndeteksjons- og brannalarmsystem

g) Redningsutstyr

– Øvelse i evakuering av fartøyet (herunder sjøsetting av livbåt og mann-overbord-båt)

G. Roro-lastefartøyer

For roro-lastefartøyer omfatter utvidet inspeksjon følgende deler i tillegg til dem som er oppført i avsnitt A:

a) Vanntetthet/værtetthet

– Baug- og akterporter

b) Lasting og lossing

– Surringsinnretninger

_____________

(1) EFT L 138 av 1.6.1999, s. 1.
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2000/59/EF av 27. november 2000 om mottaksanlegg i havner 
for avfall og lasterester fra skip(1), særlig artikkel 15, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Vedlegg IV til MARPOL 73/78 om hindring av 
forurensning fra skip trådte i kraft 27. september 2003, og 
den reviderte versjonen trådte i kraft 1. august 2005.

2) I artikkel 16 i direktiv 2000/59/EF er det fastsatt at 
gjennomføringen av direktivet med hensyn til spillvann 
utsettes tolv måneder etter ikrafttredelsen av vedlegg IV 
til MARPOL.

3) Skipsføreren på et skip som er på vei til en havn i 
Fellesskapet, har i henhold til artikkel 6 i direktiv 2000/59/
EF plikt til å fylle ut skjemaet i vedlegg II til direktivet 
og melde disse opplysningene til den myndighet eller det 
organ som er utpekt til dette formål av den medlemsstat 
der havnen ligger.

4) Vedlegg II omfatter ikke spillvann og bør derfor 
endres slik at spillvann inngår som en ytterligere type 
avfall som det skal gis melding om før anløp i havnen. 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 329 av 14.12.2007, s. 33, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 136/2010 av 10. desember 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 17 av 31.3.2011, s. 12.

(1) EFT L 332 av 28.12.2000, s. 81. Direktivet endret ved direktiv 2002/84/EF 
(EFT L 324 av 29.11.2002, s. 53).

Bestemmelsene om spillvann i direktivet bør ses i 
sammenheng med reglene i vedlegg IV til MARPOL, der 
det er fastsatt at spillvann kan slippes ut i havet under 
særlige omstendigheter. Dette bør ikke berøre strengere 
leveringskrav for skip som er vedtatt i samsvar med 
folkeretten.

5) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for sjøsikkerhet og hindring av 
forurensning fra skip, nedsatt ved europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 2099/2002(2) —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg II til direktiv 2000/59/EF erstattes med teksten i 
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal innen 15. juni 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.

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) EFT L 324 av 29.11.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 93/2007 (EUT L 22 av 31.1.2007, s. 12).

KOMMISJONSDIREKTIV 2007/71/EF

av 13. desember 2007

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/59/EF om mottaksanlegg i 
havner for avfall og lasterester fra skip(*)

2015/EØS/51/13
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2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft dagen etter at det er kunngjort i Den 
europeiske unions tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 13. desember 2007.

 For Kommisjonen

 Jacques BARROT

 Visepresident



3.9.2015 Nr. 51/123EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG

OPPLYSNINGER SOM SKAL MELDES FØR ANLØP I HAVNEN

(Anløpshavn som nevnt i artikkel 6 i direktiv 2000/59/EF)

1. Skipets navn, kjenningssignal og eventuelt dets IMO-identifikasjonsnummer:

2. Flaggstat:

3. Forventet anløpstidspunkt:

4. Forventet avseilingstidspunkt:

5. Forrige anløpshavn:

6. Neste anløpshavn:

7. Siste havn der avfall fra skip ble levert:

8. Skal (sett kryss i den ruten som passer)

alt  deler av  ikke noe av 

avfallet leveres til mottaksanlegget i havnen?

9. Type og mengde av avfall og rester som skal leveres og/eller beholdes om bord, og prosentdel av største 
lastekapasitet:

Ved levering av alt avfall skal annen kolonne fylles ut der det er relevant.

Ved levering av deler av eller ikke noe avfall skal alle kolonnene fylles ut.

Type
Avfall som skal 

leveres
m3

Største 
lagringskapasitet 

til rådighet
m3

Avfallsmengde 
som beholdes om 

bord
m3

Havn der resten 
av avfallet vil bli 

levert

Antatt 
avfallsmengde 
som blir samlet 

opp mellom 
meldingen og 

neste anløpshavn
m3

Spillolje

Slam

Bunnvann

Annet (spesifiseres)

Søppel

Næringsmiddelavfall

Plast

Annet

Spillvann(1)

Avfall knyttet til 
last(2) (spesifiseres)

Lasterester(2) 
(spesifiseres)

(1) Spillvann kan slippes ut i havet i samsvar med regel 11 i vedlegg IV til MARPOL 73/78. Dersom det er hensikten å foreta et 
tillatt utslipp i havet, er det ikke nødvendig å fylle ut feltene om spillvann.

(2) Kan være overslag.
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Merknader:

1. Disse opplysningene kan brukes til havnestatskontroll og andre inspeksjonsformål.

2. Medlemsstatene avgjør hvilke organer som skal motta kopier av denne meldingen.

3. Dette skjemaet skal fylles ut med mindre skipet omfattes av et unntak i henhold til artikkel 9 i direktiv 2000/59/EF.

Jeg bekrefter

– at ovenstående opplysninger er nøyaktige og korrekte, og

– at det er tilstrekkelig lagringskapasitet til rådighet om bord til å oppbevare alt avfall som blir samlet opp mellom 
denne meldingen og neste havn der avfallet skal leveres.

Dato  ........................................................................

Tidspunkt  ...............................................................

Underskrift  .............................................................

_______________
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 300/2008 av 11. mars 2008 om felles bestemmelser om 
sikkerhet i sivil luftfart og om oppheving av forordning (EF) 
nr. 2320/2002(1), særlig artikkel 4 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Det bør vedtas generelle tiltak som utfyller de felles 
grunnleggende standardene for sikkerhet i sivil 
luftfart på områdene gjennomsøking, adgangskontroll 
og annen sikkerhetskontroll samt på områdene 
forbudte gjenstander, anerkjennelse av likeverdighet 
for sikkerhetsstandarder i tredjestater, rekruttering, 
opplæring, særlige sikkerhetsframgangsmåter og unntak 
fra sikkerhetskontroll.

2) Disse generelle tiltakene er nødvendige for å oppnå 
et felles nivå for luftfartssikkerhet i Den europeiske 
union, slik at de reisende beskyttes mot urettmessig 
inngripen. Sikkerhetskontroll som utføres bare ett sted 
(«one-stop security»), er EU-regelverkets viktigste 
virkemiddel for å nå dette målet. Harmonisering av 
gjennomsøkingsmetoder er derfor avgjørende for å kunne 
opprettholde sikkerhetskontroll som utføres bare ett sted, 
innenfor EU, herunder kontroll av væsker, aerosoler 
og geler, uten at det begrenser fordelene ved et indre 
luftfartsmarked for EU-borgere.

3) I del A nr. 3 i vedlegget til kommisjonsforordning (EF) 
nr. 272/2009 av 2. april 2009 om utfylling av de 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 90 av 10.4.2010, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 137/2010 av 10. desember 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 17 av 31.3.2011, s. 13.

(1) EUT L 97 av 9.4.2008, s. 72.

felles grunnleggende standarder for sikkerhet i sivil 
luftfart fastsatt i vedlegget til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 300/2008(2) beskrives i detalj de 
tillatte metodene for gjennomsøking av bagasje, frakt og 
post som skal lastes om bord i lasterommet på et luftfartøy. 
Det er nødvendig fra tid til annen å fastsette bestemmelser 
om ytterligere gjennomsøkingsmetoder som har vist seg 
å være effektive for gjennomsøking av alle typer frakt, 
og å skape et rettslig grunnlag for utvikling av detaljerte 
gjennomføringstiltak. Metalldetektorutstyr anses å være 
en effektiv gjennomsøkingsmetode for noen typer frakt.

4) I forordning (EF) nr. 272/2009 er det ikke fastsatt at 
væsker, aerosoler og geler skal anses som en kategori 
gjenstander som det skal være forbudt å bringe inn i 
sikkerhetsbegrensede områder og om bord i et luftfartøy. 
I stedet kreves det i forordning (EF) nr. 272/2009 at det 
så raskt som mulig og senest 29. april 2010 innføres 
metoder og teknologi for å oppdage flytende eksplosiver i 
lufthavner i hele EU.

5) Tiden er nå inne for å oppheve begrensningene for 
væsker, aerosoler og geler og gå gradvis over fra forbud 
mot de fleste væsker til en gjennomsøkingsordning for 
flytende eksplosiver. Det er derfor nødvendig å innføre 
overgangsordninger for tiden etter april 2010, slik at det 
gradvis kan innføres metoder og teknologi for å oppdage 
flytende eksplosiver i alle EU-lufthavner uten at det går 
utover sikkerheten i sivil luftfart. For å ta hensyn til de 
myndigheter som har ansvar for håndheving av loven, 
som har som mål å hindre eventuelle terroristangrep i 
framtiden, er det nødvendig å innføre en effektiv ordning 
som skal gjelde inntil lufthavnene har fått installert 
pålitelig detektorutstyr. Derfor er det nødvendig med 
en ny framgangsmåte. Denne bør være på plass senest 
29. april 2013, som er datoen da alle lufthavner bør ha 
utstyr til å gjennomsøke væsker, aerosoler og geler.

(2) EUT L 91 av 3.4.2009, s. 7.

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 297/2010

av 9. april 2010

om endring av forordning (EF) nr. 272/2009 om utfylling av de felles grunnleggende standarder for 
sikkerhet i sivil luftfart(*)
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6) Denne framgangsmåten bør imidlertid ikke hindre 
lufthavnene i å installere og bruke utstyret tidligere, 
forutsatt at utstyret overholder de standardene som 
er fastsatt i gjennomføringsbestemmelsene vedtatt av 
Kommisjonen. På denne måten vil lufthavnene kunne 
gjøre det lettere for avreisende passasjerer å medbringe 
væsker, aerosoler og geler, for eksempel ved å bruke 
gjennomsøkingsutstyr for flytende eksplosiver ved en 
av lufthavnens sikkerhetskontroller. Dessuten kan noen 
lufthavner velge å installere avansert utstyr raskere.

7) Ettersom det er behov for smidighet ved tilrettelegging 
av sikkerhetstiltak i lufthavner, forblir de felles 
grunnleggende standardene for sikkerhet i sivil 
luftfart strengt teknologinøytrale. Medlemsstatene og 
lufthavnene kan velge den teknologi som det blir lettest 
og mest effektivt å innføre og anvende ved lufthavnene, 
blant de mulighetene som er oppført i forordning (EF) 
nr. 272/2009, som endres ved denne forordning.

8) For å kunne ta i bruk gjennomsøkingsutstyr som kan 
oppdage flytende eksplosiver, kreves det at lufthavner 
og andre foretak med ansvar for luftfartssikkerhet 
anskaffer og tar i bruk utstyr som beviselig overholder de 
tekniske standardene vedtatt i henhold til artikkel 4 nr. 3 
i forordning (EF) nr. 300/2008. Medlemsstatene bør sikre 
at alle regler som kreves for at slikt utstyr skal kunne tas i 
bruk, er innført innen fristene fastsatt i denne forordning.

9) I overgangsperioden bør passasjerer opplyses klart om 
hvilke lufthavner i EU som har utstyr for gjennomsøking 
av væsker. Lufthavner og luftfartsselskaper bør 
samarbeide for å sikre at beslaglegging av væsker, 
aerosoler og geler skal foretas bare som en siste utvei.

10) De generelle tiltakene fastsatt i forordning (EF) 
nr. 272/2009 bør endres slik at det innføres regler 
som gjør det mulig å benytte metalldetektorutstyr til 
gjennomsøking av innsjekket bagasje, frakt og post, 
dersom det er relevant, og som tillater at det i et begrenset 
tidsrom gradvis innføres ordninger for væsker, aerosoler 
og geler som bringes inn i et sikkerhetsbegrenset område

  eller om bord i et luftfartøy, for ikke å sette sikkerheten i 
fare.

11) Forordning (EF) nr. 272/2009 bør derfor endres.

12) Utviklingen innenfor teknologi og regelverk både på 
fellesskapsplan og på internasjonalt plan kan påvirke 
datoene som er fastsatt i denne forordning. Kommisjonen 
kan ved behov foreslå endringer, idet det særlig tas 
hensyn til driftstekniske krav til utstyret og hensynet til 
passasjerene.

13) Forordning (EF) nr. 300/2008 får anvendelse i sin helhet 
fra den dato som er angitt i gjennomføringsreglene vedtatt 
etter framgangsmåten nevnt i forordningens artikkel 4 
nr. 2 og 3, men senest 29. april 2010. Denne forordning 
bør derfor få anvendelse fra 29. april 2010 sammen med 
forordning (EF) nr. 300/2008 og de rettsaktene som 
utfyller og gjennomfører den.

14) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for sikkerhet i sivil luftfart, nedsatt 
ved artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) nr. 300/2008 —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegget til forordning (EF) nr. 272/2009 endres i samsvar 
med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

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

Den får anvendelse fra 29. april 2010.

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

Utferdiget i Brussel, 9. april 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

___________
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VEDLEGG

I vedlegget til forordning (EF) nr. 272/2009 gjøres følgende endringer:

1. I del A nr. 3 erstattes bokstav f) og g) med følgende:

«f) utstyr til påvisning av spor av eksplosiver (ETD),

g) simuleringskammer, og

h) metalldetektorutstyr.»

2. Etter del B skal ny del B1 lyde:

«DEL B1

Væsker, aerosoler og geler

Det er tillatt å bringe væsker, aerosoler og geler inn i sikkerhetsbegrensede områder og om bord i et luftfartøy, forutsatt 
at de er gjennomsøkt eller fritatt for gjennomsøking i samsvar med kravene i de gjennomføringsreglene som er vedtatt i 
henhold til artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 300/2008.

1. Fra 29. april 2011 er det tillatt å bringe væsker, aerosoler og geler som er anskaffet i en lufthavn i en tredjestat eller 
om bord i et luftfartøy som ikke tilhører et luftfartsselskap i Fellesskapet, inn i sikkerhetsbegrensede områder og om 
bord i et luftfartøy, forutsatt at væsken er pakket i en pose som er i samsvar med Den internasjonale organisasjon 
for sivil luftfarts anbefalte retningslinjer for sikkerhetskontroll, og at posen er forsynt med tilfredsstillende bevis 
for at innholdet er kjøpt i løpet av de siste 36 timene på flysiden i lufthavnen eller om bord i luftfartøyet. De skal 
gjennomsøkes i samsvar med kravene i de gjennomføringsreglene som er vedtatt i henhold til artikkel 4 nr. 3 i 
forordning (EF) nr. 300/2008.

2. Fra 29. april 2013 skal alle lufthavner gjennomsøke væsker, aerosoler og geler i samsvar med kravene i de 
gjennomføringsreglene som er vedtatt i henhold til artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 300/2008.

3. Medlemsstatene skal sikre at alle nødvendige regler er innført, slik at utstyr til gjennomsøking av væsker som 
oppfyller kravene i de gjennomføringsreglene som er vedtatt i henhold til artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) 
nr. 300/2008, kan tas i bruk innen fristene nevnt i nr. 1 og 2.

Passasjerene skal opplyses klart om hvilke lufthavner i EU som tillater at væsker, aerosoler og geler bringes inn i det 
sikkerhetsbegrensede området og om bord i luftfartøyet, og om eventuelle vilkår for dette.»

______________



Nr. 51/128 3.9.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 300/2008 av 11. mars 2008 om felles bestemmelser om 
sikkerhet i sivil luftfart og om oppheving av forordning (EF) 
nr. 2320/2002(1), særlig artikkel 4 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) 
nr. 300/2008 skal Kommisjonen vedta detaljerte tiltak for 
gjennomføring av de felles grunnleggende standardene 
omhandlet i forordningens artikkel 4 nr. 1 og av de 
allmenne tiltakene omhandlet i forordningens artikkel 4 
nr. 2, som har som formål å utfylle de felles grunnleggende 
standardene.

2) Dersom disse sikkerhetstiltakene omfatter følsomme 
sikkerhetstiltak, bør de betraktes som graderte EU-
opplysninger i henhold til kommisjonsbeslutning 
2001/844/EF, EKSF, Euratom av 29. november 2001 
om endring av Kommisjonens forretningsorden(2), 
som fastsatt i artikkel 18 bokstav a) i forordning 
(EF) nr. 300/2008, og bør derfor ikke offentliggjøres. 
Tiltakene bør vedtas ved en særskilt beslutning rettet til 
medlemsstatene.

3) Forordning (EF) nr. 300/2008 får anvendelse i sin helhet 
fra den dato som er angitt i gjennomføringsreglene vedtatt 
etter framgangsmåten nevnt i forordningens artikkel 4 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 55 av 5.3.2010, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 138/2010 av 10. desember 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 17 av 31.3.2011, s. 15.

(1) EUT L 97 av 9.4.2008, s. 72.
(2) EFT L 317 av 3.12.2001, s. 1.

nr. 3, men senest 29. april 2010. Denne forordning bør 
derfor anvendes fra 29. april 2010 med henblikk på å 
harmonisere anvendelsen av forordning (EF) nr. 300/2008 
og dens gjennomføringsrettsakter.

4) Metoder og teknologier for å påvise flytende eksplosiver 
vil utvikle seg med tiden. På grunnlag av den tekniske 
utvikling og praktiske erfaringer både på fellesskapsplan 
og verdensplan vil Kommisjonen når det er relevant 
fremme forslag om endring av de tekniske og driftsmessige 
bestemmelser om gjennomsøking av væsker, aerosoler og 
geleer.

5) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1217/2003 av 4. juli 
2003 om fastsettelse av felles spesifikasjoner for 
nasjonale kvalitetskontrollprogrammer for sikkerhet i 
sivil luftfart(3), (EF) nr. 1486/2003 av 22. august 2003 
om fastsettelse av framgangsmåter for gjennomføring av 
Kommisjonens inspeksjoner av sikkerhet i sivil luftfart(4), 
(EF) nr. 1138/2004 av 21. juni 2004 om fastsettelse av en 
felles definisjon av kritiske deler av sikkerhetsbegrensede 
områder i lufthavner(5) og (EF) nr. 820/2008 av 8. august 
2008 om fastsettelse av tiltak for gjennomføringen av 
felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet(6), 
som alle gjennomførte europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 2320/2002 av 16. desember 2002 
om fastsettelse av felles bestemmelser om sikkerhet i sivil 
luftfart(7), bør derfor oppheves.

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for sikkerhet i sivil luftfart, nedsatt 
ved artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) nr. 300/2008 —

(3) EUT L 169 av 8.7.2003, s. 44.
(4) EUT L 213 av 23.8.2003, s. 3.
(5) EUT L 221 av 22.6.2004, s. 6.
(6) EUT L 221 av 19.8.2008, s. 8.
(7) EFT L 355 av 30.12.2002, s. 1.

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 185/2010

av 4. mars 2010

om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for 
luftfartssikkerhet(*)

2015/EØS/51/15
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VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Formål

Ved denne forordning fastsettes detaljerte tiltak for 
gjennomføring av felles grunnleggende standarder for 
beskyttelse av sivil luftfart mot ulovlige inngrep som bringer 
sikkerheten i sivil luftfart i fare, samt allmenne tiltak som 
utfyller de felles grunnleggende standardene.

Artikkel 2

Gjennomføringsregler

1.  Tiltakene nevnt i artikkel 1 er oppført i vedlegget.

2.  I samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF) 
nr. 300/2008 skal det tas behørig hensyn til denne forordning i 
de nasjonale sikkerhetsprogrammene for sivil luftfart.

Artikkel 3

Oppheving

Forordning (EF) nr. 1217/2003, (EF) nr. 1486/2003, (EF) 
nr. 1138/2004 og (EF) nr. 820/2008 oppheves med virkning fra 
29. april 2010.

Artikkel 4

Ikrafttredelse

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

Den får anvendelse fra 29. april 2010.

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

Utferdiget i Brussel, 4. mars 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

_______
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VEDLEGG

1. SIKKERHET I LUFTHAVNER

1.0  ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1.0.1  Med mindre annet er angitt skal den myndighet, den lufthavnsoperatør, det luftfartsselskap eller det foretak som 
er ansvarlig i samsvar med det nasjonale sikkerhetsprogrammet for sivil luftfart nevnt i artikkel 10 i forordning 
(EF) nr. 300/2008, sikre gjennomføring av tiltakene fastsatt i dette kapittel.

1.0.2  I dette kapittel skal et luftfartøy, en buss, en bagasjevogn eller andre transportmidler, eller en korridor eller 
passasjerbro betraktes som en del av en lufthavn.

 I dette kapittel menes med «sikret bagasje» gjennomsøkt innsjekket avreisebagasje som er slik fysisk beskyttet 
at det ikke kan plasseres noen gjenstander i den.

1.0.3  Uten at det berører kriteriene for unntak fastsatt i forordning (EF) nr. 272/2009, kan vedkommende 
myndighet tillate særlige sikkerhetsprosedyrer eller unntak i forbindelse med beskyttelsen av og sikkerheten 
i flysideområder på dager med høyst åtte planlagte avgående flyginger, forutsatt at det skal foretas lasting, 
lossing, ombordstigning eller avstigning for bare ett luftfartøy om gangen enten i den kritiske delen av det 
sikkerhetsbegrensede området eller i en lufthavn som ikke omfattes av nr. 1.1.3.

1.1  KRAV TIL PLANLEGGING AV LUFTHAVNER

1.1.1 Grenser

1.1.1.1  Grensene mellom landside, flyside, sikkerhetsbegrensede områder, kritiske deler og, dersom det er relevant, 
avgrensede områder skal være klart identifiserbare i hver lufthavn, slik at det kan treffes egnede sikkerhetstiltak 
i hvert av disse områdene.

1.1.1.2  Grensen mellom landside og flyside skal være en fysisk sperring som er klart synlig for allmennheten og 
hindrer adgang for uvedkommende.

1.1.2 Sikkerhetsbegrensede områder

1.1.2.1  De sikkerhetsbegrensede områdene skal omfatte minst følgende:

a)  en del av en lufthavn som gjennomsøkte avreisende passasjerer har adgang til,

b)  en del av en lufthavn som gjennomsøkt innsjekket avreisebagasje kan passere gjennom eller oppbevares i, 
med mindre det dreier seg om sikret bagasje, og

c)  en del av en lufthavn som er bestemt for parkering av luftfartøyer med henblikk på ombordstigning eller 
lasting.

1.1.2.2  En del av en lufthavn skal anses som et sikkerhetsbegrenset område minst i den tiden som virksomheten nevnt 
i nr. 1.1.2.1 pågår.

 Når det opprettes et sikkerhetsbegrenset område, skal det umiddelbart før området opprettes, utføres en 
sikkerhetsgjennomsøking av de deler som kan ha blitt kontaminert, slik at det med rimelighet kan sikres at det 
sikkerhetsbegrensede området ikke inneholder forbudte gjenstander. Denne bestemmelse skal anses for å være 
oppfylt for luftfartøyer som det er utført en sikkerhetsgjennomsøking av.

1.1.2.3  Når uvedkommende kan ha hatt adgang til sikkerhetsbegrensede områder, skal det så snart som mulig utføres 
en sikkerhetsgjennomsøking av de deler som kan ha blitt kontaminert, slik at det med rimelighet kan sikres at 
ingen del inneholder forbudte gjenstander. Denne bestemmelse skal anses for å være oppfylt for luftfartøyer 
som det er utført en sikkerhetsgjennomsøking av.
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1.1.3 Kritiske deler av sikkerhetsbegrensede områder

1.1.3.1  Kritiske deler skal opprettes i lufthavner der mer enn 40 personer har identitetskort som gir adgang til 
sikkerhetsbegrensede områder.

1.1.3.2  De kritiske delene skal omfatte minst følgende:

a)  alle deler av en lufthavn som gjennomsøkte avreisende passasjerer har adgang til, og

b)  alle deler av en lufthavn som gjennomsøkt innsjekket avreisebagasje kan passere gjennom eller oppbevares 
i, med mindre det dreier seg om sikret bagasje.

 En del av en lufthavn skal anses som et sikkerhetsbegrenset område minst i den tiden som virksomheten nevnt 
i bokstav a) og b) pågår.

1.1.3.3  Når det opprettes en kritisk del, skal det umiddelbart før delen opprettes, utføres en sikkerhetsgjennomsøking 
av de deler som kan ha blitt kontaminert, slik at det med rimelighet kan sikres at den kritiske delen ikke 
inneholder forbudte gjenstander. Denne bestemmelse skal anses for å være oppfylt for luftfartøyer som det er 
utført en sikkerhetsgjennomsøking av.

1.1.3.4  Når ikke-gjennomsøkte personer kan ha hatt adgang til kritiske deler, skal det så snart som mulig utføres en 
sikkerhetsgjennomsøking av de deler som kan ha blitt kontaminert, slik at det med rimelighet kan sikres at den 
kritiske delen ikke inneholder forbudte gjenstander.

 Denne bestemmelse skal anses for å være oppfylt for luftfartøyer som det er utført en sikkerhetsgjennomsøking 
eller sikkerhetssjekk av.

 Denne bestemmelse får ikke anvendelse når personer som omfattes av nr. 1.3.2 og 4.1.1.7, har hatt adgang til 
kritiske deler.

 Personer som ankommer fra andre tredjestater enn dem som er oppført i tillegg 4-B, skal anses for å være 
ikke-gjennomsøkte personer.

1.2  ADGANGSKONTROLL

1.2.1 Adgang til flyside

1.2.1.1  Adgang til flyside kan gis bare dersom personer og kjøretøyer har en berettiget grunn til å være der.

1.2.1.2  For å få adgang til flyside skal en person inneha en tillatelse.

1.2.1.3 For å få adgang til flyside skal et kjøretøy være utstyrt med en synlig passerseddel.

1.2.1.4 Personer som befinner seg på flyside, skal på anmodning framvise sin tillatelse for kontroll.

1.2.2 Adgang til sikkerhetsbegrensede områder 

1.2.2.1  Adgang til sikkerhetsbegrensede områder kan gis bare dersom personer og kjøretøyer har en berettiget grunn 
til å være der.

1.2.2.2 For å få adgang til sikkerhetsbegrensede områder skal en person framvise én av følgende tillatelser:

a) et gyldig ombordstigningskort eller tilsvarende,

b) et gyldig identitetskort for besetningsmedlemmer,

c) et gyldig identitetskort for lufthavnen,
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d) et gyldig identitetskort utstedt av vedkommende nasjonale myndighet, eller

e) et gyldig identitetskort som er utstedt av tilsynsmyndigheten og anerkjent av vedkommende nasjonale 
myndighet.

1.2.2.3 For å få adgang til sikkerhetsbegrensede områder skal et kjøretøy være utstyrt med en synlig og gyldig 
passerseddel.

1.2.2.4 Ombordstigningskortet eller tilsvarende som nevnt i nr. 1.2.2.2 bokstav a) skal kontrolleres før en person gis 
adgang til sikkerhetsbegrensede områder, slik at det med rimelighet kan sikres at det er gyldig.

 Kortene nevnt i nr. 1.2.2.2 bokstav b)-e) skal kontrolleres før en person gis adgang til sikkerhetsbegrensede 
områder, slik at det med rimelighet kan sikres at de er gyldige og tilhører innehaveren.

1.2.2.5 For å hindre at uvedkommende får adgang til sikkerhetsbegrensede områder, skal adgangspunktene til disse 
områdene kontrolleres ved bruk av:

a) et elektronisk system som begrenser adgangen til én person om gangen, eller

b) autoriserte personer som utfører adgangskontroll.

1.2.2.6 Et kjøretøys passerseddel skal kontrolleres før kjøretøyet gis adgang til sikkerhetsbegrensede områder, for å 
sikre at den er gyldig og er utstedt til kjøretøyet.

1.2.2.7  Adgang til sikkerhetsbegrensede områder skal også være underlagt tilleggsbestemmelser fastsatt i en særskilt 
kommisjonsbeslutning.

1.2.3 Krav til identitetskort for besetningsmedlemmer i Fellesskapet og identitetskort for lufthavner

1.2.3.1 Identitetskort for besetningsmedlemmer ansatt i luftfartsselskaper i Fellesskapet og identitetskort for lufthavner 
kan utstedes bare til personer som har driftsmessige behov og har vært underkastet en vandelskontroll med 
tilfredsstillende resultat i samsvar med nr. 11.1.3.

1.2.3.2 Identitetskort for besetningsmedlemmer og identitetskort for lufthavner skal utstedes for et tidsrom på høyst 
fem år.

1.2.3.3 En person som har vært underkastet en vandelskontroll uten tilfredsstillende resultat, skal umiddelbart få sitt 
identitetskort inndratt.

1.2.3.4 Identitetskortet skal bæres synlig minst når innehaveren befinner seg i sikkerhetsbegrensede områder.

 En person som ikke bærer sitt identitetskort synlig i sikkerhetsbegrensede områder utenom sikkerhetsbegrensede 
områder der det befinner seg passasjerer, skal anropes av de ansvarlige for gjennomføringen av nr. 1.5.1 bokstav 
c) og om nødvendig meldes.

1.2.3.5 Identitetskortet skal umiddelbart leveres tilbake til den utstedende enheten:

a) når den utstedende enheten ber om det,

b) ved ansettelsesforholdets opphør,

c) ved bytte av arbeidsgiver,

d) ved en endring i behovet for adgang til de områder som tillatelsen omfatter,
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e) når kortet utløper, eller

f) når kortet inndras.

1.2.3.6  Den utstedende enheten skal umiddelbart underrettes om tap, tyveri eller manglende tilbakelevering av et 
identitetskort.

1.2.3.7  Et elektronisk kort skal deaktiveres umiddelbart etter tilbakelevering, utløp, inndragelse eller underretning om 
tap, tyveri eller manglende tilbakelevering.

1.2.3.8  Identitetskort for besetningsmedlemmer i Fellesskapet og identitetskort for lufthavner skal også være underlagt 
tilleggsbestemmelser fastsatt i en særskilt kommisjonsbeslutning.

1.2.4 Tilleggskrav til identitetskort for besetningsmedlemmer i Fellesskapet

1.2.4.1  Et identitetskort for et besetningsmedlem som er ansatt i et luftfartsselskap i Fellesskapet, skal være påført:

a) innehaverens navn og fotografi,

b) luftfartsselskapets navn,

c) ordet «crew» (besetning) på engelsk, med virkning senest fem år etter ikrafttredelsen av denne forordning, 
og

d) utløpsdatoen, med virkning senest fem år etter ikrafttredelsen av denne forordning.

1.2.5 Tilleggskrav til identitetskort for lufthavner

1.2.5.1  Et identitetskort for en lufthavn skal være påført:

a) innehaverens navn og fotografi,

b) navnet på innehaverens arbeidsgiver, med mindre dette er elektronisk programmert,

c) den utstedende enhetens navn eller lufthavnens navn,

d) de områder innehaveren har adgangstillatelse til, og

e) utløpsdatoen, med mindre dette er elektronisk programmert.

 Navnene og de områder det er gitt adgang til, kan erstattes med en likeverdig identifikasjon.

1.2.5.2 For å hindre misbruk av identitetskort for lufthavner skal det innføres et system som med rimelighet kan sikre 
at forsøk på å bruke kort som er mistet, stjålet eller ikke levert tilbake, blir oppdaget. Dersom et slikt forsøk 
oppdages, skal det treffes egnede tiltak.

1.2.6 Krav til passersedler for kjøretøyer

1.2.6.1  En passerseddel for et kjøretøy kan utstedes bare dersom det er fastslått et driftsmessig behov.

1.2.6.2 En passerseddel for et kjøretøy skal gjelde særskilt for kjøretøyet og være påført:

a) de områder kjøretøyet har adgangstillatelse til, og

b) utløpsdatoen.
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 Elektroniske passersedler for kjøretøyer behøver ikke være påført de områder kjøretøyet har adgangstillatelse 
til, og heller ikke utløpsdatoen, forutsatt at disse opplysningene kan avleses elektronisk og kontrolleres før det 
gis adgang til sikkerhetsbegrensede områder.

1.2.6.3 En elektronisk passerseddel skal være festet til kjøretøyet på en slik måte at den ikke kan overføres til et annet 
kjøretøy.

1.2.6.4  Passerseddelen skal være plassert på et godt synlig sted på kjøretøyet når kjøretøyet befinner seg på flyside.

1.2.6.5  Passerseddelen skal umiddelbart leveres tilbake til den utstedende enheten:

a) når den utstedende enheten ber om det,

b) når kjøretøyet ikke lenger skal brukes for å få adgang til flyside, eller

c) når passerseddelen utløper, med mindre den automatisk gjøres ugyldig.

1.2.6.6  Den utstedende enheten skal umiddelbart underrettes om tap, tyveri eller manglende tilbakelevering av en 
passerseddel.

1.2.6.7  En elektronisk passerseddel skal deaktiveres umiddelbart etter tilbakelevering, utløp eller underretning om tap, 
tyveri eller manglende tilbakelevering.

1.2.6.8  For å hindre misbruk av passersedler skal det innføres et system som med rimelighet kan sikre at forsøk 
på å bruke passersedler som er mistet, stjålet eller ikke levert tilbake, blir oppdaget. Dersom et slikt forsøk 
oppdages, skal det treffes egnede tiltak.

1.2.7 Ledsaget adgang

1.2.7.1  Besetningsmedlemmer som ikke har et gyldig identitetskort for lufthavnen, skal ledsages til enhver tid når de 
befinner seg i sikkerhetsbegrensede områder unntatt:

a) områder der passasjerer kan befinne seg,

b) områder i umiddelbar nærhet av det luftfartøyet de har ankommet med eller skal reise av sted med, og

c) områder bestemt for besetninger.

1.2.7.2 I ekstraordinære tilfeller kan en person unntas fra kravene i nr. 1.2.5.1 og fra forpliktelser med hensyn til 
vandelskontroll, under forutsetning av at personen ledsages til enhver tid når vedkommende befinner seg i 
sikkerhetsbegrensede områder.

1.2.7.3 En ledsager skal:

a) inneha et gyldig identitetskort som omhandlet i nr. 1.2.2.2 bokstav c), d) eller e),

b) ha tillatelse til å være ledsager i sikkerhetsbegrensede områder,

c) holde den eller de ledsagede personene under direkte oppsyn hele tiden, og

d) med rimelighet sikre at den eller de ledsagede personene ikke bryter sikkerhetsreglene.

1.2.7.4 Et kjøretøy kan unntas fra kravene i nr. 1.2.6 under forutsetning av at det ledsages til enhver tid når det befinner 
seg på flyside.

1.2.8 Andre unntak

 Andre unntak skal være underlagt bestemmelser fastsatt i en særskilt kommisjonsbeslutning.



3.9.2015 Nr. 51/135EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

1.3 GJENNOMSØKING AV ANDRE PERSONER ENN PASSASJERER OG AV GJENSTANDER DE BRINGER 
MED SEG

1.3.1 Gjennomsøking av andre personer enn passasjerer og av gjenstander de bringer med seg

1.3.1.1 Gjennomsøkingen av andre personer enn passasjerer og av gjenstander de bringer med seg, skal utføres på 
samme måte som for henholdsvis passasjerer og håndbagasje.

1.3.1.2 Nr. 4.1.1.1-4.1.1.6 og nr. 4.1.1.8 får anvendelse på gjennomsøking av andre personer enn passasjerer.

1.3.1.3 Nr. 4.1.2.1-4.1.2.9 og nr. 4.1.2.12 får anvendelse på gjennomsøking av gjenstander som medbringes av andre 
personer enn passasjerer.

1.3.1.4 Gjenstander oppført i tillegg 4-C kan medbringes bare dersom personen har tillatelse til dette for det formål å 
utføre arbeid som er absolutt nødvendig for driften av lufthavnanlegg eller luftfartøyer, eller for utførelsen av 
oppgaver under flygingen.

1.3.1.5 Når andre personer enn passasjerer samt gjenstander som disse bringer med seg, skal gjennomsøkes ved bruk av 
løpende stikkprøvekontroll, skal vedkommende myndighet fastsette hyppigheten av slik kontroll på grunnlag 
av en risikovurdering.

1.3.1.6 Gjennomsøking av andre personer enn passasjerer og av gjenstander de bringer med seg, skal også være 
underlagt tilleggsbestemmelser fastsatt i en særskilt kommisjonsbeslutning.

1.3.2 Unntak og særlige framgangsmåter for gjennomsøking

1.3.2.1 Vedkommende myndighet kan av objektive grunner tillate at andre personer enn passasjerer unntas fra 
gjennomsøking eller underkastes særlige framgangsmåter for gjennomsøking, forutsatt at de ledsages av en 
person som har tillatelse til å være ledsager i samsvar med nr. 1.2.7.3.

1.3.2.2 Gjennomsøkte personer som ikke er passasjerer og som midlertidig forlater kritiske deler, kan unntas fra 
gjennomsøking når de kommer tilbake, forutsatt at de har vært under konstant oppsyn av godkjente personer på 
en måte som er tilstrekkelig til at det med rimelighet kan utelukkes at de bringer forbudte gjenstander inn i de 
kritiske delene.

1.3.2.3 Unntak og særlige framgangsmåter for gjennomsøking skal også være underlagt tilleggsbestemmelser fastsatt 
i en særskilt kommisjonsbeslutning.

1.4 UNDERSØKELSE AV KJØRETØYER

1.4.1 Kjøretøyer som innpasserer til kritiske deler

1.4.1.1 Alle kjøretøyer skal undersøkes før de får innpassere til kritiske deler. Etter undersøkelsen skal de beskyttes 
mot ulovlige inngrep fram til de innpasserer til kritiske deler.

1.4.1.2 Kjøretøyets fører og eventuelle passasjerer skal ikke oppholde seg i kjøretøyet mens det undersøkes. De skal 
pålegges å ta sine personlige eiendeler med seg ut av kjøretøyet for å få dem gjennomsøkt.

1.4.1.3 Det skal fastsettes metoder for å sikre tilfeldig utvelging av de områdene som skal undersøkes.

1.4.1.4 Kjøretøyer som innpasserer til kritiske deler, skal også være underlagt tilleggsbestemmelser fastsatt i en 
særskilt kommisjonsbeslutning.

1.4.2 Kjøretøyer som innpasserer til sikkerhetsbegrensede områder eller andre kritiske deler

1.4.2.1 Kjøretøyets fører og eventuelle passasjerer skal ikke oppholde seg i kjøretøyet mens det undersøkes. De skal 
pålegges å ta sine personlige eiendeler med seg ut av kjøretøyet for å få dem gjennomsøkt.

1.4.2.2 Det skal fastsettes metoder for å sikre tilfeldig utvelging av de kjøretøyene og områdene som skal undersøkes.
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1.4.2.3 Kjøretøyer som innpasserer til andre sikkerhetsbegrensede områder enn de kritiske delene, skal også være 
underlagt tilleggsbestemmelser fastsatt i en særskilt kommisjonsbeslutning.

1.4.3 Undersøkelsesmetoder

1.4.3.1 En manuell gjennomsøking skal bestå av en grundig manuell kontroll av de utvalgte områdene, herunder deres 
innhold, slik at det med rimelighet kan utelukkes at de inneholder forbudte gjenstander.

1.4.3.2 Følgende metoder kan bare brukes som supplerende undersøkelsesmetoder:

a) bombehunder og

b) utstyr til sporpåvisning av eksplosiver (ETD).

1.4.3.3 Undersøkelsesmetoder skal også være underlagt tilleggsbestemmelser fastsatt i en særskilt kommisjons-
beslutning.

1.4.4 Unntak og særlige framgangsmåter for undersøkelse

1.4.4.1 Vedkommende myndighet kan av objektive grunner tillate at kjøretøyer unntas fra undersøkelse eller 
underkastes særlige framgangsmåter for undersøkelse, forutsatt at de ledsages av en person som har tillatelse 
til å være ledsager i samsvar med nr. 1.2.7.3.

1.4.4.2 Unntak og særlige framgangsmåter for undersøkelse skal også være underlagt tilleggsbestemmelser fastsatt i en 
særskilt kommisjonsbeslutning.

1.5 OVERVÅKING, PATRULJERING OG ANDRE FORMER FOR FYSISK KONTROLL

1.5.1 Det skal gjennomføres overvåking eller patruljering for å føre tilsyn med:

a) grensene mellom landside, flyside, sikkerhetsbegrensede områder, kritiske deler og, dersom det er relevant, 
avgrensede områder,

b) områder i og i nærheten av terminalen der allmennheten har adgang, herunder parkeringsområder og 
kjørebaner,

c) at personer som befinner seg i andre sikkerhetsbegrensede områder enn områder der det befinner seg 
passasjerer, synlig bærer gyldige identitetskort,

d) at kjøretøyer som befinner seg på flyside, er utstyrt med synlige og gyldige passersedler, og

e) innsjekket bagasje, frakt og post, forsyninger til flygingen samt luftfartsselskapers post og materiell, som 
befinner seg i kritiske deler i påvente av lasting.

1.5.2 Hyppigheten av og metodene for overvåking og patruljering skal fastsettes på grunnlag av en risikovurdering 
foretatt av vedkommende myndighet der det tas hensyn til:

a) lufthavnens størrelse, herunder operasjonenes antall og art,

b) lufthavnens utforming, særlig det innbyrdes forholdet mellom områdene som er opprettet i lufthavnen, og

c) mulighetene og begrensningene ved metodene for overvåking og patruljering.

 De deler av risikovurderingen som gjelder hyppigheten av og metodene for overvåking og patruljering, skal på 
anmodning stilles til rådighet skriftlig med henblikk på samsvarskontroll.
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1.5.3 Overvåking og patruljering skal ikke følge et forutsigbart mønster. Kontroll av identitetskorts gyldighet skal 
skje i form av stikkprøver.

1.5.4 Det skal treffes tiltak som avskrekker personer fra ulovlig passering av sikkerhetskontrollpunkter, og som, 
dersom slik ulovlig passering skjer, gjør det mulig raskt å håndtere den ulovlige passeringen og avhjelpe dens 
konsekvenser.

2. AVGRENSEDE OMRÅDER I LUFTHAVNER

Ingen bestemmelser i denne forordning.

3. SIKKERHET KNYTTET TIL LUFTFARTØYET

3.0  ALMINNELIGE BESTEMMELSER

3.0.1 Med mindre annet er angitt, skal et luftfartsselskap sikre gjennomføring av tiltakene fastsatt i dette kapittel med 
hensyn til sine luftfartøyer.

3.0.2 Tredjestater som anvender sikkerhetsstandarder anerkjent som likeverdige med de felles grunnleggende 
standardene for sikkerhet for luftfartøyer, er oppført i tillegg 3-B.

3.0.3 Et luftfartøy behøver ikke underkastes en sikkerhetssjekk. Det skal underkastes en sikkerhetsgjennomsøking i 
samsvar med nr. 3.1.

3.0.4 Et luftfartsselskap skal på anmodning bli underrettet av lufthavnsoperatøren om hvorvidt dets luftfartøy 
befinner seg i en kritisk del. I tvilstilfeller skal det antas at luftfartøyet befinner seg i en annen del enn en kritisk 
del.

3.0.5 Når et område ikke lenger anses for å være en kritisk del på grunn av en endring i sikkerhetsstatus, skal 
lufthavnen underrette de berørte luftfartsselskapene om dette.

3.1 SIKKERHETSGJENNOMSØKING AV LUFTFARTØYER

3.1.1 Tilfeller der det skal utføres en sikkerhetsgjennomsøking av et luftfartøy

3.1.1.1 Et luftfartøy skal alltid underkastes en sikkerhetsgjennomsøking når det er grunn til å anta at uvedkommende 
kan ha hatt adgang til det.

3.1.1.2 En sikkerhetsgjennomsøking av et luftfartøy skal bestå av en undersøkelse av nærmere angitte deler av 
luftfartøyet som fastsatt i en særskilt kommisjonsbeslutning.

3.1.1.3 Et luftfartøy som ankommer en kritisk del fra en tredjestat som ikke er oppført i tillegg 3-B, skal underkastes 
en sikkerhetsgjennomsøking etter at passasjerene har forlatt luftfartøyet og/eller lasterommet er losset.

3.1.1.4 Et luftfartøy som ankommer fra en medlemsstat der det har vært i transitt etter å ha ankommet fra en tredjestat 
som ikke er oppført i tillegg 3-B, skal anses som et luftfartøy som ankommer fra en tredjestat.

3.1.1.5 Spørsmålet om i hvilke tilfeller det skal utføres en sikkerhetsgjennomsøking av et luftfartøy, skal også være 
underlagt tilleggsbestemmelser fastsatt i en særskilt kommisjonsbeslutning.

3.1.2 Framgangsmåte for sikkerhetsgjennomsøking av et luftfartøy

 Framgangsmåten for sikkerhetsgjennomsøking av et luftfartøy skal være underlagt tilleggsbestemmelser 
fastsatt i en særskilt kommisjonsbeslutning.

3.1.3 Opplysninger om sikkerhetsgjennomsøkingen av et luftfartøy

 Følgende opplysninger om sikkerhetsgjennomsøking av en avgående flyging skal registreres og oppbevares et 
annet sted enn i luftfartøyet så lenge flygingen varer eller i 24 timer, alt etter hva som er lengst:

– rutenummer,

– bestemmelsessted,

– foregående flygings avgangslufthavn og

– en angivelse av hvorvidt det er utført en sikkerhetsgjennomsøking av luftfartøyet.
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Dersom det er utført en sikkerhetsgjennomsøking av luftfartøyet, skal også følgende opplysninger gis:

– dato og klokkeslett for sikkerhetsgjennomsøkingen og

– navn og underskrift for den ansvarlige for sikkerhetsgjennomsøkingen.

3.2 BESKYTTELSE AV LUFTFARTØYER

3.2.1 Beskyttelse av luftfartøyer – allment

3.2.1.1 Uansett hvor i en lufthavn et luftfartøy er parkert, skal det beskyttes mot ulovlig adgang ved å:

a) sikre at personer som ulovlig forsøker å få adgang, raskt anropes,

b) holde luftfartøyets ytterdører lukket. Når et luftfartøy befinner seg i en kritisk del, skal ytterdører som 
ikke er tilgjengelige fra bakken, anses som lukket dersom hjelpemidler for adgang er fjernet og plassert 
tilstrekkelig langt fra luftfartøyet til med rimelighet å hindre adgang, eller

c) bruke elektroniske systemer som umiddelbart påviser ulovlig adgang.

3.2.1.2 Nr. 3.2.1.1 får ikke anvendelse på luftfartøyer som er parkert i en hangar som er låst eller på annen måte 
beskyttet mot ulovlig adgang.

3.2.2 Ytterligere beskyttelse av luftfartøyer med lukkede ytterdører som befinner seg i en annen del enn en 
kritisk del

3.2.2.1 Når ytterdørene er lukket og luftfartøyet befinner seg i en annen del enn en kritisk del, skal hver ytterdør også:

a) atskilles fra hjelpemidler for adgang,

b) forsegles,

c) låses eller

d) overvåkes.

 Bokstav a) får ikke anvendelse på dører som er tilgjengelige fra bakken.

3.2.2.2 Dersom hjelpemidler for adgang fjernes fra dører som ikke er tilgjengelige fra bakken, skal de plasseres 
tilstrekkelig langt fra luftfartøyet til med rimelighet å hindre adgang.

3.2.2.3 Dersom ytterdørene er låst, skal bare personer med et driftsmessig behov kunne låse dem opp.

3.2.2.4 Dersom ytterdørene overvåkes, skal overvåkingen sikre at ulovlig adgang til luftfartøyet umiddelbart oppdages.

3.2.2.5 Beskyttelse av luftfartøyer med lukkede ytterdører som befinner seg i en annen del enn en kritisk del, skal også 
være underlagt tilleggsbestemmelser fastsatt i en særskilt kommisjonsbeslutning.



3.9.2015 Nr. 51/139EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

TILLEGG 3-A

SIKKERHETSGJENNOMSØKING AV LUFTFARTØY

Nærmere bestemmelser om sikkerhetsgjennomsøking av luftfartøy fastsettes i en særskilt kommisjonsbeslutning.

TILLEGG 3-B

SIKKERHET KNYTTET TIL LUFTFARTØYET

TREDJESTATER SOM ANVENDER SIKKERHETSSTANDARDER ANERKJENT SOM LIKEVERDIGE MED DE 
FELLES GRUNNLEGGENDE STANDARDENE

Med hensyn til sikkerhet for luftfartøyer er de sikkerhetsstandarder som anvendes av følgende tredjestater, anerkjent 
som likeverdige med de felles grunnleggende standardene:

4. PASSASJERER OG HÅNDBAGASJE

4.0  ALMINNELIGE BESTEMMELSER

4.0.1 Med mindre annet er angitt skal den myndighet, den lufthavnsoperatør, det luftfartsselskap eller det foretak som 
er ansvarlig i samsvar med det nasjonale sikkerhetsprogrammet for sivil luftfart nevnt i artikkel 10 i forordning 
(EF) nr. 300/2008, sikre gjennomføring av tiltakene fastsatt i dette kapittel.

4.0.2 Tredjestater som anvender sikkerhetsstandarder anerkjent som likeverdige med de felles grunnleggende 
standardene med hensyn til sikkerhet for passasjerer og håndbagasje, er oppført i tillegg 4-B.

4.0.3 Passasjerer og deres håndbagasje som ankommer fra en medlemsstat der luftfartøyet har vært i transitt etter 
å ha ankommet fra en tredjestat som ikke er oppført i tillegg 4-B, skal anses som passasjerer og håndbagasje 
som ankommer fra en tredjestat, med mindre det foreligger en bekreftelse på at disse passasjerene og deres 
håndbagasje er blitt gjennomsøkt i nevnte medlemsstat.

4.0.4 I dette kapittel menes med «væsker, aerosoler og geleer» masser, lotion, blandinger av væsker og faste stoffer 
og innholdet i trykkbeholdere, f.eks. tannkrem, hårgelé, drikke, suppe, sirup, parfyme, barberskum og andre 
produkter med lignende konsistens.

4.1 GJENNOMSØKING AV PASSASJERER OG HÅNDBAGASJE

4.1.1 Gjennomsøking av passasjerer

4.1.1.1 Før gjennomsøking skal passasjerene ta av seg frakker, kapper, kåper og jakker, som skal gjennomsøkes som 
håndbagasje.

4.1.1.2 Passasjerer skal gjennomsøkes ved hjelp av:

a) manuell gjennomsøking eller

b) metalldetektorramme (WTMD),

 Dersom kontrolløren ikke kan avgjøre om passasjeren bringer med seg forbudte gjenstander, skal passasjeren 
nektes adgang til sikkerhetsbegrensede områder eller gjennomsøkes på nytt til kontrollørens tilfredshet.

4.1.1.3 Dersom det utføres en manuell gjennomsøking, skal den utføres slik at det med rimelighet kan utelukkes at 
personen bringer med seg forbudte gjenstander.

4.1.1.4 Dersom metalldetektorrammens alarm utløses, skal årsaken klarlegges.

4.1.1.5 Håndholdt metalldetektor (HHMD) kan brukes bare som supplerende hjelpemiddel ved gjennomsøking. Den 
skal ikke brukes i stedet for manuell gjennomsøking.
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4.1.1.6  Dersom det tillates at et levende dyr fraktes i et luftfartøys kabin, skal det gjennomsøkes enten som passasjer 
eller som håndbagasje.

4.1.1.7 Vedkommende myndighet kan fastsette kategorier av passasjerer som av objektive grunner skal underkastes 
særlige framgangsmåter for gjennomsøking eller kan unntas fra gjennomsøking. Kommisjonen skal underrettes 
om de fastsatte kategoriene.

4.1.1.8 Gjennomsøking av passasjerer skal også være underlagt tilleggsbestemmelser fastsatt i en særskilt 
kommisjonsbeslutning.

4.1.2 Gjennomsøking av håndbagasje

4.1.2.1 Før håndbagasjen gjennomsøkes, skal bærbare datamaskiner og andre store elektriske apparater tas ut av 
håndbagasjen og gjennomsøkes separat.

4.1.2.2 Før håndbagasjen gjennomsøkes, skal væsker, aerosoler og geleer tas ut av håndbagasjen og gjennomsøkes 
separat, med mindre utstyret som brukes til å gjennomsøke håndbagasjen, også gjør det mulig å gjennomsøke 
lukkede beholdere med væsker, aerosoler og geleer som befinner seg inne i håndbagasjen.

 Når væsker, aerosoler og geleer er tatt ut av håndbagasjen, skal passasjeren framvise:

a) alle væsker, aerosoler og geleer i enkeltbeholdere med en kapasitet på høyst 100 milliliter eller tilsvarende, 
i en gjennomsiktig gjenlukkbar plastpose med en kapasitet på høyst én liter, idet innholdet lett skal få plass 
i posen, som skal være helt lukket, og

b) andre væsker, aerosoler og geleer separat.

4.1.2.3 Håndbagasje skal gjennomsøkes ved hjelp av:

a) manuell gjennomsøking,

b) røntgenutstyr eller

c) systemer for påvisning av eksplosiver (EDS).

 Dersom kontrolløren ikke kan avgjøre om håndbagasjen inneholder forbudte gjenstander, skal håndbagasjen 
avvises eller gjennomsøkes på nytt til kontrollørens tilfredshet.

4.1.2.4 En manuell gjennomsøking av håndbagasje skal bestå av en manuell kontroll av bagasjen og dens innhold, slik 
at det med rimelighet kan utelukkes at den inneholder forbudte gjenstander.

4.1.2.5 Dersom det brukes røntgen- eller EDS-utstyr, skal kontrolløren se på hvert enkelt bilde.

4.1.2.6 Dersom det brukes røntgen- eller EDS-utstyr, skal årsaken til eventuelle alarmer klarlegges til kontrollørens 
tilfredshet, slik at det med rimelighet kan sikres at ingen forbudte gjenstander bringes inn i det 
sikkerhetsbegrensede området eller om bord i et luftfartøy.

4.1.2.7 Dersom det brukes røntgen- eller EDS-utstyr, skal alle gjenstander som har en tetthet som hindrer kontrolløren i 
å analysere håndbagasjens innhold, tas ut av håndbagasjen. Bagasjen skal gjennomsøkes på nytt, og gjenstanden 
skal gjennomsøkes separat som håndbagasje.

4.1.2.8 All bagasje som viser seg å inneholde et stort elektrisk apparat, skal gjennomsøkes på nytt etter at apparatet er 
tatt ut av bagasjen, og det elektriske apparatet skal gjennomsøkes separat.

4.1.2.9  Bombehunder og utstyr til sporpåvisning av eksplosiver (ETD) kan brukes bare som supplerende hjelpemidler 
ved gjennomsøking.
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4.1.2.10  Vedkommende myndighet kan fastsette kategorier av håndbagasje som av objektive grunner skal underkastes 
særlige framgangsmåter for gjennomsøking eller kan unntas fra gjennomsøking. Kommisjonen skal underrettes 
om de fastsatte kategoriene.

4.1.2.11 Vedkommende myndighet kan tillate at diplomatpost unntas fra gjennomsøking eller underkastes særlige 
sikkerhetsprosedyrer, forutsatt at kravene i Wien-konvensjonen om diplomatisk samkvem er oppfylt.

4.1.2.12 Gjennomsøking av håndbagasje skal også være underlagt tilleggsbestemmelser fastsatt i en særskilt 
kommisjonsbeslutning.

4.1.3 Gjennomsøking av væsker, aerosoler og geleer

4.1.3.1 Væsker, aerosoler og geleer skal gjennomsøkes ved hjelp av:

a) røntgenutstyr,

b) systemer for påvisning av eksplosiver (EDS),

c) utstyr til sporpåvisning av eksplosiver (ETD),

d) teststrimler til påvisning av kjemiske reaksjoner, eller

e) skannere for væsker i beholdere.

4.1.3.2 Smaking eller prøving på huden kan brukes som supplerende gjennomsøkingsmetode.

4.1.3.3 Gjennomsøking av væsker, aerosoler og geleer skal også være underlagt tilleggsbestemmelser fastsatt i en 
særskilt kommisjonsbeslutning.

4.1.3.4 Væsker, aerosoler og geleer som medbringes av passasjerer, kan unntas fra gjennomsøking dersom de:

a) befinner seg i enkeltbeholdere med en kapasitet på høyst 100 milliliter eller tilsvarende, i en gjennomsiktig 
gjenlukkbar plastpose med en kapasitet på høyst én liter, idet innholdet lett skal få plass i posen, som skal 
være helt lukket,

b) skal brukes i løpet av flygingen og er nødvendige til medisinske formål eller for å dekke et spesielt 
ernæringsmessig behov, herunder barnemat. Passasjeren skal på anmodning framlegge bevis på den 
unntatte væskens ekthet,

c) er kjøpt på flyside etter det punktet der ombordstigningskortene kontrolleres, på utsalgssteder som er 
omfattet av godkjente sikkerhetsprosedyrer innenfor rammen av lufthavnens sikkerhetsprogram, forutsatt 
at de er pakket i en forseglet pose forsynt med tilfredsstillende bevis for at de er kjøpt i vedkommende 
lufthavn samme dag,

d) er kjøpt i det sikkerhetsbegrensede området på utsalgssteder som er omfattet av godkjente 
sikkerhetsprosedyrer innenfor rammen av lufthavnens sikkerhetsprogram,

e) er kjøpt i en annen lufthavn i Fellesskapet, forutsatt at de er pakket i en forseglet pose forsynt med 
tilfredsstillende bevis for at de er kjøpt på flyside i vedkommende lufthavn samme dag, eller

f) er kjøpt om bord i et EF-luftfartsselskaps luftfartøy, forutsatt at de er pakket i en forseglet pose forsynt med 
tilfredsstillende bevis for at de er kjøpt om bord i vedkommende luftfartøy samme dag.
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4.2 BESKYTTELSE AV PASSASJERER OG HÅNDBAGASJE

 Beskyttelse av håndbagasje skal også være underlagt tilleggsbestemmelser fastsatt i en særskilt 
kommisjonsbeslutning.

4.3 MULIG FORSTYRRENDE PASSASJERER

4.3.1 Et luftfartsselskap skal på forhånd motta skriftlig melding fra vedkommende myndighet dersom det planlegges 
å slippe mulig forstyrrende passasjerer om bord i dets luftfartøy.

4.3.2 Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

a) personens identitet og kjønn,

b) begrunnelse for transporten,

c) eventuelt navn og tittel på ledsagere,

d) vedkommende myndighets risikovurdering, herunder begrunnelse for bruk eller manglende bruk av 
ledsagere,

e) setereservasjon om nødvendig og

f) arten av de reisedokumenter som foreligger.

 Luftfartsselskapet skal stille disse opplysningene til rådighet for fartøysjefen før passasjerene går om bord i 
luftfartøyet.

4.3.3 Vedkommende myndighet skal sikre at personer i lovlig forvaring alltid blir ledsaget.

4.4 FORBUDTE GJENSTANDER

4.4.1 Passasjerer skal ikke tillates å bringe gjenstander oppført i tillegg 4-C inn i sikkerhetsbegrensede områder eller 
om bord i et luftfartøy.

4.4.2 Det kan gis unntak fra nr. 4.4.1 forutsatt at:

a) vedkommende myndighet har gitt sitt samtykke til at gjenstanden medbringes,

b) luftfartsselskapet er blitt underrettet om passasjeren og gjenstanden vedkommende bringer med seg, før 
passasjerer slippes om bord i luftfartøyet, og

c) gjeldende sikkerhetsregler overholdes.

 Gjenstanden skal plasseres under sikre forhold om bord i luftfartøyet.

4.4.3 Luftfartsselskapet skal sikre at passasjerene underrettes om de forbudte gjenstandene oppført i tillegg 4-C før 
innsjekkingen avsluttes.

TILLEGG 4-A

KRAV TIL MANUELL GJENNOMSØKING

Nærmere bestemmelser om manuell gjennomsøking fastsettes i en særskilt kommisjonsbeslutning.
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TILLEGG 4-B

PASSASJERER OG HÅNDBAGASJE

TREDJESTATER SOM ANVENDER SIKKERHETSSTANDARDER ANERKJENT SOM LIKEVERDIGE MED DE 
FELLES GRUNNLEGGENDE STANDARDENE

Med hensyn til passasjerer og håndbagasje er de sikkerhetsstandarder som anvendes av følgende tredjestater, anerkjent 
som likeverdige med de felles grunnleggende standardene:

TILLEGG 4-C

PASSASJERER OG HÅNDBAGASJE

LISTE OVER FORBUDTE GJENSTANDER

Uten at det berører gjeldende sikkerhetsregler, kan passasjerer ikke bringe følgende gjenstander inn i sikkerhetsbegrensede 
områder eller om bord i et luftfartøy:

a) skytevåpen og andre innretninger som avfyrer prosjektiler – innretninger som kan, eller som tilsynelatende kan, 
forårsake alvorlige skader ved å avfyre et prosjektil, herunder:

– alle typer ildvåpen, f.eks. pistoler, revolvere, rifler og haglgeværer,

– lekepistoler, kopier og etterligninger av skytevåpen som kan forveksles med virkelige våpen,

– deler til skytevåpen, unntatt kikkertsikter,

– trykkluft- og CO2-drevne skytevåpen, f.eks. luftpistoler og luftgeværer,

– signalpistoler og startpistoler,

– buer, armbrøster og piler,

– harpungeværer,

– spretterter og slynger;

b) bedøvende innretninger – innretninger som er utformet spesielt for å bedøve eller lamme, herunder:

– elektrosjokkvåpen, f.eks. elektrosjokkpistoler og elektrosjokkbatonger,

– innretninger til bedøving og avliving av dyr,

– bedøvende og lammende kjemikalier, gasser og sprayer, f.eks. tåregass, pepperspray, syreholdig spray og spray 
mot skadedyr,

c) skarpe eller spisse gjenstander – gjenstander med skarp spiss eller skarp egg som kan forårsake alvorlige skader, 
herunder:

– innretninger beregnet på hogging, f.eks. økser og kjøttøkser,

– isøkser og ishakker,

– barberblader,

– tapetkniver,

– kniver med blad som er lengre enn 6 cm,
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– sakser med blad som er lengre enn 6 cm målt fra dreiepunktet,

– kampsportsutstyr med skarp spiss eller skarp egg,

– sverd og sabler,

d) verktøy – verktøy som kan forårsake alvorlige skader eller brukes til å true luftfartøyets sikkerhet, herunder:

– brekkjern,

– boremaskiner og bor, herunder batteridriller,

– verktøyer med et blad eller skaft som er lengre enn 6 cm og kan brukes som våpen, f.eks. skrujern og meisler,

– sager, herunder batteridrevne sager,

– blåselamper,

– boltepistoler og spikerpistoler,

e) stumpe gjenstander – gjenstander som kan forårsake alvorlige skader når de brukes til å slå med, herunder:

– balltrær,

– klubber, køller og batonger,

– kampsportsutstyr,

f) eksplosiver og brannfarlige stoffer og innretninger – eksplosiver og brannfarlige stoffer og innretninger som kan, 
eller som tilsynelatende kan, forårsake alvorlige skader eller utgjøre en trussel mot luftfartøyets sikkerhet, herunder:

– ammunisjon,

– fenghetter,

– detonatorer og lunter,

– kopier eller etterligninger av eksplosive innretninger,

– miner, granater og andre militære eksplosiver,

– fyrverkeri og annet pyroteknisk utstyr,

– røykbomber og røykpatroner,

– dynamitt, krutt og plastiske eksplosiver.

5. INNSJEKKET BAGASJE

5.0  ALMINNELIGE BESTEMMELSER

5.0.1 Med mindre annet er angitt skal den myndighet, den lufthavnsoperatør, det luftfartsselskap eller det foretak som 
er ansvarlig i samsvar med det nasjonale sikkerhetsprogrammet for sivil luftfart nevnt i artikkel 10 i forordning 
(EF) nr. 300/2008, sikre gjennomføring av tiltakene fastsatt i dette kapittel.
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5.0.2 Tredjestater som anvender sikkerhetsstandarder anerkjent som likeverdige med de felles grunnleggende 
standardene for innsjekket bagasje, er oppført i tillegg 5-A.

5.0.3 Innsjekket bagasje som ankommer fra en medlemsstat der luftfartøyet har vært i transitt etter å ha ankommet 
fra en tredjestat som ikke er oppført i tillegg 5-A, skal anses som innsjekket bagasje som ankommer fra en 
tredjestat, med mindre det foreligger en bekreftelse på at den innsjekkede bagasjen er blitt gjennomsøkt i 
nevnte medlemsstat.

5.0.4 I dette kapittel menes med «sikret bagasje» gjennomsøkt innsjekket avreisebagasje som er slik fysisk beskyttet 
at det ikke kan plasseres noen gjenstander i den.

5.1 GJENNOMSØKING AV INNSJEKKET BAGASJE

5.1.1 Følgende metoder, enten enkeltvis eller i kombinasjon, skal brukes til gjennomsøking av innsjekket bagasje:

a) manuell gjennomsøking,

b) røntgenutstyr,

c) systemer for påvisning av eksplosiver (EDS), eller

d) utstyr til sporpåvisning av eksplosiver (ETD).

 Dersom kontrolløren ikke kan avgjøre om den innsjekkede bagasjen inneholder forbudte gjenstander, skal 
håndbagasjen avvises eller gjennomsøkes på nytt til kontrollørens tilfredshet.

5.1.2 En manuell gjennomsøking skal bestå av en manuell kontroll av bagasjen og dens innhold, slik at det med 
rimelighet kan utelukkes at den inneholder forbudte gjenstander.

5.1.3 Dersom det brukes røntgen- eller EDS-utstyr, skal alle gjenstander som har en tetthet som hindrer kontrolløren 
i å analysere bagasjens innhold, gjennomsøkes med en annen metode.

5.1.4 Gjennomsøking med utstyr til sporpåvisning av eksplosiver (ETD) skal bestå av en analyse av prøver tatt fra 
bagasjens innside og utside og fra dens innhold. Innholdet kan også underkastes en manuell gjennomsøking.

5.1.5 Vedkommende myndighet kan fastsette kategorier av innsjekket bagasje som av objektive grunner skal 
underkastes særlige framgangsmåter for gjennomsøking eller kan unntas fra gjennomsøking. Kommisjonen 
skal underrettes om de fastsatte kategoriene.

5.1.6 Gjennomsøking av innsjekket bagasje skal også være underlagt tilleggsbestemmelser fastsatt i en særskilt 
kommisjonsbeslutning.

5.2 BESKYTTELSE AV INNSJEKKET BAGASJE

5.2.1 Passasjerer skal ikke gis adgang til gjennomsøkt innsjekket bagasje med mindre det er deres egen bagasje og 
de holdes under tilsyn, for å sikre:

a) at ingen forbudte gjenstander oppført i tillegg 5-B plasseres i den innsjekkede bagasjen, og

b) at ingen forbudte gjenstander oppført i tillegg 4-C tas ut av den innsjekkede bagasjen og bringes inn i 
sikkerhetsbegrensede områder eller om bord i et luftfartøy.

5.2.2 Innsjekket bagasje som ikke har vært beskyttet mot inngrep fra uvedkommende, skal gjennomsøkes på nytt.

5.2.3 Beskyttelse av innsjekket bagasje skal også være underlagt tilleggsbestemmelser fastsatt i en særskilt 
kommisjonsbeslutning.
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5.3 TILKNYTNING MELLOM PASSASJERER OG BAGASJE

5.3.1 Identifisering av innsjekket bagasje

5.3.1.1 Luftfartsselskapet skal under ombordstigningen sikre at hver passasjer framviser et gyldig ombordstigningskort 
eller tilsvarende som svarer til den bagasjen som er sjekket inn.

5.3.1.2 Luftfartsselskapet skal sikre at det finnes en framgangsmåte for å identifisere innsjekket bagasje som tilhører 
passasjerer som ikke har gått om bord eller som har forlatt luftfartøyet før avgang.

5.3.1.3 Dersom en passasjer ikke befinner seg om bord i luftfartøyet, skal den innsjekkede bagasjen som svarer til 
vedkommendes ombordstigningskort eller tilsvarende, anses for å være uledsaget.

5.3.1.4 Luftfartsselskapet skal sikre at all uledsaget innsjekket bagasje tydelig kan identifiseres som godkjent for 
lufttransport.

5.3.2 Omstendigheter utenfor passasjerens kontroll

5.3.2.1 Årsaken til at bagasjen er blitt uledsaget skal registreres før bagasjen lastes om bord i et luftfartøy, med mindre 
sikkerhetskontrollen nevnt i nr. 5.3.3 utføres.

5.3.2.2 Ytterligere nærmere bestemmelser om omstendigheter utenfor passasjerens kontroll fastsettes i en særskilt 
kommisjonsbeslutning.

5.3.3 Egnet sikkerhetskontroll av uledsaget innsjekket bagasje

5.3.3.1 Uledsaget innsjekket bagasje som ikke omfattes av nr. 5.3.2, skal gjennomsøkes med en av metodene nevnt i 
nr. 5.1.1 og eventuelt i samsvar med ytterligere krav fastsatt i en særskilt kommisjonsbeslutning.

5.3.3.2 Innsjekket bagasje som blir uledsaget på grunn av andre omstendigheter enn dem som er nevnt i nr. 5.3.2, skal 
gjennomsøkes på nytt etter at den er lesset av luftfartøyet og før den lastes om bord igjen.

5.3.3.3 Ytterligere nærmere bestemmelser om egnet sikkerhetskontroll av uledsaget innsjekket bagasje fastsettes i en 
særskilt kommisjonsbeslutning.

5.4 FORBUDTE GJENSTANDER

5.4.1 Passasjerer skal ikke tillates å medbringe gjenstandene oppført i tillegg 5-B i sin innsjekkede bagasje.

5.4.2 Det kan gis unntak fra nr. 5.4.1 forutsatt at:

a) vedkommende myndighet har nasjonale regler som tillater at gjenstanden medbringes, og

b) gjeldende sikkerhetsregler overholdes.

5.4.3 Passasjerene skal underrettes om de forbudte gjenstandene oppført i tillegg 5-B før innsjekkingen avsluttes.

TILLEGG 5-A

INNSJEKKET BAGASJE

TREDJESTATER SOM ANVENDER SIKKERHETSSTANDARDER ANERKJENT SOM LIKEVERDIGE MED DE 
FELLES GRUNNLEGGENDE STANDARDENE

Med hensyn til innsjekket bagasje er de sikkerhetsstandarder som anvendes av følgende tredjestater, anerkjent som 
likeverdige med de felles grunnleggende standardene:
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TILLEGG 5-B

INNSJEKKET BAGASJE

LISTE OVER FORBUDTE GJENSTANDER

Passasjerer kan ikke medbringe følgende gjenstander i sin innsjekkede bagasje:

eksplosiver og brannfarlige stoffer og innretninger – eksplosiver og brannfarlige stoffer og innretninger som kan 
forårsake alvorlige skader eller utgjøre en trussel mot luftfartøyets sikkerhet, herunder:

– ammunisjon,

– fenghetter,

– detonatorer og lunter,

– miner, granater og andre militære eksplosiver,

– fyrverkeri og annet pyroteknisk utstyr,

– røykbomber og røykpatroner,

– dynamitt, krutt og plastiske eksplosiver.

6. FRAKT OG POST

6.0  ALMINNELIGE BESTEMMELSER

6.0.1 Myndigheten, lufthavnsoperatøren, luftfartsselskapet eller foretaket som er definert i dette kapittel, skal sikre 
gjennomføring av tiltakene fastsatt i dette kapittel.

6.0.2 Følgende skal betraktes som forbudte gjenstander i fraktforsendelser:

– monterte eksplosive og brennbare innretninger som ikke transporteres i samsvar med gjeldende 
sikkerhetsregler.

6.0.3 Følgende skal betraktes som forbudte gjenstander i postforsendelser:

– eksplosive og brennbare innretninger, uansett om de er montert eller ikke, og deler til slike.

6.1 SIKKERHETSKONTROLL – ALMINNELIGE BESTEMMELSER

6.1.1 All frakt og post skal gjennomsøkes av en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør før den lastes om bord i et 
luftfartøy, med mindre:

a) en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør har foretatt den nødvendige sikkerhetskontrollen av forsendelsen, 
og forsendelsen har vært beskyttet mot inngrep fra uvedkommende fra tidspunktet for sikkerhetskontrollen 
og fram til lastingen,

b) en kjent avsender har foretatt den nødvendige sikkerhetskontrollen av forsendelsen, og forsendelsen 
har vært beskyttet mot inngrep fra uvedkommende fra tidspunktet for sikkerhetskontrollen og fram til 
lastingen,

c) en registrert avsender har foretatt den nødvendige sikkerhetskontrollen av forsendelsen, forsendelsen 
har vært beskyttet mot inngrep fra uvedkommende fra tidspunktet for sikkerhetskontrollen og fram til 
lastingen, og ikke transporteres på et passasjerfly, eller

d) forsendelsen er unntatt fra gjennomsøking og har vært beskyttet mot inngrep fra uvedkommende fra det 
tidspunkt den ble identifiserbar luftfrakt eller identifiserbar luftpost, og fram til lastingen.
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6.1.2 Dersom det er grunn til å anta at en forsendelse som er sikkerhetskontrollert, har vært utsatt for ulovlige inngrep 
eller ikke har vært beskyttet mot inngrep fra uvedkommende fra tidspunktet for sikkerhetskontrollen, skal den 
gjennomsøkes av en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør før den lastes om bord i et luftfartøy.

6.1.3 En person som uten følge har adgang til identifiserbar luftfrakt eller identifiserbar luftpost som det er foretatt 
nødvendig sikkerhetskontroll av, skal med tilfredsstillende resultat ha vært underkastet enten en vandelskontroll 
eller en kontroll før ansettelse i samsvar med nr. 11.1

6.2 GJENNOMSØKING

6.2.1 Gjennomsøking

6.2.1.1 Ved gjennomsøking av frakt eller post:

a) skal de midler eller metoder benyttes som best vil kunne påvise forbudte gjenstander, idet det tas hensyn 
til forsendelsens art, og

b) disse midlene eller metodene skal være tilstrekkelige til at det med rimelighet kan sikres at ingen forbudte 
gjenstander er skjult i forsendelsen.

6.2.1.2 Dersom kontrolløren ikke med rimelighet kan utelukke at forsendelsen inneholder forbudte gjenstander, skal 
forsendelsen avvises eller gjennomsøkes på nytt til kontrollørens tilfredshet.

6.2.1.3 Gjennomsøking av frakt og post skal også være underlagt tilleggsbestemmelser fastsatt i en særskilt 
kommisjonsbeslutning.

6.2.2 Unntak fra gjennomsøking

 Bestemmelser om unntak fra gjennomsøking fastsettes i en særskilt kommisjonsbeslutning.

6.3 SIKKERHETSGODKJENTE FRAKTLEVERANDØRER

6.3.1 Godkjenning av sikkerhetsgodkjente fraktleverandører

6.3.1.1 Sikkerhetsgodkjente fraktleverandører skal godkjennes av vedkommende myndighet.

 Godkjenningen som sikkerhetsgodkjent fraktleverandør skal gjelde bare for bestemte anlegg.

 Et foretak som utfører sikkerhetskontroll som omhandlet i nr. 6.3.2, skal være godkjent som sikkerhetsgodkjent 
fraktleverandør. Dette omfatter tredjemann som yter logistikktjenester og har ansvaret for integrerte lagrings- 
og transporttjenester, samt luftfartsselskaper og ytere av lufthavnrelaterte tjenester.

 En sikkerhetsgodkjent fraktleverandør kan overlate:

a) sikkerhetskontrollen omhandlet i nr. 6.3.2 til en annen sikkerhetsgodkjent fraktleverandør,

b) sikkerhetskontrollen omhandlet i nr. 6.3.2 til et annet foretak, dersom kontrollen utføres på 
den sikkerhetsgodkjente fraktleverandørens eget anlegg eller i en lufthavn og omfattes av den 
sikkerhetsgodkjente fraktleverandørens eller lufthavnens sikkerhetsprogram,

c) sikkerhetskontrollen omhandlet i nr. 6.3.2 til et annet foretak, dersom kontrollen utføres på et annet sted 
enn på den sikkerhetsgodkjente fraktleverandørens anlegg eller i en lufthavn, og vedkommende myndighet 
har sertifisert eller godkjent foretaket og registrert det som yter av disse tjenestene, og

d) beskyttelse og transport av forsendelser til en transportør som oppfyller kravene i nr. 6.6.
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6.3.1.2 Hver medlemsstats vedkommende myndighet skal i sitt nasjonale sikkerhetsprogram for sivil luftfart som 
fastsatt i artikkel 10 i forordning (EF) nr. 300/2008, definere ansvarsområdene for gjennomføringen av følgende 
framgangsmåte for godkjenning av sikkerhetsgodkjente fraktleverandører:

a) Søkeren skal søke godkjenning fra vedkommende myndighet i den medlemsstat der de anlegg som 
søknaden omfatter, ligger.

 Søkeren skal legge fram et sikkerhetsprogram for vedkommende myndighet. Programmet skal inneholde 
en beskrivelse av de metoder og framgangsmåter som den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren må følge 
for å oppfylle kravene i forordning (EF) nr. 300/2008 og dens gjennomføringsrettsakter. Programmet 
skal dessuten inneholde en beskrivelse av hvordan fraktleverandøren selv skal føre kontroll med at 
disse metodene og framgangsmåtene følges. Et luftfartsselskaps sikkerhetsprogram som inneholder 
en beskrivelse av de metoder og framgangsmåter luftfartsselskapet må følge for å oppfylle kravene i 
forordning (EF) nr. 300/2008 og dens gjennomføringsrettsakter, skal anses for å oppfylle kravene til en 
sikkerhetsgodkjent fraktleverandørs sikkerhetsprogram.

 Søkeren skal også framlegge den forpliktelseserklæring for sikkerhetsgodkjente fraktleverandører som er 
angitt i tillegg 6-A. Denne erklæringen skal være undertegnet av søkerens lovlige stedfortreder eller av den 
personen som er ansvarlig for sikkerheten.

 Vedkommende myndighet skal oppbevare den undertegnede erklæringen.

b) Vedkommende myndighet eller en uavhengig validerer som opptrer på dens vegne, skal undersøke 
sikkerhetsprogrammet og deretter foreta en kontroll på stedet av de angitte anleggene for å vurdere om 
søkeren oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 300/2008 og dens gjennomføringsrettsakter.

 Vedkommende myndighet eller den uavhengige validereren som opptrer på dens vegne, skal ta hensyn 
til om søkeren er innehaver av et AEO-sertifikat som nevnt i artikkel 14a nr. 1 bokstav b) eller c) i 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1875/2006(1) om endring av forordning (EØF) nr. 2454/93(2).

c) Dersom vedkommende myndighet er tilfreds med opplysningene som er framlagt i henhold til bokstav a) 
og b), skal den sikre at de nødvendige opplysningene om fraktleverandøren senest påfølgende virkedag 
registreres i EF-databasen over sikkerhetsgodkjente fraktleverandører og kjente avsendere. Når disse 
opplysningene føres inn i databasen, skal vedkommende myndighet tildele hvert godkjent anlegg en 
entydig alfanumerisk identifikasjonskode i standardformatet.

 Dersom vedkommende myndighet ikke er tilfreds med opplysningene som er framlagt i henhold til bokstav 
a) og b), skal den umiddelbart underrette foretaket som søker om godkjenning som sikkerhetsgodkjent 
fraktleverandør, om årsakene til dette.

 Dersom et luftfartsselskaps sikkerhetsprogram inneholder en beskrivelse av de metoder og 
framgangsmåter luftfartsselskapet må følge for å oppfylle kravene i forordning (EF) nr. 300/2008 og dens 
gjennomføringsrettsakter, kan luftfartsselskapet anses for å oppfylle kravene i bokstav a) og b) for alle 
anlegg angitt i programmet. Senest to år etter at denne forordning er trådt i kraft, skal det utføres en kontroll 
på stedet av anleggene angitt i luftfartsselskapets sikkerhetsprogram.

 Dersom en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør ikke er godkjent i samsvar med enten kommisjonsforordning 
(EF) nr. 2320/2002 eller kommisjonsforordning (EF) nr. 820/2008 og kommisjonsvedtak K(2008) 4333, 
kan denne anses for å være sikkerhetsgodkjent fraktleverandør i henhold til forordning (EF) nr. 300/2008 
og dens gjennomføringsrettsakter, for alle anlegg der det er utført en kontroll på stedet.

d) En sikkerhetsgodkjent fraktleverandør skal ikke anses som godkjent før opplysningene om denne er 
registrert i EF-databasen over sikkerhetsgodkjente fraktleverandører og kjente avsendere.

(1) EUT L 360 av 19.12.2006, s. 64.
(2) EFT L 253 av 11.10.1993, s. 1.
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6.3.1.3 En sikkerhetsgodkjent fraktleverandør skal utpeke minst én person på hvert anlegg som skal være ansvarlig for 
gjennomføringen av det framlagte sikkerhetsprogrammet. Denne personen skal med tilfredsstillende resultat ha 
vært underkastet en vandelskontroll i samsvar med nr. 11.1.

6.3.1.4 Sikkerhetsgodkjente fraktleverandører skal valideres på nytt med jevne mellomrom og minst hvert femte 
år. Valideringen skal omfatte kontroll på stedet for å avgjøre om den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren 
fortsatt oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 300/2008 og dens gjennomføringsrettsakter.

 En inspeksjon i den sikkerhetsgodkjente fraktleverandørens lokaler som vedkommende myndighet foretar i 
samsvar med sitt nasjonale kvalitetskontrollprogram, kan anses som en kontroll på stedet, forutsatt at den 
omfatter alle krav som er nødvendige for godkjenningen.

6.3.1.5 Dersom vedkommende myndighet ikke lenger er overbevist om at den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren 
oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 300/2008 og dens gjennomføringsrettsakter, skal den tilbakekalle dens 
status som sikkerhetsgodkjent fraktleverandør for det eller de angitte anleggene.

 Umiddelbart etter denne tilbakekallingen og senest innen 24 timer skal vedkommende myndighet sikre at 
fraktleverandørens endrede status angis i EF-databasen over sikkerhetsgodkjente fraktleverandører og kjente 
avsendere.

6.3.1.6 Uten at det berører den enkelte medlemsstats rett til å iverksette strengere tiltak i samsvar med artikkel 6 
i forordning (EF) nr. 300/2008, skal en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør som er godkjent i samsvar med 
nr. 6.3, anerkjennes i alle medlemsstater.

6.3.1.7 Med unntak av kravet i nr. 6.3.1.2 bokstav d) får kravene i nr. 6.3.1 ikke anvendelse når vedkommende 
myndighet selv skal godkjennes som sikkerhetsgodkjent fraktleverandør.

6.3.2 Sikkerhetskontroll som skal utføres av sikkerhetsgodkjente fraktleverandører

6.3.2.1 Ved mottak av forsendelser skal en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør fastslå om det foretaket den mottar 
forsendelsene fra, er en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør, en kjent avsender, en registrert avsender eller ingen 
av delene.

6.3.2.2 Den personen som leverer forsendelsene til den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren eller til luftfartsselskapet, 
skal framvise identitetskort, pass, førerkort eller annen legitimasjon med foto som er utstedt av eller anerkjent 
av den nasjonale myndighet. Legitimasjonen skal brukes til å fastslå identiteten til personen som leverer 
forsendelsene.

6.3.2.3 Ved mottak av forsendelser som ikke tidligere har vært underkastet hele den påkrevde sikkerhetskontrollen, 
skal den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren sikre at forsendelsene gjennomsøkes i samsvar med nr. 6.2.

6.3.2.4 Når sikkerhetskontrollen omhandlet i nr. 6.3.2.1-6.3.2.3 i denne forordning og i nr. 6.3 i en særskilt 
kommisjonsbeslutning er utført, skal den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren sikre:

a) at adgangen til disse forsendelsene kontrolleres, og

b) at disse forsendelsene beskyttes mot inngrep fra uvedkommende til de overleveres til en annen 
sikkerhetsgodkjent fraktleverandør eller et luftfartsselskap.

6.3.2.5 Når sikkerhetskontrollen omhandlet i nr. 6.3.2.1-6.3.2.4 i denne forordning er utført, skal den sikkerhetsgodkjente 
fraktleverandøren sikre at enhver forsendelse som overleveres til et luftfartsselskap eller til en annen 
sikkerhetsgodkjent fraktleverandør, følges av relevant dokumentasjon i form av et luftfraktbrev eller en særskilt 
erklæring, som kan være i elektronisk form eller på papir.

6.3.2.6 Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for vedkommende myndighets inspeksjon til enhver tid fram til 
forsendelsen lastes om bord i et luftfartøy, og skal inneholde følgende opplysninger:

a) anleggsnavn og -adresse til den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren som utstedte sikkerhetsstatusen og/
eller dens entydige alfanumeriske identifikasjonskode som mottatt fra vedkommende myndighet,
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b) en entydig identifikasjonskode for forsendelsen, f.eks. luftfraktbrevnummeret (HAWB-nummer eller 
MAWB-nummer),

c) forsendelsens innhold,

d) forsendelsens sikkerhetsstatus i form av én av følgende angivelser:

– «SPX», som betyr at forsendelsen kan transporteres med passasjerfly, fraktfly og postfly, eller

– «SCO», som betyr at forsendelsen kan transporteres bare med fraktfly og postfly,

e) årsaken til utstedelsen av sikkerhetsstatusen, i form av én av følgende angivelser:

– «KC», som betyr at forsendelsen er mottatt fra en kjent avsender,

– «AC», som betyr at forsendelsen er mottatt fra en registrert avsender,

– de benyttede gjennomsøkingsmetodene, eller

– begrunnelsen for å unnta forsendelsen fra gjennomsøking,

f) navnet på personen som utstedte sikkerhetsstatusen, eller tilsvarende identifikasjon, samt dato og 
klokkeslett for utstedelsen,

g) anleggsnavn og -adresse, eller entydig identifikasjonskode som mottatt fra vedkommende myndighet, til en 
sikkerhetsgodkjent fraktleverandør som har akseptert den sikkerhetsstatus som en annen sikkerhetsgodkjent 
fraktleverandør har gitt en forsendelse. 

6.3.2.7 For samleforsendelser anses kravene i nr. 6.3.2.6 bokstav c), e), f) og g) for å være oppfylt dersom den 
sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren ved hjelp av et kontrollerbart revisjonsspor kan fastslå innholdets art, 
begrunnelsen for at sikkerhetsstatusen ble utstedt og/eller navnet på den personen som utstedte den, samt dato 
og klokkeslett for utstedelsen, på ethvert tidspunkt før forsendelsen lastes om bord i et luftfartøy og deretter så 
lenge flygingen varer eller i 24 timer, alt etter hva som er lengst.

6.3.2.8  Ved mottak av forsendelser som ikke tidligere har vært underkastet hele den påkrevde sikkerhetskontrollen, 
kan den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren velge å ikke utføre sikkerhetskontrollen omhandlet i nr. 6.3.2, 
og i stedet overdra forsendelsen til en annen sikkerhetsgodkjent fraktleverandør som sikrer at denne 
sikkerhetskontrollen utføres.

 Den sikkerhetskontroll som skal utføres av sikkerhetsgodkjente fraktleverandører, skal også være underlagt 
tilleggsbestemmelser fastsatt i en særskilt kommisjonsbeslutning.

6.4 KJENTE AVSENDERE

6.4.1 Godkjenning av kjente avsendere

6.4.1.1 Kjente avsendere skal godkjennes av vedkommende myndighet.

 Godkjenningen som kjent avsender skal gjelde bare for bestemte anlegg.

6.4.1.2 Hver medlemsstats vedkommende myndighet skal i sitt nasjonale sikkerhetsprogram for sivil luftfart som 
fastsatt i artikkel 10 i forordning (EF) nr. 300/2008, definere ansvarsområdene for gjennomføringen av følgende 
framgangsmåte for godkjenning av kjente avsendere:

a) Søkeren skal søke godkjenning fra vedkommende myndighet i den medlemsstat der søkerens anlegg 
ligger. 
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 Søkeren skal få den veiledningen for kjente avsendere som er angitt i tillegg 6-B.

b) Vedkommende myndighet eller en uavhengig validerer som opptrer på dens vegne, skal foreta en kontroll 
på stedet av de angitte anleggene for å vurdere om søkeren oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 300/2008 
og dens gjennomføringsrettsakter.

 For å vurdere om søkeren oppfyller disse kravene, skal vedkommende myndighet eller en uavhengig 
validerer som opptrer på dens vegne, benytte den sjekklisten for validering av kjente avsendere som er 
angitt i tillegg 6-C. Denne sjekklisten omfatter en forpliktelseserklæring som skal undertegnes av søkerens 
lovlige stedfortreder eller av den personen som er ansvarlig for sikkerheten på anlegget.

 Vedkommende myndighet eller den uavhengige validereren som opptrer på dens vegne, skal ta hensyn 
til om søkeren er innehaver av et AEO-sertifikat som nevnt i artikkel 14a nr. 1 bokstav b) eller c) i 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1875/2006 om endring av forordning (EØF) nr. 2454/93.

 Når sjekklisten for validering er utfylt, skal opplysningene i listen behandles som graderte opplysninger.

 Den undertegnede erklæringen skal oppbevares av vedkommende myndighet eller av den uavhengige 
validereren og på anmodning stilles til rådighet for vedkommende myndighet.

c) Dersom vedkommende myndighet er tilfreds med opplysningene som er framlagt i henhold til bokstav a) 
og b), skal den sikre at de nødvendige opplysningene om avsenderen senest påfølgende virkedag registreres 
i EF-databasen over sikkerhetsgodkjente fraktleverandører og kjente avsendere. Når disse opplysningene 
føres inn i databasen, skal vedkommende myndighet tildele hvert godkjent anlegg en entydig alfanumerisk 
identifikasjonskode i standardformatet.

 Dersom vedkommende myndighet ikke er tilfreds med opplysningene som er framlagt i henhold til 
bokstav a) og b), skal den umiddelbart underrette foretaket som søker om godkjenning som kjent avsender, 
om årsakene til dette.

d) Dersom en kjent avsender er blitt godkjent før 29. april 2010 for å sikre at kravene i nr. 6.4.2 er oppfylt, 
kan denne anses for å være en kjent avsender i henhold til forordning (EF) nr. 300/2008 og dens 
gjennomføringsrettsakter, i opptil tre år etter at denne forordning er trådt i kraft.

e) En kjent avsender skal ikke anses som godkjent før opplysningene om denne er registrert i EF-databasen 
over sikkerhetsgodkjente fraktleverandører og kjente avsendere.

6.4.1.3 En kjent avsender skal utpeke minst én person som skal være ansvarlig for gjennomføringen og overvåkingen 
av sikkerhetskontrollen på vedkommende anlegg. Denne personen skal med tilfredsstillende resultat ha vært 
underkastet en vandelskontroll.

6.4.1.4 Kjente avsendere skal valideres på nytt med jevne mellomrom og minst hvert femte år. Valideringen skal 
omfatte kontroll på stedet for å avgjøre om den kjente avsenderen fortsatt oppfyller kravene i forordning (EF) 
nr. 300/2008 og dens gjennomføringsrettsakter.

 En inspeksjon i den kjente avsenderens lokaler som vedkommende myndighet foretar i samsvar med sitt 
nasjonale kvalitetskontrollprogram, kan anses som en kontroll på stedet, forutsatt at den omfatter alle krav som 
er angitt i sjekklisten i tillegg 6-C.

6.4.1.5 Dersom vedkommende myndighet ikke lenger er overbevist om at den kjente avsenderen oppfyller kravene 
i forordning (EF) nr. 300/2008 og dens gjennomføringsrettsakter, skal den tilbakekalle dens status som kjent 
avsender for det eller de angitte anleggene. 
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 Umiddelbart etter denne tilbakekallingen og senest innen 24 timer skal vedkommende myndighet sikre at 
avsenderens endrede status angis i EF-databasen over sikkerhetsgodkjente fraktleverandører og kjente 
avsendere.

6.4.1.6 Uten at det berører den enkelte medlemsstats rett til å iverksette strengere tiltak i samsvar med artikkel 6 i 
forordning (EF) nr. 300/2008, skal en kjent avsender som er godkjent i samsvar med nr. 6.4, anerkjennes i alle 
medlemsstater.

 Kjente avsendere som er godkjent i samsvar med nr. 6.4.1.2 bokstav d), skal også være underlagt 
tilleggsbestemmelser fastsatt i nr. 6.4 i en særskilt kommisjonsbeslutning.

6.4.2 Sikkerhetskontroll som skal utføres av kjente avsendere

6.4.2.1 En kjent avsender skal sikre at:

a) sikkerheten på anlegget eller i lokalene er tilstrekkelig til å beskytte identifiserbar luftfrakt og identifiserbar 
luftpost mot inngrep fra uvedkommende,

b) alt personale med adgang til identifiserbar luftfrakt eller identifiserbar luftpost som det er utført nødvendig 
sikkerhetskontroll av, ansettes og læres opp i samsvar med kravene i kapittel 11, og

c) identifiserbar luftfrakt og identifiserbar luftpost beskyttes mot inngrep fra uvedkommende og ulovlige 
inngrep under produksjon, emballering, lagring, forsendelse og/eller transport.

 Dersom en forsendelse, uansett årsak, ikke har vært underkastet denne sikkerhetskontrollen, eller dersom 
forsendelsen ikke har sin opprinnelse hos den kjente avsenderen og ikke er sendt for dennes egen regning, skal 
den kjente avsenderen tydelig opplyse den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren om dette, slik at nr. 6.3.2.3 
kan anvendes.

6.4.2.2 Den kjente avsenderen skal godta at forsendelser som ikke har vært underkastet egnet sikkerhetskontroll, 
gjennomsøkes i samsvar med nr. 6.2.1.

6.5 REGISTRERTE AVSENDERE

6.5.1 Registrerte avsendere skal utpekes av en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør.

6.5.2 Følgende framgangsmåte skal følges for å utpeke en enhet som registrert avsender:

a) Den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren skal forsyne foretaket med den luftfartssikkerhetsinstruks og 
den forpliktelseserklæring for registrerte avsendere som er angitt i tillegg 6-D. Denne instruksen og denne 
erklæringen skal utleveres til den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren av vedkommende myndighet i 
den medlemsstat der anlegget ligger.

b) Foretaket skal framlegge den forpliktelseserklæring for registrerte avsendere som er angitt tillegg 6-D, i 
undertegnet stand for den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren, med mindre foretaket innehar et AEO-
sertifikat som nevnt i artikkel 14a nr. 1 bokstav b) eller c) i kommisjonsforordning (EF) nr. 1875/2006 om 
endring av forordning (EØF) nr. 2454/93.

 Foretaket skal utpeke minst én person som ansvarlig for sikkerheten i dets lokaler, og skal underrette den 
sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren om denne personens navn og kontaktopplysninger.

 Dersom det er relevant, skal den undertegnede erklæringen oppbevares av den sikkerhetsgodkjente 
fraktleverandøren og på anmodning stilles til rådighet for vedkommende myndighet.
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 Dersom kravet om å fylle ut en forpliktelseserklæring er opphevet på grunnlag av et AEO-sertifikat, og den 
registrerte avsenderen ikke lenger innehar et slikt sertifikat, skal den registrerte avsenderen umiddelbart 
underrette den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren om dette.

c)  Den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren skal foreta en validering ved å innhente følgende opplysninger 
om den potensielle registrerte avsenderen:

– nærmere opplysninger om foretaket, herunder korrekt forretningsadresse,

– virksomhetens art,

– kontaktopplysninger, herunder om den eller de personer som har ansvar for sikkerheten,

– registreringsnummer for merverdiavgift eller foretaksnummer og

– AEO-sertifikatnummer, dersom unntaket i henhold til nr. 6.5.2 bokstav b) anvendes.

d)  Dersom den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren finner at opplysningene som er gitt i henhold til 
bokstav b) og c), er tilfredsstillende, kan foretaket utpekes som registrert avsender.

6.5.3 Den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren skal føre en database over opplysningene nevnt i nr. 6.5.2 bokstav 
c). Databasen skal kunne inspiseres av vedkommende myndighet.

6.5.4 Dersom det ikke er noen aktivitet på den registrerte avsenderens konto med hensyn til forsendelser av luftfrakt 
eller luftpost i et tidsrom på to år, skal avsenderens status som registrert avsender opphøre.

6.5.5 Dersom vedkommende myndighet eller den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren ikke lenger anser 
at den registrerte avsenderen følger instruksen som er angitt i tillegg 6-D, skal den sikkerhetsgodkjente 
fraktleverandøren umiddelbart tilbakekalle dens status som registrert avsender.

6.5.6 Dersom en forsendelse, uansett årsak, ikke har vært underkastet sikkerhetskontrollen angitt i 
luftfartssikkerhetsinstruksen for registrerte avsendere, eller dersom forsendelsen ikke har sin opprinnelse hos 
den registrerte avsenderen og ikke er sendt for dennes egen regning, skal den registrerte avsenderen tydelig 
opplyse den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren om dette, slik at nr. 6.3.2.3 kan anvendes.

6.6 BESKYTTELSE AV FRAKT OG POST

6.6.1 Beskyttelse av frakt og post under transport

6.6.1.1 For å sikre at forsendelser som har vært underkastet nødvendig sikkerhetskontroll, er beskyttet mot inngrep fra 
uvedkommende:

a) skal forsendelsene emballeres eller forsegles av den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren, den kjente 
avsenderen eller den registrerte avsenderen på en slik måte at eventuelle ulovlige inngrep tydelig vises, og

b) skal lasterommet i det kjøretøyet som forsendelsene skal transporteres i, være låst eller forseglet eller, 
dersom det dreier seg om et kjøretøy med presenning, være sikret med TIR-snorer slik at eventuelle 
ulovlige inngrep tydelig vises eller, dersom det dreier seg om et kjøretøy med plan, holdes under oppsikt, 
og enten

c) skal transportørerklæringen angitt i tillegg 6-E være undertegnet av den transportøren som utfører 
transporten på vegne av den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren, den kjente avsenderen eller den 
registrerte avsenderen, med mindre transportøren selv er en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør. 
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 Den undertegnede erklæringen skal oppbevares av den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren, den kjente 
avsenderen eller den registrerte avsenderen som transportøren utfører transporten for. På anmodning 
skal en kopi av den undertegnede erklæringen også stilles til rådighet for den sikkerhetsgodkjente 
fraktleverandøren eller det luftfartsselskapet som mottar forsendelsen, eller for vedkommende myndighet, 
eller så

d) skal transportøren overfor den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren, den kjente avsenderen eller den 
registrerte avsenderen som transporten utføres for, dokumentere at transportøren er sertifisert eller godkjent 
av vedkommende myndighet.

 Dokumentasjonen skal oppfylle kravene fastsatt i tillegg 6-E, og kopier skal oppbevares av den berørte 
sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren, den kjente avsenderen eller den registrerte avsenderen. På 
anmodning skal en kopi også stilles til rådighet for den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren eller det 
luftfartsselskapet som mottar forsendelsen, eller for en annen vedkommende myndighet.

6.6.1.2 Nr. 6.6.1.1 bokstav b)-d) får ikke anvendelse under transport på flyside.

6.6.2 Beskyttelse av frakt og post i lufthavner

6.6.2.1 Forsendelser av frakt og post som befinner seg i en kritisk del, skal anses for å være beskyttet mot inngrep fra 
uvedkommende.

6.6.2.2 Forsendelser av frakt og post som befinner seg i en annen del enn en kritisk del, skal anses for å være beskyttet 
mot inngrep fra uvedkommende dersom:

a) de er fysisk beskyttet på en måte som hindrer at det innføres gjenstander som kan brukes til inngrep fra 
uvedkommende, eller

b) de ikke etterlates uten tilsyn, og dersom adgangen er begrenset til personer som deltar i arbeidet med å 
beskytte frakt og post og med å laste frakt og post om bord i et luftfartøy.

TILLEGG 6-A

FORPLIKTELSESERKLÆRING – SIKKERHETSGODKJENT FRAKTLEVERANDØR

I samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 300/2008 om felles bestemmelser om sikkerhet i sivil 
luftfart og dens gjennomføringsrettsakter

erklærer jeg:

– at opplysningene i foretakets sikkerhetsprogram så langt jeg kjenner til er riktige og nøyaktige,

– at de metoder og framgangsmåter som er fastsatt i dette sikkerhetsprogrammet, vil bli gjennomført på alle anlegg 
som omfattes av programmet,

– at dette sikkerhetsprogrammet vil bli tilpasset slik at det er i samsvar med alle framtidige relevante endringer i 
Fellesskapets regelverk, med mindre [foretakets navn] underretter [vedkommende myndighets navn] om at det ikke 
lenger ønsker å være sikkerhetsgodkjent fraktleverandør,

– at [foretakets navn] skriftlig vil underrette [vedkommende myndighets navn] om:

a) mindre endringer i sitt sikkerhetsprogram, f.eks. foretaksnavn, person som er ansvarlig for sikkerheten 
eller dennes kontaktopplysninger, eller person med adgang til EF-databasen over sikkerhetsgodkjente 
fraktleverandører og kjente avsendere, snarest mulig og senest innen ti virkedager, og

b) større planlagte endringer, f.eks. nye framgangsmåter for gjennomsøking, større byggearbeider som kan 
påvirke foretakets overholdelse av gjeldende fellesskapsregelverk, eller endring av anlegg/adresse, senest 15 
virkedager før iverksettingen av den planlagte endringen,
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– at [foretakets navn], for å sikre at gjeldende fellesskapsregelverk overholdes, vil samarbeide fullt ut i forbindelse 
med alle nødvendige inspeksjoner og gi inspektørene tilgang til alle dokumenter de anmoder om,

– at [foretakets navn] vil underrette [vedkommende myndighets navn] om eventuelle alvorlige brudd på 
sikkerhetsreglene og om eventuelle mistenkelige forhold som kan ha betydning for sikkerheten for luftfrakt 
eller luftpost, særlig eventuelle forsøk på å skjule forbudte gjenstander i forsendelser,

– at [foretakets navn] vil sikre at alt relevant personale får egnet opplæring og er klar over sitt sikkerhetsansvar i 
henhold til foretakets sikkerhetsprogram, og

– at [foretakets navn] vil underrette [vedkommende myndighets navn] dersom:

a) det legger ned sin virksomhet,

b) det ikke lenger håndterer luftfrakt eller luftpost, eller

c) det ikke lenger er i stand til å oppfylle kravene i gjeldende fellesskapsregelverk.

Jeg påtar meg det fulle ansvaret for denne erklæring.

Navn:

Stilling i foretaket:

Dato:

Underskrift:

TILLEGG 6-B

Bestemmelser om veiledning for kjente avsendere fastsettes i en særskilt kommisjonsbeslutning.

TILLEGG 6-C

Bestemmelser om sjekklisten for validering for kjente avsendere fastsettes i en særskilt kommisjonsbeslutning.

TILLEGG 6–D

LUFTFARTSSIKKERHETSINSTRUKS FOR

REGISTRERTE AVSENDERE

Denne instruks er utarbeidet for deg og ditt personale som deltar i klargjøring og kontroll av forsendelser av luftfrakt/
luftpost. Denne instruks meddeles deg i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 300/2008 om felles 
bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart og dens gjennomføringsrettsakter.

Lokaler

Adgangen til områder der forsendelser av identifiserbar luftfrakt/luftpost klargjøres, emballeres og/eller lagres, skal 
kontrolleres for å sikre at ingen uvedkommende har adgang til forsendelsene.

Besøkende skal ledsages til enhver tid i de områder der forsendelser av identifiserbar luftfrakt/luftpost klargjøres, 
emballeres og/eller lagres, eller nektes adgang til disse områdene.
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Personale

Det skal kontrolleres at alt ansatt personale som kommer til å få adgang til identifiserbar luftfrakt/luftpost, har god 
vandel. Denne kontrollen skal minst omfatte en identitetskontroll (om mulig på grunnlag av identitetskort med foto, 
førerkort eller pass) og en kontroll av personens curriculum vitae og/eller oppgitte referanser.

Alt personale som har adgang til identifiserbar luftfrakt/luftpost, skal gjøres oppmerksom på sitt sikkerhetsansvar i 
henhold til denne instruks.

Utpekt ansvarshavende

Det skal utpekes minst én person som har ansvar for gjennomføring og kontroll av denne instruks (utpekt ansvarshavende).

Forsendelsens integritet

Forsendelser av luftfrakt/luftpost skal ikke inneholde forbudte gjenstander med mindre de er blitt behørig meldt og 
behandlet i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Forsendelser av luftfrakt/luftpost skal beskyttes mot inngrep fra uvedkommende.

Forsendelser av luftfrakt/luftpost skal være emballert på egnet måte og om mulig forseglet.

Forsendelser av luftfrakt/luftpost som sendes, skal være fullstendig beskrevet i den medfølgende dokumentasjonen, som 
også skal inneholde korrekte adresseopplysninger.

Transport

Dersom den registrerte avsenderen er ansvarlig for transporten av forsendelser av luftfrakt/luftpost, skal forsendelsene 
beskyttes mot inngrep fra uvedkommende.

Dersom den registrerte avsenderen bruker en underleverandør:

a) skal forsendelsene forsegles før transport, og

b) transportørerklæringen angitt i tillegg 6-E skal være undertegnet av den transportøren som utfører transporten på 
vegne av den registrerte avsenderen.

Den undertegnede erklæringen eller en kopi av et tilsvarende dokument fra vedkommende myndighet skal oppbevares 
av den registrerte avsenderen.

Uregelmessigheter

Åpenbare eller mistenkte uregelmessigheter med hensyn til denne instruks skal meldes til den utpekte ansvarshavende. 
Den utpekte ansvarshavende skal treffe egnede tiltak.

Forsendelser fra andre kilder

En registrert avsender kan videresende forsendelser som ikke har sin opprinnelse hos den registrerte avsenderen selv, til 
en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør, forutsatt at:

a) de holdes atskilt fra forsendelser som har sin opprinnelse hos den registrerte avsenderen selv, og

b) opprinnelsesstedet er tydelig angitt på forsendelsen eller i følgedokumentasjonen.

Alle slike forsendelser må gjennomsøkes før de lastes om bord i et luftfartøy.
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Uanmeldte inspeksjoner

Sikkerhetsinspektører fra vedkommende myndighet kan foreta uanmeldte inspeksjoner for å kontrollere at denne 
instruks overholdes. Inspektørene skal alltid bære en offentlig passerseddel, som skal framvises på anmodning når det 
utføres en inspeksjon i lokalene. Passerseddelen skal inneholde inspektørens navn og foto.

Forbudte gjenstander

Monterte eksplosive og brennbare innretninger skal ikke transporteres i fraktforsendelser, med mindre kravene i alle 
sikkerhetsregler er oppfylt fullt ut. Eksplosive og brennbare innretninger, uansett om de er montert eller ikke, skal ikke 
transporteres i postforsendelser.

Forpliktelseserklæring

Det er ikke nødvendig å undertegne forpliktelseserklæringen for registrerte avsendere og framlegge den for den 
sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren dersom foretaket er innehaver av et AEO-sertifikat som nevnt i artikkel 14a nr. 1 
bokstav b) eller c) i kommisjonsforordning (EF) nr. 1875/2006 om endring av forordning (EØF) nr. 2454/93.

Den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren må imidlertid underrettes umiddelbart dersom foretaket ikke lenger er 
innehaver av et AEO-sertifikat. Den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren vil i så fall opplyse om framgangsmåten for 
å bevare foretakets status som registrert avsender.

FORPLIKTELSESERKLÆRING – REGISTRERT AVSENDER

I samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 300/2008 av 11. mars 2008 om felles bestemmelser om 
sikkerhet i sivil luftfart og dens gjennomføringsrettsakter

erklærer jeg:

– at [foretakets navn] overholder denne luftfartssikkerhetsinstruks for registrerte avsendere,

– at [foretakets navn] sørger for at denne instruks meddeles personale som har adgang til luftfrakt/luftpost,

– at [foretakets navn] oppbevarer luftfrakt/luftpost sikkert inntil den overleveres til den sikkerhetsgodkjente 
fraktleverandøren,

– at [foretakets navn] godtar at forsendelser kan bli sikkerhetskontrollert og gjennomsøkt, og

– at [foretakets navn] godtar at vedkommende myndighet i den medlemsstat der foretaket ligger, foretar uanmeldte 
inspeksjoner i dets lokaler for å kontrollere om [foretakets navn] overholder denne instruks.

Jeg påtar meg det fulle ansvaret for denne erklæring.

Navn:

Stilling i foretaket:

Dato:

Underskrift:

TILLEGG 6-E

TRANSPORTØRERKLÆRING

I samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 300/2008 om felles bestemmelser om sikkerhet i sivil 
luftfart og dens gjennomføringsrettsakter
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bekrefter jeg at følgende sikkerhetsprosedyrer vil bli fulgt i forbindelse med henting, transport, lagring og levering 
av sikkerhetskontrollert luftfrakt/luftpost [på vegne av navn på sikkerhetsgodkjent fraktleverandør/kjent avsender/
registrert avsender]:

– Alt personale som transporterer slik luftfrakt/luftpost, har fått sikkerhetsopplæring.

– Alt personale som har adgang til slik luftfrakt/luftpost, har vært underkastet vandelskontroll. Denne kontrollen skal 
minst omfatte en identitetskontroll (om mulig på grunnlag av identitetskort med foto, førerkort eller pass) og en 
kontroll av personens curriculum vitae og/eller oppgitte referanser.

– Lasterom i kjøretøyer er forseglet eller låst. Kjøretøyer med presenning er sikret med TIR-snorer. Lasteplanet på 
kjøretøyer med plan holdes under oppsikt under transport av luftfrakt.

– Lasterommet gjennomsøkes umiddelbart før lasting, og integriteten av denne gjennomsøkingen opprettholdes til 
lastingen er fullført.

– Alle førere bærer identitetskort, pass, førerkort eller annen legitimasjon med foto som er utstedt eller anerkjent av 
de nasjonale myndigheter.

– Førerne stopper utelukkende på de planlagte stoppestedene mellom hentested og leveringssted. Dersom stopp på 
andre steder enn planlagte stoppesteder ikke kan unngås, kontrollerer føreren ved tilbakekomst at lasten er sikret 
og at låser og/eller forseglinger er intakte. Dersom føreren oppdager tegn på inngrep, varsler vedkommende sin 
overordnede om dette, og luftfrakten/luftposten leveres ikke uten at det er meldt fra til leveringsstedet.

– Transporten settes ikke bort til tredjemann med mindre denne også har en transportøravtale med [samme navn som 
ovenfor på sikkerhetsgodkjent fraktleverandør, kjent avsender eller registrert avsender, eller navn på vedkommende 
myndighet som har godkjent eler sertifisert transportøren].

– Ingen andre tjenester (f.eks. lagring) settes bort til tredjemann med mindre denne er en sikkerhetsgodkjent 
fraktleverandør eller et foretak som vedkommende myndighet har sertifisert eller godkjent og registrert som yter av 
disse tjenestene.

Jeg påtar meg det fulle ansvaret for denne erklæring.

Navn:

Stilling i foretaket:

Dato:

Underskrift:

TILLEGG 6-F

FRAKT OG POST

TREDJESTATER SOM ANVENDER SIKKERHETSSTANDARDER ANERKJENT SOM LIKEVERDIGE MED DE 
FELLES GRUNNLEGGENDE STANDARDENE

Med hensyn til frakt og post er de sikkerhetsstandarder som anvendes av følgende tredjestater, anerkjent som likeverdige 
med de felles grunnleggende standardene:
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7. LUFTFARTSSELSKAPERS POST OG MATERIELL

7.0  ALMINNELIGE BESTEMMELSER

 Med mindre annet er angitt, eller med mindre gjennomføringen av sikkerhetskontrollen omhandlet i henholdsvis 
kapittel 4, 5 og 6 ivaretas av en myndighet, en lufthavnsoperatør, et foretak eller et annet luftfartsselskap, skal 
et luftfartsselskap sikre at tiltakene fastsatt i dette kapittel gjennomføres med hensyn til dets post og materiell.

7.1 LUFTFARTSSELSKAPERS POST OG MATERIELL SOM SKAL LASTES OM BORD I ET LUFTFARTØY

7.1.1 Før det lastes om bord i et luftfartøys lasterom, skal luftfartøyets post og materiell enten gjennomsøkes og 
beskyttes i samsvar med kapittel 5 eller sikkerhetskontrolleres og beskyttes i samsvar med kapittel 6.

7.1.2 Før det lastes om bord i noen annen del av luftfartøyet enn lasterommet, skal luftfartsselskapets post og 
materiell gjennomsøkes og beskyttes i samsvar med bestemmelsene om håndbagasje i kapittel 4.

7.1.3 Luftfartsselskapers post og materiell som skal lastes om bord i et luftfartøy, skal også være underlagt 
tilleggsbestemmelser fastsatt i en særskilt kommisjonsbeslutning.

7.2 LUFTFARTSSELSKAPERS MATERIELL SOM BRUKES VED HÅNDTERING AV PASSASJERER OG 
BAGASJE

7.2.1 Luftfartsselskapers materiell som brukes ved håndtering av passasjerer og bagasje og som kan misbrukes slik 
at luftfartssikkerheten bringes i fare, skal beskyttes eller overvåkes for å hindre at uvedkommende får adgang 
til det.

 Bruk av innsjekkingsautomater og relevante Internett-hjelpemidler som tillates brukt av passasjerer, skal anses 
som lovlig adgang til slikt materiell.

7.2.2 Kassert materiell som kan kunne brukes til å oppnå ulovlig adgang eller til å bringe bagasje inn i 
sikkerhetsbegrensede områder eller om bord i luftfartøyer, skal destrueres eller gjøres ubrukelig.

7.2.3 Avgangskontrollsystemer og innsjekkingssystemer skal håndteres på en slik måte at ulovlig adgang forhindres.

 Bruk av innsjekkingsautomater som tillates brukt av passasjerer, skal anses som lovlig adgang til slike systemer.

8. FORSYNINGER TIL FLYGINGEN

8.0  ALMINNELIGE BESTEMMELSER

8.0.1 Med mindre annet er angitt skal den myndighet, den lufthavnsoperatør, det luftfartsselskap eller det foretak som 
er ansvarlig i samsvar med det nasjonale sikkerhetsprogrammet for sivil luftfart nevnt i artikkel 10 i forordning 
(EF) nr. 300/2008, sikre gjennomføring av tiltakene fastsatt i dette kapittel.

8.0.2 I dette kapittel menes med «forsyninger til flygingen» alle gjenstander som er beregnet på å bringes om bord i 
et luftfartøy med henblikk på at passasjerer eller besetning skal benytte, konsumere eller kjøpe dem under en 
flyging, med unntak av:

a) håndbagasje,

b) gjenstander som medbringes av andre personer enn passasjerer, og

c) luftfartsselskapers post og materiell.
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 I dette kapittel menes med «sikkerhetsgodkjent leverandør av forsyninger til flygingen» en leverandør hvis 
framgangsmåter oppfyller slike felles sikkerhetsregler og -standarder at leverandøren kan levere forsyninger til 
flygingen direkte til luftfartøyer.

 I dette kapittel menes med «kjent leverandør av forsyninger til flygingen» en leverandør hvis framgangsmåter 
oppfyller slike felles sikkerhetsbestemmelser og -standarder at leverandøren kan levere forsyninger til flygingen 
til et luftfartsselskap eller til en sikkerhetsgodkjent leverandør, men ikke direkte til luftfartøyer.

8.0.3 Forsyninger skal anses som forsyninger til flygingen fra det tidspunkt de kan identifiseres som forsyninger 
som skal bringes om bord på et luftfartøy for å benyttes, konsumeres eller kjøpes av passasjerer eller besetning 
under en flyging.

8.1 SIKKERHETSKONTROLL

8.1.1 Sikkerhetskontroll – alminnelige bestemmelser

8.1.1.1 Forsyninger til flygingen skal gjennomsøkes før de bringes inn i et sikkerhetsbegrenset område, med mindre:

a) forsyningene er blitt underkastet den nødvendige sikkerhetskontroll av et luftfartsselskap som leverer 
forsyningene til sitt eget luftfartøy, og forsyningene er blitt beskyttet mot inngrep fra uvedkommende fra 
tidspunktet for sikkerhetskontrollen og fram til leveringen til luftfartøyet,

b) forsyningene er blitt underkastet den nødvendige sikkerhetskontroll av en sikkerhetsgodkjent leverandør, 
og forsyningene er blitt beskyttet mot inngrep fra uvedkommende fra tidspunktet for sikkerhetskontrollen 
og fram til leveringen til luftfartøyet eller, dersom det er relevant, til luftfartsselskapet eller til en annen 
sikkerhetsgodkjent leverandør, eller

c) forsyningene er blitt underkastet den nødvendige sikkerhetskontroll av en kjent leverandør, og forsyningene 
er blitt beskyttet mot inngrep fra uvedkommende fra tidspunktet for sikkerhetskontrollen og fram til 
leveringen til luftfartsselskapet eller til den sikkerhetsgodkjente leverandøren.

8.1.1.2 Alle forsyninger til flygingen som mottas fra en registrert leverandør eller en kjent leverandør, og som viser 
tegn på inngrep, eller der det er grunn til å anta at de ikke har vært beskyttet mot inngrep fra uvedkommende 
fra kontrolltidspunktet, skal gjennomsøkes.

8.1.1.3 Sikkerhetskontroll av forsyninger til flygingen skal også være underlagt tilleggsbestemmelser fastsatt i en 
særskilt kommisjonsbeslutning.

8.1.2 Gjennomsøking

8.1.2.1 Ved gjennomsøking av forsyninger til flygingen skal de midler eller metoder som benyttes, ta hensyn til 
forsyningenes art og være tilstrekkelige til at det med rimelighet kan sikres at ingen forbudte gjenstander er 
skjult i forsyningene.

8.1.2.2 Gjennomsøking av forsyninger til flygingen skal også være underlagt tilleggsbestemmelser fastsatt i en særskilt 
kommisjonsbeslutning.

8.1.3 Godkjenning av sikkerhetsgodkjente leverandører

8.1.3.1 Sikkerhetsgodkjente leverandører skal godkjennes av vedkommende myndighet.

 Godkjenningen som sikkerhetsgodkjent leverandør skal gjelde bare for bestemte anlegg.

 Ethvert foretak som ivaretar sikkerhetskontrollen omhandlet i nr. 8.1.5 og som leverer forsyninger til flygingen 
direkte til luftfartøyer, skal godkjennes som sikkerhetsgodkjent leverandør. Dette gjelder ikke luftfartsselskaper 
som utfører denne kontrollen selv, og som leverer forsyninger bare til sine egne luftfartøyer.

8.1.3.2 Hver medlemsstats vedkommende myndighet skal i sitt nasjonale sikkerhetsprogram for sivil luftfart som 
fastsatt i artikkel 10 i forordning (EF) nr. 300/2008, definere ansvarsområdene for gjennomføringen av følgende 
framgangsmåte for godkjenning av sikkerhetsgodkjente leverandører: 
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a) Foretaket skal søke godkjenning fra vedkommende myndighet i den medlemsstat der dets anlegg ligger, 
for å oppnå status som sikkerhetsgodkjent leverandør.

 Søkeren skal legge fram et sikkerhetsprogram for vedkommende myndighet. Programmet skal inneholde 
en beskrivelse av de metoder og framgangsmåter som leverandøren må følge for å oppfylle kravene i 
nr. 8.1.5. Programmet skal dessuten inneholde en beskrivelse av hvordan leverandøren selv skal føre 
kontroll med at disse metodene og framgangsmåtene følges.

 Søkeren skal også framlegge den forpliktelseserklæring for sikkerhetsgodkjente leverandører av 
forsyninger til flygingen som er angitt i tillegg 8-A. Denne erklæringen skal være undertegnet av søkerens 
lovlige stedfortreder eller av den personen som er ansvarlig for sikkerheten.

 Vedkommende myndighet skal oppbevare den undertegnede erklæringen.

b) Vedkommende myndighet eller en uavhengig validerer som opptrer på dens vegne, skal undersøke 
sikkerhetsprogrammet og deretter foreta en kontroll på stedet av de angitte anleggene for å vurdere om 
søkeren oppfyller kravene i nr. 8.1.5.

c) Dersom vedkommende myndighet er tilfreds med opplysningene som framlegges i henhold til bokstav a) 
og b), kan den godkjenne leverandøren som sikkerhetsgodkjent leverandør for de angitte anleggene. 
Dersom vedkommende myndighet ikke er tilfreds med opplysningene, skal den umiddelbart underrette 
foretaket som søker godkjenning som sikkerhetsgodkjent leverandør, om årsakene til dette.

8.1.3.3 Sikkerhetsgodkjente leverandører skal valideres på nytt med jevne mellomrom og minst hvert femte år. 
Valideringen skal omfatte kontroll på stedet for å avgjøre om den sikkerhetsgodkjente leverandøren fortsatt 
oppfyller kravene i nr. 8.1.5.

 En inspeksjon i den sikkerhetsgodkjente leverandørens lokaler som vedkommende myndighet foretar i samsvar 
med sitt nasjonale kvalitetskontrollprogram, kan anses som en kontroll på stedet, forutsatt at den omfatter alle 
kravene i nr. 8.1.5.

8.1.3.4 Dersom vedkommende myndighet ikke lenger er overbevist om at den sikkerhetsgodkjente leverandøren 
oppfyller kravene i nr. 8.1.5, skal den tilbakekalle dens status som sikkerhetsgodkjent leverandør for de angitte 
anleggene.

8.1.3.5 Uten at det berører den enkelte medlemsstats rett til å iverksette strengere tiltak i samsvar med artikkel 6 i 
forordning (EF) nr. 300/2008, skal en sikkerhetsgodkjent leverandør som er godkjent i samsvar med nr. 8.1.3, 
anerkjennes i alle medlemsstater.

8.1.4 Utpeking av kjente leverandører

8.1.4.1 Ethvert foretak som ivaretar sikkerhetskontrollen omhandlet i nr. 8.1.5.1 og leverer forsyninger til flygingen, 
men ikke direkte til luftfartøyer, skal utpekes som kjent leverandør av det luftfartsselskapet det leverer til. Dette 
gjelder ikke sikkerhetsgodkjente leverandører.

8.1.4.2 For å bli utpekt som kjent leverandør skal foretaket framlegge den forpliktelseserklæring for kjente leverandører 
av forsyninger til flygingen som er angitt i tillegg 8-B, for alle luftfartsselskaper det leverer til. Denne 
erklæringen skal være undertegnet av foretakets lovlige stedfortreder eller av den personen som er ansvarlig 
for sikkerheten.

 Den undertegnede erklæringen skal for valideringsformål oppbevares av det luftfartsselskapet som den kjente 
leverandøren leverer til.

8.1.4.3 Dersom leverandøren ikke utfører leveringer i et tidsrom på to år, skal dens status som kjent leverandør 
opphøre.

8.1.4.4 Dersom vedkommende myndighet eller det luftfartsselskapet som den kjente leverandøren leverer til, ikke 
lenger er overbevist om at den kjente leverandøren oppfyller kravene i nr. 8.1.5.1, skal vedkommende 
luftfartsselskap tilbakekalle leverandørens status som kjent leverandør.
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8.1.5 Sikkerhetskontroll som skal utføres av luftfartsselskaper, sikkerhetsgodkjente leverandører og kjente 
leverandører

8.1.5.1 Luftfartsselskaper samt sikkerhetsgodkjente leverandører og kjente leverandører av forsyninger til flygingen 
skal:

a) utpeke en person som ansvarlig for sikkerheten i foretaket,

b) sikre at personer med adgang til forsyninger til flygingen får sikkerhetsopplæring før de gis adgang til 
forsyningene,

c) hindre ulovlig adgang til sine lokaler og forsyninger til flygingen,

d) med rimelighet sikre at ingen forbudte gjenstander skjules i forsyninger til flygingen, og

e) forsegle eller fysisk beskytte alle kjøretøyer og/eller containere som brukes til å transportere forsyninger 
til flygingen.

 Bokstav e) får ikke anvendelse under transport på flyside.

8.1.5.2 Den sikkerhetskontroll som skal utføres av luftfartsselskaper og sikkerhetsgodkjente leverandører, skal også 
være underlagt tilleggsbestemmelser fastsatt i en særskilt kommisjonsbeslutning.

8.2 BESKYTTELSE AV FORSYNINGER TIL FLYGINGEN

 Nærmere bestemmelser om beskyttelse av forsyninger til flygingen fastsettes i en særskilt kommisjonsbeslutning.

TILLEGG 8-A

FORPLIKTELSESERKLÆRING

SIKKERHETSGODKJENT LEVERANDØR AV FORSYNINGER TIL FLYGINGEN

I samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 300/2008 av 11. mars 2008 om felles bestemmelser om 
sikkerhet i sivil luftfart og dens gjennomføringsrettsakter

erklærer jeg:

– at opplysningene i foretakets sikkerhetsprogram så langt jeg kjenner til er riktige og nøyaktige,

– at de metoder og framgangsmåter som er fastsatt i dette sikkerhetsprogrammet, vil bli gjennomført på alle anlegg 
som omfattes av programmet,

– at dette sikkerhetsprogrammet vil bli tilpasset slik at det er i samsvar med alle framtidige relevante endringer i 
Fellesskapets regelverk, med mindre [foretakets navn] underretter [vedkommende myndighets navn] om at det 
ikke lenger ønsker å levere forsyninger til flygingen direkte til luftfartøyer (og dermed ikke lenger ønsker å være 
sikkerhetsgodkjent leverandør),

– at [foretakets navn] skriftlig vil underrette [vedkommende myndighets navn] om:

a)  mindre endringer i sitt sikkerhetsprogram, f.eks. foretaksnavn, person som er ansvarlig for sikkerheten eller 
dennes kontaktopplysninger, snarest mulig og senest innen ti virkedager, og

b)  større planlagte endringer, f.eks. nye framgangsmåter for gjennomsøking, større byggearbeider som kan 
påvirke foretakets overholdelse av gjeldende fellesskapsregelverk, eller endring av anlegg/adresse, senest 15 
virkedager før iverksettingen av den planlagte endringen,

– at [foretakets navn], for å sikre at gjeldende fellesskapsregelverk overholdes, vil samarbeide fullt ut i forbindelse 
med alle nødvendige inspeksjoner og gi inspektørene tilgang til alle dokumenter de anmoder om,

– at [foretakets navn] vil underrette [vedkommende myndighets navn] om eventuelle alvorlige brudd på 
sikkerhetsreglene og om eventuelle mistenkelige forhold som kan ha betydning for forsyninger til flygingen, særlig 
eventuelle forsøk på å skjule forbudte gjenstander i forsyningen,
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– at [foretakets navn] vil sikre at alt relevant personale får egnet opplæring og er klar over sitt sikkerhetsansvar i 
henhold til foretakets sikkerhetsprogram, og

– at [foretakets navn] vil underrette [vedkommende myndighets navn] dersom:

a) det legger ned sin virksomhet,

b) det ikke lenger leverer forsyninger til flygingen direkte til luftfartøyer, eller

c) det ikke lenger er i stand til å oppfylle kravene i gjeldende fellesskapsregelverk.

Jeg påtar meg det fulle ansvaret for denne erklæring.

Navn:

Stilling i foretaket:

Dato:

Underskrift:

TILLEGG 8-B

FORPLIKTELSESERKLÆRING

KJENT LEVERANDØR AV FORSYNINGER TIL FLYGINGEN

I samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 300/2008 av 11. mars 2008 om felles bestemmelser om 
sikkerhet i sivil luftfart og dens gjennomføringsrettsakter

erklærer jeg:

– at [foretakets navn] oppfyller kravene i Fellesskapets regelverk,

– at [foretakets navn], for å sikre at gjeldende fellesskapsregelverk overholdes, vil samarbeide fullt ut i forbindelse 
med alle nødvendige inspeksjoner og gi inspektørene tilgang til alle dokumenter de anmoder om,

– at [foretakets navn] vil underrette [navn på luftfartsselskap eller godkjent leverandør som foretaket leverer 
forsyninger til flygingen til] om eventuelle alvorlige brudd på sikkerhetsreglene og om eventuelle mistenkelige 
forhold som kan ha betydning for forsyninger til flygingen, særlig eventuelle forsøk på å skjule forbudte gjenstander 
i forsyninger,

– at [foretakets navn] vil sikre at alt berørt personale får egnet opplæring og er klar over sitt sikkerhetsansvar, og

– at [foretakets navn] vil underrette [navn på luftfartsselskap eller sikkerhetsgodkjent leverandør som foretaket 
leverer forsyninger til flygingen til] dersom:

a) det legger ned sin virksomhet eller

b) det ikke lenger er i stand til å oppfylle kravene i gjeldende fellesskapsregelverk.

Jeg påtar meg det fulle ansvaret for denne erklæring.

Navn:

Stilling i foretaket:

Dato:

Underskrift:
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9. FORSYNINGER TIL LUFTHAVNEN

9.0  ALMINNELIGE BESTEMMELSER

9.0.1 Med mindre annet er angitt eller med mindre en myndighet eller et foretak utfører gjennomsøking, skal 
lufthavnsoperatøren sikre gjennomføring av tiltakene fastsatt i dette kapittel.

9.0.2 I dette kapittel menes med:

a) «forsyninger til lufthavnen» alle gjenstander som er beregnet på å selges, brukes eller stilles til rådighet i 
sikkerhetsbegrensede områder i lufthavnen,

b) «kjent leverandør av forsyninger til lufthavnen» en leverandør hvis framgangsmåter oppfyller slike felles 
sikkerhetsregler og -standarder at leverandøren kan levere forsyninger til sikkerhetsbegrensede områder i 
lufthavnen.

9.0.3 Forsyninger skal anses som forsyninger til lufthavnen fra det tidspunkt de kan identifiseres som forsyninger 
som skal selges, brukes eller stilles til rådighet i sikkerhetsbegrensede områder i lufthavnen.

9.1 SIKKERHETSKONTROLL

9.1.1 Sikkerhetskontroll – alminnelige bestemmelser

9.1.1.1 Forsyninger til lufthavnen skal gjennomsøkes før de kan bringes inn i sikkerhetsbegrensede områder, med 
mindre en kjent leverandør har sikkerhetskontrollert dem og de er blitt beskyttet mot inngrep fra uvedkommende 
fra tidspunktet for sikkerhetskontrollen og fram til de bringes inn i det sikkerhetsbegrensede området.

9.1.1.2 Forsyninger til lufthavnen som kommer fra et sikkerhetsbegrenset område, kan unntas fra denne 
sikkerhetskontrollen.

9.1.1.3 Alle forsyninger til lufthavnen som mottas fra en kjent leverandør, og som viser tegn på ulovlig inngrep, eller 
der det er grunn til å anta at de ikke har vært beskyttet mot inngrep fra uvedkommende fra kontrolltidspunktet, 
skal gjennomsøkes.

9.1.1.4 Ved levering på utsalgsstedet i det sikkerhetsbegrensede området i lufthavnen skal utsalgsstedets personale 
foreta en visuell kontroll av forsyningene for å sikre at de ikke viser noen tegn på ulovlige inngrep.

9.1.2 Gjennomsøking

9.1.2.1 Ved gjennomsøking av forsyninger til lufthavnen skal de midler eller metoder som benyttes, ta hensyn til 
forsyningenes art og være tilstrekkelige til at det med rimelighet kan sikres at ingen forbudte gjenstander er 
skjult i forsyningen.

9.1.2.2 Gjennomsøking av forsyninger til lufthavnen skal også være underlagt tilleggsbestemmelser fastsatt i en 
særskilt kommisjonsbeslutning.

9.1.3 Utpeking av kjente leverandører

9.1.3.1 Ethvert foretak som ivaretar sikkerhetskontrollen omhandlet i nr. 9.1.4 og leverer forsyninger til lufthavnen, 
skal utpekes som kjent leverandør av lufthavnsoperatøren.

9.1.3.2 For å bli utpekt som kjent leverandør skal foretaket framlegge den forpliktelseserklæring for kjente leverandører 
av forsyninger til lufthavnen som er angitt i tillegg 9-A, for lufthavnsoperatøren. Denne erklæringen skal være 
undertegnet av foretakets lovlige stedfortreder eller av den personen som er ansvarlig for sikkerheten.

 Lufthavnsoperatøren skal oppbevare den undertegnede erklæringen for valideringsformål.

9.1.3.3 Dersom leverandøren ikke utfører leveringer i et tidsrom på to år, skal dens status som kjent leverandør 
opphøre.

9.1.3.4 Dersom vedkommende myndighet eller lufthavnsoperatøren ikke lenger er overbevist om at den kjente 
leverandøren oppfyller kravene i nr. 9.1.4, skal lufthavnsoperatøren tilbakekalle leverandørens status som kjent 
leverandør.
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9.1.4 Sikkerhetskontroll som skal utføres av kjente leverandører

 Kjente leverandører av forsyninger til lufthavnen skal:

a) utpeke en person som ansvarlig for sikkerheten i foretaket,

b) sikre at personer med adgang til forsyninger til lufthavnen får sikkerhetsopplæring før de gis adgang til 
forsyningene,

c) hindre ulovlig adgang til sine lokaler og forsyninger til lufthavnen,

d) med rimelighet sikre at ingen forbudte gjenstander skjules i forsyninger til lufthavnen, og

e) forsegle eller fysisk beskytte alle kjøretøyer og/eller containere som brukes til å transportere forsyninger 
til lufthavnen.

9.2 BESKYTTELSE AV FORSYNINGER TIL LUFTHAVNEN

 Nærmere bestemmelser om beskyttelse av forsyninger til lufthavnen fastsettes i en særskilt kommisjonsbeslutning.

TILLEGG 9-A

FORPLIKTELSESERKLÆRING

KJENT LEVERANDØR AV FORSYNINGER TIL LUFTHAVNEN

I samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 300/2008 av 11. mars 2008 om felles bestemmelser om 
sikkerhet i sivil luftfart og dens gjennomføringsrettsakter

erklærer jeg:

– at [foretakets navn] oppfyller kravene i Fellesskapets regelverk,

– at [foretakets navn], for å sikre at gjeldende fellesskapsregelverk overholdes, vil samarbeide fullt ut i forbindelse 
med alle nødvendige inspeksjoner og gi inspektørene tilgang til alle dokumenter de anmoder om,

– at [foretakets navn] vil underrette [vedkommende myndighets navn og lufthavnsoperatørens navn] om eventuelle 
alvorlige brudd på sikkerhetsreglene og om eventuelle mistenkelige forhold som kan ha betydning for forsyninger 
til lufthavnen, særlig eventuelle forsøk på å skjule forbudte gjenstander i forsyninger,

– at [foretakets navn] vil sikre at alt berørt personale får egnet opplæring og er klar over sitt sikkerhetsansvar, og

– at [foretakets navn] vil underrette [lufthavnsoperatørens navn] dersom:

a) det legger ned sin virksomhet eller

b) det ikke lenger er i stand til å oppfylle kravene i gjeldende fellesskapsregelverk.

Jeg påtar meg det fulle ansvaret for denne erklæring.

Navn:

Stilling i foretaket:

Dato:

Underskrift:
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10. SIKKERHETSTILTAK UNDER FLYGINGEN

Ingen bestemmelser i denne forordning.

11. ANSETTELSE OG OPPLÆRING AV PERSONALE

11.0  ALMINNELIGE BESTEMMELSER

11.0.1 Den myndighet, den lufthavnsoperatør, det luftfartsselskap eller det foretak som ansetter personer som 
gjennomfører eller er ansvarlige for å gjennomføre tiltak som i samsvar med det nasjonale sikkerhetsprogrammet 
for sivil luftfart nevnt i artikkel 10 i forordning (EF) nr. 300/2008 er dens/dets ansvar, skal sikre at disse 
personene oppfyller kravene fastsatt i dette kapittel.

11.0.2 I dette kapittel menes med «sertifisering» en formell vurdering som foretas av eller på vegne av vedkommende 
myndighet for å bekrefte at en person har fullført og bestått den nødvendige opplæring og har de nødvendige 
kvalifikasjoner til å utføre sine oppgaver på en tilfredsstillende måte.

11.0.3 I dette kapittel menes med «bostedsstat» enhver stat der personen har hatt bosted uten avbrudd i minst seks 
måneder, og med et «opphold» i utdanning eller arbeid menes ethvert opphold på mer enn 28 dager.

11.0.4 Kvalifikasjoner som personer har tilegnet seg før ansettelsen, kan tas i betraktning ved vurdering av behovet for 
opplæring i henhold til dette kapittel.

11.1 ANSETTELSE

11.1.1 Personer som ansettes for å gjennomføre eller for å ha ansvaret for gjennomføringen av gjennomsøking, 
adgangskontroll eller annen sikkerhetskontroll i et sikkerhetsbegrenset område, skal med tilfredsstillende 
resultat ha vært underkastet en vandelskontroll.

11.1.2 Personer som ansettes for å gjennomføre eller for å ha ansvaret for gjennomføringen av gjennomsøking, 
adgangskontroll eller annen sikkerhetskontroll i et annet område enn et sikkerhetsbegrenset område, skal 
med tilfredsstillende resultat ha vært underkastet en vandelskontroll eller en kontroll før ansettelse. Med 
mindre annet er angitt i denne forordning, skal vedkommende myndighet i samsvar med gjeldende nasjonale 
bestemmelser avgjøre om det skal utføres en vandelskontroll eller en kontroll før ansettelse.

11.1.3 I samsvar med nasjonale bestemmelser og Fellesskapets bestemmelser skal en vandelskontroll minst:

a) fastslå personens identitet på grunnlag av dokumentasjon,

b) omfatte strafferegisteret i alle bostedsstater i de fem foregående årene, og

c) omfatte arbeid, utdanning og eventuelle opphold i disse i de fem foregående årene.

11.1.4 I samsvar med nasjonale bestemmelser og Fellesskapets bestemmelser skal en kontroll før ansettelse minst:

a) fastslå personens identitet på grunnlag av dokumentasjon,

b) omfatte arbeid, utdanning og eventuelle opphold i disse i de fem foregående årene, og

c) medføre krav om at personen undertegner en erklæring om eventuell kriminell fortid i alle bostedsstater i 
de fem foregående årene.

11.1.5  Vandelskontrollen eller kontrollen før ansettelse skal fullføres før personen får eventuell sikkerhetsopplæring 
som innebærer adgang til opplysninger som ikke er offentlige.

11.1.6 Ansettelsesprosessen for alle personer som ansettes i henhold til nr.11.1.1 og 11.1.2, skal omfatte minst 
en skriftlig søknad og en konferanse med henblikk på en første vurdering av personens kvalifikasjoner og 
skikkethet.
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11.1.7 Personer som ansettes for å utføre sikkerhetskontroll, skal ha de nødvendige mentale og fysiske evner og 
ferdigheter til å utføre sine oppgaver effektivt, og skal gjøres oppmerksom på arten av disse kravene ved 
innledningen av ansettelsesprosessen.

 Disse evnene og ferdighetene skal vurderes under ansettelsesprosessen og før en eventuell prøvetid er avsluttet.

11.1.8  Opplysninger om ansettelsen, herunder resultatene av eventuelle vurderingsprøver, skal for alle personer som 
ansettes i henhold til nr. 11.1.1 og 11.1.2, oppbevares minst så lenge disse personenes arbeidsavtale varer.

11.2 OPPLÆRING

11.2.1 Alminnelige opplæringskrav

11.2.1.1 Før personer gis tillatelse til å utføre sikkerhetskontroll uten tilsyn, skal de ha fullført og bestått nødvendig 
opplæring.

11.2.1.2 Opplæringen av personer som utfører oppgavene omhandlet i nr. 11.2.3.1-11.2.3.5 og nr. 11.2.4, skal omfatte 
teori, praksis og opplæring på arbeidsplassen.

11.2.1.3 Kursinnholdet skal spesifiseres eller godkjennes av vedkommende myndighet før:

a) en instruktør gir opplæring i henhold til forordning (EF) nr. 300/2008 og dens gjennomføringsrettsakter, 
eller

b) et datamaskinbasert opplæringskurs brukes med sikte på å oppfylle kravene i forordning (EF) nr. 300/2008 
og dens gjennomføringsrettsakter.

 Datamaskinbasert opplæring kan brukes med eller uten bistand fra en instruktør eller veileder.

11.2.1.4 Opplysninger om opplæringen skal for alle opplærte personer oppbevares minst så lenge personenes 
arbeidsavtale varer.

11.2.2 Grunnopplæring

 Grunnopplæring av personer som utfører oppgaver som omhandlet i nr. 11.2.3.1, 11.2.3.4 og 11.2.3.5 samt 
11.2.4, 11.2.5 og 11.5 skal gi følgende kvalifikasjoner:

a) kunnskap om tidligere ulovlige anslag mot sivil luftfart, terrorhandlinger og aktuelle trusler,

b) kunnskap om den rettslige rammen for luftfartssikkerhet,

c) kunnskap om målene med og organiseringen av luftfartssikkerheten, herunder forpliktelser og ansvar for 
personer som utfører sikkerhetskontroll,

d) kunnskap om framgangsmåter for adgangskontroll,

e) kunnskap om de systemer for identitetskort som brukes i lufthavnen,

f) kunnskap om framgangsmåter for å anrope personer og om omstendigheter der personer bør anropes eller 
meldes,

g) kunnskap om framgangsmåter for melding,

h) evne til å identifisere forbudte gjenstander;
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i) evne til å reagere hensiktsmessig på sikkerhetsrelaterte hendelser,

j) kunnskap om hvordan menneskers atferd og reaksjoner kan påvirke sikkerheten, og

k) evne til å uttrykke seg klart og myndig.

11.2.3 Særskilt opplæring av personer som utfører sikkerhetskontroll

11.2.3.1 Den særskilte opplæringen av personer som utfører gjennomsøking av personer, håndbagasje, medbrakte 
gjenstander og innsjekket bagasje, skal gi følgende kvalifikasjoner:

a) forståelse av utformingen av gjennomsøkingsstedet og gjennomsøkingsprosessen,

b) kunnskap om hvordan forbudte gjenstander kan skjules,

c) evne til å reagere hensiktsmessig ved påvisning av forbudte gjenstander,

d) kunnskap om det benyttede sikkerhetsutstyrets eller de benyttede gjennomsøkingsmetodenes kapasitet og 
begrensninger,

e) kunnskap om nødprosedyrer,

 og dersom personens oppgaver krever det:

f) mellommenneskelige ferdigheter, særlig kunnskap om håndtering av kulturforskjeller og mulige 
forstyrrende passasjerer,

g) kunnskap om teknikker for manuell gjennomsøking,

h) evne til å utføre manuell gjennomsøking på en måte som med rimelighet sikrer at skjulte forbudte 
gjenstander blir oppdaget,

i) kunnskap om unntak fra gjennomsøking og særlige sikkerhetsprosedyrer,

j) evne til å betjene sikkerhetsutstyret som brukes,

k) evne til riktig tolking av bilder som genereres av sikkerhetsutstyret, og

l) kunnskap om krav til beskyttelse av innsjekket bagasje.

11.2.3.2 Opplæringen av personer som utfører gjennomsøking av frakt og post, skal gi følgende kvalifikasjoner:

a) kunnskap om tidligere ulovlige anslag mot sivil luftfart, terrorhandlinger og aktuelle trusler,

b) kjennskap til gjeldende regelverk,

c) kunnskap om målene med og organiseringen av luftfartssikkerheten, herunder forpliktelser og ansvar for 
personer som utfører sikkerhetskontroll i forsyningskjeden,

d) evne til å identifisere forbudte gjenstander;

e) evne til å reagere hensiktsmessig ved påvisning av forbudte gjenstander,

f) kunnskap om det benyttede sikkerhetsutstyrets eller de benyttede gjennomsøkingsmetodenes kapasitet og 
begrensninger,
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g) kunnskap om hvordan forbudte gjenstander kan skjules,

h) kunnskap om nødprosedyrer,

i) kunnskap om krav til beskyttelse av frakt og post,

 og dersom personens oppgaver krever det:

j) kunnskap om krav til gjennomsøking av frakt og post, herunder unntak og særlige sikkerhetsprosedyrer,

k) kunnskap om hvilke gjennomsøkingsmetoder som egner seg til ulike typer frakt og post,

l) kunnskap om teknikker for manuell gjennomsøking,

m) evne til å utføre manuell gjennomsøking på en måte som gir rimelig sikkerhet for at skjulte forbudte 
gjenstander blir oppdaget,

n) evne til å betjene sikkerhetsutstyret som brukes,

o) evne til riktig tolking av bilder som genereres av sikkerhetsutstyret, og

p) kunnskap om krav til transport.

11.2.3.3 Opplæringen av personer som utfører gjennomsøking av luftfartsselskapers frakt og post, av forsyninger til 
flygingen og av forsyninger til lufthavnen, skal gi følgende kvalifikasjoner:

a) kunnskap om tidligere ulovlige anslag mot sivil luftfart, terrorhandlinger og aktuelle trusler,

b) kjennskap til gjeldende regelverk,

c) kunnskap om målene med og organiseringen av luftfartssikkerheten, herunder forpliktelser og ansvar for 
personer som utfører sikkerhetskontroll i forsyningskjeden,

d) evne til å identifisere forbudte gjenstander;

e) evne til å reagere hensiktsmessig ved påvisning av forbudte gjenstander,

f) kunnskap om hvordan forbudte gjenstander kan skjules,

g) kunnskap om nødprosedyrer,

h) kunnskap om det benyttede sikkerhetsutstyrets eller de benyttede gjennomsøkingsmetodenes kapasitet og 
begrensninger,

 og dersom personens oppgaver krever det:

i) kunnskap om teknikker for manuell gjennomsøking,

j) evne til å utføre manuell gjennomsøking på en måte som gir rimelig sikkerhet for at skjulte forbudte 
gjenstander blir oppdaget,
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k) evne til å betjene sikkerhetsutstyret som brukes,

l) evne til riktig tolking av bilder som genereres av sikkerhetsutstyret, og

m) kunnskap om krav til transport.

11.2.3.4 Den særskilte opplæringen av personer som inspiserer kjøretøyer, skal gi følgende kvalifikasjoner:

a) kunnskap om rettslige krav til inspeksjoner av kjøretøyer, herunder unntak og særlige sikkerhetsprosedyrer,

b) evne til å reagere hensiktsmessig ved påvisning av forbudte gjenstander,

c) kunnskap om hvordan forbudte gjenstander kan skjules,

d) kunnskap om nødprosedyrer,

e) kunnskap om teknikker for inspeksjon av kjøretøyer, og

f) evne til å inspisere kjøretøyer på en måte som gir rimelig sikkerhet for at skjulte forbudte gjenstander blir 
oppdaget,

11.2.3.5 Den særskilte opplæringen av personer som utfører adgangskontroll i en lufthavn samt overvåking og 
patruljering, skal gi følgende kvalifikasjoner:

a) kunnskap om rettslige krav til adgangskontroll, herunder unntak og særlige sikkerhetsprosedyrer,

b) kunnskap om adgangskontrollsystemene som brukes i lufthavnen,

c) kunnskap om tillatelser som gir adgang til områder på flyside, herunder identitetskort og passersedler for 
kjøretøyer, og evne til å identifisere disse tillatelsene,

d) kunnskap om framgangsmåter for patruljering og for anrop av personer, samt om omstendigheter der 
personer bør anropes eller meldes,

e) evne til å reagere hensiktsmessig ved påvisning av forbudte gjenstander,

f) kunnskap om nødprosedyrer, og

g) mellommenneskelige ferdigheter, særlig kunnskap om håndtering av kulturforskjeller og mulige 
forstyrrende passasjerer.

11.2.3.6 Opplæringen av personer som utfører sikkerhetsgjennomsøking av luftfartøyer, skal gi følgende kvalifikasjoner:

a) kunnskap om de rettslige kravene til sikkerhetsgjennomsøking av luftfartøyer,

b) kunnskap om konfigurasjonen av den eller de luftfartøytyper som personen skal utføre 
sikkerhetsgjennomsøking av,

c) evne til å identifisere forbudte gjenstander;
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d) evne til å reagere hensiktsmessig ved påvisning av forbudte gjenstander,

e) kunnskap om hvordan forbudte gjenstander kan skjules, og

f) evne til å utføre sikkerhetsgjennomsøking av luftfartøyer på en måte som gir rimelig sikkerhet for at skjulte 
forbudte gjenstander blir oppdaget.

11.2.3.7 Opplæringen av personer som sørger for beskyttelse av luftfartøyer, skal gi følgende kvalifikasjoner:

a) kunnskap om hvordan luftfartøyer beskyttes og hvordan ulovlig adgang til luftfartøyer hindres,

b) kunnskap om framgangsmåter for forsegling av luftfartøyer dersom dette er relevant,

c) kunnskap om de systemer for identitetskort som brukes i lufthavnen,

d) kunnskap om framgangsmåter for å anrope personer og om omstendigheter der personer bør anropes eller 
meldes, og

e) kunnskap om nødprosedyrer.

11.2.3.8  Opplæringen av personer som sørger for tilknytning mellom passasjerer og bagasje, skal gi følgende 
kvalifikasjoner:

a) kunnskap om tidligere ulovlige anslag mot sivil luftfart, terrorhandlinger og aktuelle trusler,

b) kjennskap til gjeldende regelverk,

c) kunnskap om målene med og organiseringen av luftfartssikkerheten, herunder forpliktelser og ansvar for 
personer som utfører sikkerhetskontroll,

d) evne til å reagere hensiktsmessig ved påvisning av forbudte gjenstander,

e) kunnskap om nødprosedyrer,

f) kunnskap om krav og teknikker i forbindelse med tilknytningen mellom passasjerer og bagasje, og

g) kunnskap om krav til beskyttelse av luftfartsselskapers materiell som brukes ved håndtering av passasjerer 
og bagasje.

11.2.3.9  Opplæringen av personer som utfører annen sikkerhetskontroll av frakt og post enn gjennomsøking, eller som 
har adgang til identifiserbar luftfrakt eller identifiserbar luftpost, skal gi følgende kvalifikasjoner:

a) kunnskap om tidligere ulovlige anslag mot sivil luftfart, terrorhandlinger og aktuelle trusler,

b) kjennskap til gjeldende regelverk,

c) kunnskap om målene med og organiseringen av luftfartssikkerheten, herunder forpliktelser og ansvar for 
personer som utfører sikkerhetskontroll i forsyningskjeden,

d) kunnskap om framgangsmåter for å anrope personer og om omstendigheter der personer bør anropes eller 
meldes,

e) kunnskap om framgangsmåter for melding,

f) evne til å identifisere forbudte gjenstander;
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g) evne til å reagere hensiktsmessig ved påvisning av forbudte gjenstander,

h) kunnskap om hvordan forbudte gjenstander kan skjules,

i) kunnskap om krav til beskyttelse av frakt og post, og

j) kunnskap om krav til transport dersom dette er relevant.

11.2.3.10 Opplæringen av personer som utfører annen sikkerhetskontroll enn gjennomsøking av luftfartsselskapers frakt 
og post, av forsyninger til flygingen og av forsyninger til lufthavnen, skal gi følgende kvalifikasjoner:

a) kunnskap om tidligere ulovlige anslag mot sivil luftfart, terrorhandlinger og aktuelle trusler,

b) kjennskap til gjeldende regelverk,

c) kunnskap om målene med og organiseringen av luftfartssikkerheten, herunder forpliktelser og ansvar for 
personer som utfører sikkerhetskontroll,

d) kunnskap om framgangsmåter for å anrope personer og om omstendigheter der personer bør anropes eller 
meldes,

e) kunnskap om framgangsmåter for melding,

f) evne til å identifisere forbudte gjenstander;

g) evne til å reagere hensiktsmessig ved påvisning av forbudte gjenstander,

h) kunnskap om hvordan forbudte gjenstander kan skjules,

i) kunnskap om beskyttelse av luftfartsselskapers post og materiell, av forsyninger til flygingen og av 
forsyninger til lufthavnen, alt etter hva som er relevant, og

j) kunnskap om krav til transport dersom dette er relevant.

11.2.4 Særskilt opplæring av personer som fører direkte tilsyn med personer som utfører sikkerhetskontroll 
(«tilsynsførere»)

 Den særskilte opplæringen av tilsynsførere skal i tillegg til de kvalifikasjoner som kreves av personene det føres 
tilsyn med, gi følgende kvalifikasjoner:

a) kunnskap om de gjeldende rettslige krav og om hvordan de skal oppfylles,

b) kunnskap om tilsynsoppgavene,

c) kunnskap om den interne kvalitetskontrollen,

d) evne til å reagere hensiktsmessig ved påvisning av forbudte gjenstander,

e) kunnskap om nødprosedyrer,
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f) evne til å gi veiledning og opplæring på arbeidsplassen og til å motivere andre,

 og dersom personens oppgaver krever det:

g) kunnskap om konflikthåndtering, og

h) kunnskap om det benyttede sikkerhetsutstyrets eller de benyttede gjennomsøkingsmetodenes kapasitet og 
begrensninger.

11.2.5 Særskilt opplæring av personer med allment ansvar på nasjonalt eller lokalt plan for å sikre at et 
sikkerhetsprogram og gjennomføringen av dette overholder alle gjeldende rettslige bestemmelser 
(«sikkerhetsansvarlige»)

 Den særskilte opplæringen av sikkerhetsansvarlige skal gi følgende kvalifikasjoner:

a) kunnskap om de gjeldende rettslige krav og om hvordan de skal oppfylles,

b) kunnskap om kvalitetskontrollen på internt plan, nasjonalt plan, fellesskapsplan og internasjonalt plan,

c) evne til å motivere andre,

d) kunnskap om det benyttede sikkerhetsutstyrets eller de benyttede gjennomsøkingsmetodenes kapasitet og 
begrensninger.

11.2.6 Opplæring av personer som ikke er passasjerer, og som må gis adgang til sikkerhetsbegrensede områder 
uten følge

11.2.6.1 Personer som ikke er passasjerer, og som må gis adgang til sikkerhetsbegrensede områder uten følge og ikke 
omfattes av nr. 11.2.3-11.2.5 eller nr. 11.5, skal gis sikkerhetsopplæring før de får utstedt tillatelser som gir dem 
slik adgang.

11.2.6.2 Sikkerhetsopplæringen skal gi følgende kvalifikasjoner:

a) kunnskap om tidligere ulovlige anslag mot sivil luftfart, terrorhandlinger og aktuelle trusler,

b) kjennskap til gjeldende regelverk,

c) kunnskap om målene med og organiseringen av luftfartssikkerheten, herunder forpliktelser og ansvar for 
personer som utfører sikkerhetskontroll,

d) forståelse av utformingen av gjennomsøkingsstedet og gjennomsøkingsprosessen,

e) kjennskap til adgangskontroll og relevante framgangsmåter for gjennomsøking,

f) kunnskap om de identitetskort for lufthavner som brukes i lufthavnen,

g) kunnskap om framgangsmåter for melding, og

h) evne til å reagere hensiktsmessig på sikkerhetsrelaterte hendelser.

11.2.6.3 Alle som har fått sikkerhetsopplæring, skal kunne vise at de har forstått alle emnene nevnt i nr. 11.2.6.2 før de 
får en tillatelse som gir dem adgang til sikkerhetsbegrensede områder uten følge.

11.3 SERTIFISERING ELLER GODKJENNING

11.3.1 For personer som utfører oppgavene omhandlet i nr. 11.2.3.1-11.2.3.5, gjelder følgende:

a) De skal gjennomgå en innledende sertifisering eller godkjenning.

b) Personer som betjener røntgen- eller EDS-utstyr, skal sertifiseres på nytt minst hvert tredje år.

c) Alle øvrige personer skal sertifiseres eller godkjennes på nytt minst hvert femte år.
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11.3.2 Personer som betjener røntgen- eller EDS-utstyr skal som et ledd i den innledende sertifiseringen eller 
godkjenningen bestå en standardisert bildetolkingsprøve.

11.3.3 Den fornyede sertifiseringen eller godkjenningen av personer som betjener røntgen- eller EDS-utstyr, skal 
omfatte både den standardiserte bildetolkingsprøven og en vurdering av arbeidsprestasjonene.

11.3.4 Dersom fornyet sertifisering eller fornyet godkjenning ikke gjennomføres med tilfredsstillende resultat innen 
en rimelig frist, normalt høyst tre måneder, skal de tilknyttede sikkerhetsrettighetene kalles tilbake.

11.3.5 Opplysninger om sertifiseringen eller godkjenningen skal for alle sertifiserte eller godkjente personer 
oppbevares minst så lenge personenes arbeidsavtale varer.

11.4 VIDEREOPPLÆRING

11.4.1 Personer som betjener røntgen- eller EDS-utstyr skal gjennomgå videreopplæring som består av trening og 
prøving i bildegjenkjenning. Denne opplæringen skal skje i form av:

a) opplæringskurs og/eller datamaskinbasert opplæring, eller

b) opplæring på arbeidsplassen ved bruk av bildeprojeksjon («threat image projection», TIP), forutsatt at 
det benyttede røntgen- eller EDS-utstyret inneholder et TIP-bibliotek med minst 6000 bilder, som angitt 
nedenfor, og at personen arbeider med dette utstyret i minst en tredel av sin arbeidstid.

 Prøveresultatene skal meddeles personen og registreres, og de kan tas i betraktning som et ledd i den fornyede 
sertifiseringen eller godkjenningen.

 Dersom opplæringen skjer i form av opplæringskurs og/eller datamaskinbasert opplæring, skal personene 
gjennomgå opplæring og prøving i bildegjenkjenning i minst seks timer hver sjette måned. Det skal benyttes 
et bildebibliotek som inneholder minst 1000 bilder av minst 250 ulike farlige gjenstander, herunder deler av 
slike, der hver gjenstand er avbildet fra flere ulike vinkler. Det skal benyttes et uforutsigbart utvalg av bilder fra 
bildebiblioteket under opplæringen og prøvingen.

 Dersom opplæringen skjer på arbeidsplassen ved bruk av TIP, skal bildebiblioteket inneholde minst 6000 bilder 
av minst 1500 ulike farlige gjenstander, herunder deler av slike, der hver gjenstand er avbildet fra flere ulike 
vinkler.

11.4.2 Personer som utfører oppgavene omhandlet i nr. 11.2, men ikke oppgavene omhandlet i nr. 11.4.1, skal 
gjennomgå videreopplæring tilstrekkelig ofte til å sikre at kvalifikasjonene opprettholdes og opparbeides i takt 
med utviklingen på sikkerhetsområdet.

 Videreopplæringen skal gjennomføres:

a) for kvalifikasjoner som opparbeides i den innledende grunnopplæringen og særlige opplæringen, minst 
hvert femte år, eller dersom kvalifikasjonene ikke har vært praktisert på over seks måneder, før personen 
går tilbake til å utføre sikkerhetsoppgaver, og

b) for nye eller utvidede kvalifikasjoner, etter behov slik at det sikres at personer som gjennomfører eller 
er ansvarlige for gjennomføringen av sikkerhetskontroller, raskt underrettes om nye trusler og om nye 
rettslige krav som får anvendelse.

 Kravene i bokstav a) får ikke anvendelse på kvalifikasjoner som er opparbeidet ved særskilt opplæring og som 
ikke lenger kreves for den berørte personens arbeidsoppgaver.
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11.4.3 Opplysninger om videreopplæringen skal for alle opplærte personer oppbevares minst så lenge personenes 
arbeidsavtale varer.

11.5 KVALIFIKASJONER FOR INSTRUKTØRER OG UAVHENGIGE VALIDERERE

11.5.1 Vedkommende myndighet skal ajourføre lister over godkjente instruktører og eventuelt uavhengige validerere 
som oppfyller kravene fastsatt i nr. 11.5.2, 11.5.3 eller 11.5.4.

11.5.2 Instruktører og uavhengige validerere skal med tilfredsstillende resultat ha vært underkastet en vandelskontroll 
i samsvar med nr. 11.1.3 og framlegge dokumentasjon på at de har de nødvendige kvalifikasjoner og 
kunnskaper. Uavhengige validerere skal være fri for avtalemessige og økonomiske forpliktelser overfor de 
lufthavnsoperatører, luftfartsselskaper eller foretak de er satt til å kontrollere.

11.5.3 Instruktører som var ansatt eller som ivaretok opplæring som omhandlet i denne forordning før den trådte i 
kraft, skal kunne godtgjøre overfor vedkommende myndighet minst at de:

a) har den kunnskap og de kvalifikasjoner som er angitt i nr. 11.5.5, og

b) bare gir kurs som er godkjent av vedkommende myndighet i samsvar med nr. 11.2.1.3.

11.5.4 Uavhengige validerere som var ansatt før denne forordning trådte i kraft, skal kunne godtgjøre overfor 
vedkommende myndighet minst at de:

a) har den kunnskap og de kvalifikasjoner som er angitt i nr. 11.5.6, og

b) er fri for avtalemessige og økonomiske forpliktelser overfor de lufthavnsoperatører, luftfartsselskaper eller 
foretak som skal kontrolleres.

11.5.5 For å bli sertifisert som instruktør som er kvalifisert til å gi opplæringen definert i nr. 11.2.3.1-11.2.3.5 og 
nr. 11.2.4 og 11.2.5, kreves det kjennskap til arbeidsmiljøet på det relevante området innenfor luftfartssikkerhet, 
samt kvalifikasjoner og kunnskap på følgende områder:

a) undervisningsmetoder,

b) de sikkerhetsaspekter det skal undervises i.

11.5.6 For å bli sertifisert som uavhengig validerer kreves det kjennskap til arbeidsmiljøet på det relevante området 
innenfor luftfartssikkerhet, samt kvalifikasjoner på følgende områder:

a) kvalitetskontroll,

b) de sikkerhetstiltak som skal valideres eller kontrolleres.

11.5.7 Vedkommende myndighet skal enten selv tilby opplæring for instruktører og uavhengige validerere eller 
godkjenne og føre en liste over egnede sikkerhetsopplæringskurs. Vedkommende myndighet skal sikre at 
instruktører og uavhengige validerere får regelmessig opplæring i eller opplysninger om utviklingen på de 
relevante områdene.

11.5.8  Dersom vedkommende myndighet ikke lenger er overbevist om at en kvalifisert instruktørs undervisning gir 
de relevante kvalifikasjoner, skal den enten tilbakekalle godkjenningen av kurset eller sikre at instruktøren 
midlertidig eller endelig strykes fra listen over kvalifiserte instruktører, alt etter hva som er relevant.

11.6.  GJENSIDIG GODKJENNING AV OPPLÆRING

 Alle kvalifikasjoner som en person har opparbeidet i en medlemsstat for å oppfylle kravene i henhold til 
forordning (EF) nr. 300/2008 og dens gjennomføringsrettsakter, skal tas i betraktning i andre medlemsstater.
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12. SIKKERHETSUTSTYR

12.0  ALMINNELIGE BESTEMMELSER

12.0.1 Den myndighet, den lufthavnsoperatør, det luftfartsselskap eller det foretak som bruker utstyr med henblikk 
på gjennomføring av tiltak som i samsvar med det nasjonale sikkerhetsprogrammet for sivil luftfart nevnt i 
artikkel 10 i forordning (EF) nr. 300/2008 er dens/dets ansvar, skal treffe rimelige tiltak for å sikre at utstyret 
oppfyller standardene nevnt i dette kapittel.

 Opplysninger som er gradert i samsvar med kommisjonsbeslutning 2001/844/EF, EKSF, Euratom(1), skal 
stilles til rådighet av vedkommende myndighet for produsenter som har behov for innsyn.

12.0.2 Alt sikkerhetsutstyr skal prøves rutinemessig.

12.1 METALLDETEKTORRAMMER (WTMD)

12.1.1 Allmenne prinsipper

12.1.1.1 Metalldetektorrammer (WTMD) skal minst kunne påvise og ved hjelp av en alarm varsle om nærmere angitte 
metallgjenstander både enkeltvis og i kombinasjon.

12.1.1.2 Metalldetektorrammen skal kunne påvise metallgjenstanden uansett gjenstandens plassering og retning.

12.1.1.3 Metalldetektorrammen skal være godt festet til et solid underlag.

12.1.1.4 Metalldetektorrammen skal ha en visuell indikator som viser når den er i drift.

12.1.1.5 Midlene for justering av metalldetektorrammens påvisningsinnstillinger skal være beskyttet og tilgjengelige 
bare for autoriserte personer.

12.1.1.6 Metalldetektorrammen skal avgi både en synlig og en hørbar alarm når den påviser metallgjenstander som 
nevnt i nr. 12.1.1.1. Alarmene skal kunne ses og høres innenfor en avstand på to meter.

12.1.1.7 Den synlige alarmen skal gi en indikasjon på styrken av signalet som metalldetektoren har påvist.

12.1.1.8  Metalldetektorrammen skal plasseres slik at den ikke påvirkes av interferenskilder.

12.1.2 Standarder for metalldetektorrammer

12.1.2.1 Det skal være to standarder for metalldetektorrammer. Nærmere bestemmelser om disse standardene fastsettes 
i en særskilt kommisjonsbeslutning.

12.1.2.2 Alle metalldetektorrammer skal oppfylle standard 1.

 Standard 1 utløper 1. januar 2011.

12.1.2.3 Standard 2 skal gjelde for metalldetektorrammer som installeres fra 5. januar 2007, med mindre det før denne 
dato er inngått kontrakt om installasjon av metalldetektorrammer som oppfyller standard 1.

 Alle metalldetektorrammer skal oppfylle standard 2 fra og med 1. januar 2011.

12.1.3 Ytterligere krav til metalldetektorrammer

 Alle metalldetektorrammer som det er inngått kontrakt om å installere fra 5. januar 2007, skal kunne:

a) avgi et hørbart og/eller synlig signal for en viss prosentdel av personer som passerer gjennom 
metalldetektorrammen uten å utløse en alarm under forholdene nevnt i nr. 12.1.1.1. Det skal være mulig å 
stille inn denne prosentdelen,

(1) EFT L 317 av 3.12.2001, s. 1.
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b) telle antall personer som er gjennomsøkt, unntatt personer som passerer gjennom metalldetektorrammen i 
motsatt retning,

c) telle antall alarmer, og

d) beregne antall alarmer som en prosentdel av antall gjennomsøkte personer.

12.2 HÅNDHOLDTE METALLDETEKTORER (HHMD)

12.2.1 Håndholdte metalldetektorer skal kunne påvise jernholdige og ikke-jernholdige metallgjenstander. Påvisningen 
og identifisering av det påviste metallets plassering skal signaliseres ved hjelp av en alarm.

12.2.2 Midlene for justering av den håndholdte metalldetektorens følsomhet skal være beskyttet og tilgjengelige bare 
for autoriserte personer.

12.2.3 Den håndholdte metalldetektoren skal avgi en hørbar alarm når den påviser metallgjenstander. Alarmene skal 
kunne høres innenfor en avstand på én meter.

12.2.4 Den håndholdte metalldetektorens ytelse skal ikke påvirkes av interferenskilder.

12.2.5 Den håndholdte metalldetektoren skal ha en visuell indikator som viser når den er i drift.

12.3 RØNTGENUTSTYR

 Røntgenutstyr skal oppfylle detaljerte krav som fastsettes i en særskilt kommisjonsbeslutning.

12.4 SYSTEMER FOR PÅVISNING AV EKSPLOSIVER (EDS)

12.4.1 Allmenne prinsipper

12.4.1.1 Systemer for påvisning av eksplosiver (EDS) skal kunne påvise og ved hjelp av en alarm varsle om nærmere 
angitte enkeltmengder av eksplosivt materiale, samt mengder større enn dette, som befinner seg i bagasje eller 
andre forsendelser.

12.4.1.2 Påvisningen skal være uavhengig av det eksplosive materialets plassering og retning.

12.4.1.3 EDS-systemet skal avgi en alarm i følgende tilfeller:

– når det påviser eksplosivt materiale,

– når det påviser en gjenstand som hindrer påvisning av eksplosive materialer, og

– når innholdet i en veske eller forsendelse er for kompakt til å kunne analyseres.

12.4.2 Standarder for EDS

12.4.2.1 Det skal være tre standarder for EDS. Nærmere bestemmelser om disse standardene fastsettes i en særskilt 
kommisjonsbeslutning.

12.4.2.2 Alle EDS-systemer skal oppfylle standard 1.

 Standard 1 utløper 1. september 2012.

 Vedkommende myndighet kan tillate at EDS-systemer som oppfyller standard 1 og er installert mellom 
1. januar 2003 og 1. september 2006, fortsatt brukes til senest 1. januar 2014.
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12.4.2.3 Standard 2 skal gjelde for alle EDS-systemer som installeres fra 1. januar 2007, med mindre det før 19. oktober 
2006 er inngått kontrakt om installasjon av EDS-systemer som oppfyller standard 1.

 Alle EDS-systemer skal oppfylle standard 2 senest 1. september 2012, med mindre nr. 12.4.2.2 tredje ledd får 
anvendelse.

 Standard 2 utløper 1. september 2018.

12.4.2.4 Standard 3 skal gjelde for alle EDS-systemer som installeres fra 1. september 2012.

 Alle EDS-systemer skal oppfylle standard 3 senest 1. september 2018.

12.4.3 Krav til bildekvalitet for EDS

 Bildekvaliteten for EDS skal oppfylle detaljerte krav som fastsettes i en særskilt kommisjonsbeslutning.

12.5 BILDEPROJEKSJON («THREAT IMAGE PROJECTION», TIP)

12.5.1 Allmenne prinsipper

12.5.1.1 Bildeprojeksjon («threat image projection», TIP) skal kunne projisere virtuelle bilder av farlige gjenstander på 
røntgenbilder av bagasje eller andre forsendelser som gjennomsøkes.

 De virtuelle bildene skal plasseres på røntgenbildene av bagasje og forsendelser som gjennomsøkes, på en jevnt 
fordelt måte og ikke i en fast posisjon.

 Det skal være mulig å stille inn prosentdelen av virtuelle bilder som skal projiseres.

12.5.1.2 TIP-systemet skal ikke ha negativ innvirkning på røntgenutstyrets ytelse og normale funksjon.

 Kontrolløren skal ikke gis noen indikasjon på at et virtuelt bilde av en farlig gjenstand kommer til å bli projisert 
eller er blitt projisert, før det vises en melding i samsvar med nr. 12.5.2.2.

12.5.1.3 Midlene for styring av TIP-systemet skal være beskyttet og tilgjengelige bare for autoriserte personer.

12.5.2 TIP-systemets sammensetning

12.5.2.1 Et TIP-system skal minst omfatte:

a) et bibliotek av virtuelle bilder av farlige gjenstander,

b) en innretning for å vise og fjerne meldinger, og

c) en innretning for å registrere og vise resultatene av kontrollørenes reaksjoner.

12.5.2.2 TIP-systemet skal vise en melding til kontrolløren:

a) når kontrolløren har reagert på et projisert virtuelt bilde av en farlig gjenstand,

b) når kontrolløren ikke har reagert på et projisert virtuelt bilde av en farlig gjenstand,

c) når kontrolløren har reagert selv om det ikke er blitt projisert et virtuelt bilde av en farlig gjenstand,

d) når et forsøk på å projisere et virtuelt bilde av en farlig gjenstand har mislyktes og har vært synlig for 
kontrolløren.
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 Meldingen skal vises på en slik måte at den ikke dekker over bildet av vesken eller forsendelsen den gjelder.

 Meldingen skal vises helt til kontrolløren fjerner den. I tilfellene nevnt i bokstav a) og b) skal meldingen vises 
sammen med det virtuelle bildet av den farlige gjenstanden.

12.5.2.3 Kontrolløren skal måtte bruke en entydig identifikasjonskode for å få adgang til utstyr der et TIP-system er 
installert og i drift.

12.5.2.4 TIP-systemet skal kunne lagre resultatene av de enkelte kontrollørenes reaksjoner i minst tolv måneder og i et 
format som gjør det mulig å utarbeide rapporter.

12.5.2.5 TIP-systemets sammensetning skal også være underlagt tilleggsbestemmelser fastsatt i en særskilt 
kommisjonsbeslutning.

12.6  UTSTYR TIL SPORPÅVISNING AV EKSPLOSIVER (ETD)

 Utstyr til sporpåvisning av eksplosiver (ETD) skal kunne samle inn og analysere partikler på eller damp fra 
forurensede flater eller innhold i bagasje eller forsendelser og varsle med en alarm at spor av eksplosiver er til 
stede.

12.7 UTSTYR TIL GJENNOMSØKING AV VÆSKER, AEROSOLER OG GELEER

12.7.1 Allmenne prinsipper

12.7.1.1 Utstyr nevnt i nr. 4.1.3.1 som brukes til gjennomsøking av væsker, aerosoler og geleer, skal kunne påvise og 
ved hjelp av en alarm varsle om nærmere angitte mengder av farlige materialer i væsker, aerosoler og geleer, 
samt større mengder.

12.7.1.2 Påvisningen skal være uavhengig av formen på beholderen med væsken, aerosolen eller geleen og hvilket 
materiale beholderen er framstilt av.

12.7.1.3 Utstyret skal brukes på en måte som sikrer at beholderen blir plassert og vinklet slik at utstyrets 
påvisningskapasitet utnyttes fullt ut.

12.7.1.4 Utstyret skal avgi en alarm i følgende tilfeller:

a) når det påviser farlig materiale,

b) når det påviser en gjenstand som hindrer påvisning av farlig materiale,

c) når det ikke kan avgjøre om væsken, aerosolen eller geleen er ufarlig eller ikke, og

d) når innholdet i vesken som gjennomsøkes, er for kompakt til å kunne analyseres.

12.7.2 Standarder for utstyr til gjennomsøking av væsker, aerosoler og geleer

12.7.2.1  Det skal være to standarder for utstyr til gjennomsøking av væsker, aerosoler og geleer. Nærmere bestemmelser 
om disse standardene fastsettes i en særskilt kommisjonsbeslutning.

12.7.2.2 Alt utstyr til gjennomsøking av væsker, aerosoler og geleer skal oppfylle standard 1.

 Standard 1 utløper 28. april 2014.
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12.7.2.3 Standard 2 skal gjelde for alt utstyr til gjennomsøking av væsker, aerosoler og geleer som installeres fra 29. 
april 2014.

 Alt utstyr til gjennomsøking av væsker, aerosoler og geleer skal oppfylle standard 2 senest 29. april 2016.

12.7.3 Godkjenning av utstyr til gjennomsøking av væsker, aerosoler og geleer

 Utstyr som er godkjent av eller på vegne av vedkommende myndighet i en medlemsstat, og dermed anses for 
å oppfylle standardene fastsatt i nr. 12.7 i en særskilt kommisjonsbeslutning, skal av de andre medlemsstatene 
anerkjennes for å oppfylle disse standardene. Medlemsstatene skal meddele Kommisjonen navnet på de 
organer som er utpekt til å godkjenne utstyr, og på anmodning andre relevante opplysninger om disse organene. 
Kommisjonen skal underrette de øvrige medlemsstatene om organene.

12.8  GJENNOMSØKINGSMETODER MED BRUK AV NYE TEKNOLOGIER

12.8.1  En medlemsstat kan tillate en gjennomsøkingsmetode der det benyttes andre nye teknologier enn dem som er 
fastsatt i denne forordning, forutsatt at:

a) formålet er å vurdere en ny gjennomsøkingsmetode,

b) det generelle sikkerhetsnivået som oppnås, ikke påvirkes negativt, og

c) de berørte personene, herunder passasjerene, på egnet måte opplyses om at utprøving pågår.

12.8.2  Den berørte medlemsstaten skal minst fire måneder før den planlagte innføringen underrette Kommisjonen og 
de andre medlemsstatene skriftlig om den foreslåtte gjennomsøkingsmetoden som den har til hensikt å tillate, 
og skal vedlegge en vurdering som viser hvordan det skal garanteres at den nye metoden oppfyller kravet i 
nr. 12.8.1 bokstav b). Meldingen skal også inneholde detaljerte opplysninger om hvor gjennomsøkingsmetoden 
planlegges brukt og om vurderingsperiodens planlagte lengde.

12.8.3  Dersom medlemsstaten får et positivt svar fra Kommisjonen, eller dersom den ikke har mottatt noe svar 
innen tre måneder etter at Kommisjonen mottok den skriftlige anmodningen, kan medlemsstaten tillate at 
gjennomsøkingsmetoden med bruk av nye teknologier innføres.

 Dersom Kommisjonen ikke er overbevist om at den foreslåtte gjennomsøkingsmetoden gir tilstrekkelige 
garantier for at det generelle luftfartssikkerhetsnivået i Fellesskapet vil bli opprettholdt, skal den underrette 
medlemsstaten om årsakene til dette innen tre måneder etter at den mottok meldingen nevnt i nr. 12.8.2. I dette 
tilfellet skal den berørte medlemsstaten ikke begynne å bruke den nye gjennomsøkingsmetoden før den har gitt 
Kommisjonen tilstrekkelige garantier.

12.8.4  Den lengste vurderingsperioden for hver gjennomsøkingsmetode med bruk av nye teknologier skal være 18 
måneder. Kommisjonen kan forlenge vurderingsperioden med inntil tolv måneder dersom medlemsstaten gir 
en tilfredsstillende begrunnelse for dette.

12.8.5 Minst hver sjette måned i løpet av vurderingsperioden skal vedkommende myndighet i medlemsstaten sende 
Kommisjonen en framdriftsrapport. Kommisjonen skal underrette de andre medlemsstatene om innholdet i 
framdriftsrapporten. Dersom det ikke framlegges framdriftsrapporter, kan Kommisjonen be medlemsstaten om 
å innstille utprøvingen.

12.8.6  Dersom Kommisjonen på grunnlag av en rapport ikke er overbevist om at gjennomsøkingsmetoden som prøves 
ut, gir tilstrekkelige garantier for at det generelle luftfartssikkerhetsnivået i Fellesskapet vil bli opprettholdt, 
skal den underrette medlemsstaten om at utprøvingen skal innstilles til slike garantier kan gis.

12.8.7  Vurderingsperioden kan uansett ikke vare lenger enn 30 måneder.
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TILLEGG 12-A

Nærmere bestemmelser om ytelseskrav til metalldetektorrammer (WTMD) fastsettes i en særskilt kommisjonsbeslutning.

TILLEGG 12-B

Nærmere bestemmelser om ytelseskrav til systemer for påvisning av eksplosiver (EDS) fastsettes i en særskilt 
kommisjonsbeslutning.

TILLEGG 12-C

Nærmere bestemmelser om ytelseskrav til utstyr til gjennomsøking av væsker, aerosoler og geleer fastsettes i en særskilt 
kommisjonsbeslutning.

_________________
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 300/2008 av 11. mars 2008 om felles bestemmelser om 
sikkerhet i sivil luftfart og om oppheving av forordning (EF) 
nr. 2320/2002(1), særlig artikkel 4 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Begrensningene for væsker, aerosoler og geleer som 
passasjerer bringer med seg på flyginger fra tredjestater 
og ved flybytte i lufthavner i Unionen, skaper visse 
problemer for driften av disse lufthavnene og ulemper for 
de berørte passasjerene.

2) I kommisjonsforordning (EF) nr. 820/2008 av 8. august 
2008 om fastsettelse av tiltak for gjennomføring av felles 
grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet(2) er det 
fastsatt unntak fra anvendelsen av disse begrensningene 
som kan gis dersom visse vilkår er oppfylt. Kommisjonen 
har gitt slike unntak etter å ha kontrollert at disse 
vilkårene er oppfylt i lufthavner i visse tredjestater, og 
at disse statene så langt har hatt et godt samarbeid med 
Unionen og dens medlemsstater.

3) Ettersom forordning (EF) nr. 820/2008 oppheves fra 
29. april 2010, vil disse unntakene også bli opphevet. 
Begrensningene for væsker, aerosoler og geleer som 
passasjerer bringer med seg på flyginger fra tredjestater 
og ved flybytte i lufthavner i Unionen, opprettholdes 
imidlertid som fastsatt i forordning (EU) nr. 297/2010 av 
9. april 2010 om endring av forordning (EF) nr. 272/2009 
om utfylling av de felles grunnleggende standarder for 
sikkerhet i sivil luftfart(3).

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 105 av 27.4.2010, s. 12, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 138/2010 av 10. desember 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 17 av 31.3.2011, s. 15.

(1) EUT L 97 av 9.4.2008, s. 72.
(2) EUT L 221 av 19.8.2008, s. 8.
(3) EUT L 90 av 10.4.2010, s. 1.

4) Unntakene fra anvendelsen av begrensningene for væsker, 
aerosoler og geleer som passasjerer bringer med seg på 
flyginger fra tredjestater, bør derfor utvides, samtidig som 
begrensningene opprettholdes, forutsatt at tredjestatene 
fortsatt oppfyller vilkårene som dannet grunnlag for 
unntakene.

5) Forordning (EU) nr. 185/2010 av 4. mars 2010 om 
fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring av felles 
grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet(4) bør 
derfor endres.

6) Forordning (EU) nr. 297/2010 av 9. april 2010 får 
anvendelse fra 29. april 2010. Denne forordning bør 
derfor tre i kraft så snart som mulig, ettersom den bør få 
anvendelse samme dag.

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for sikkerhet i sivil luftfart, nedsatt 
ved artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) nr. 300/2008 —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010 endres i samsvar 
med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

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

Den får anvendelse fra 29. april 2010.

(4) EUT L 55 av 5.3.2010, s. 1.

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 358/2010

av 23. april 2010

om endring av forordning (EU) nr. 185/2010 av 4. mars 2010 om fastsettelse av detaljerte tiltak for 
gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet(*)

2015/EØS/51/16

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

Utferdiget i Brussel, 23. april 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

___________
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VEDLEGG

I kapittel 4 i vedlegget gjøres følgende endringer:

1. Nr. 4.0.4. skal lyde:

«4. I dette vedlegg menes med:

a) «væsker, aerosoler og geleer» masser, lotion, blandinger av væsker og faste stoffer og innholdet i 
trykkbeholdere, f.eks. tannkrem, hårgelé, drikke, suppe, sirup, parfyme, barberskum og andre produkter 
med lignende konsistens,

b) «forseglingspose» pose som er i samsvar med Den internasjonale organisasjon for sivil luftfarts anbefalte 
retningslinjer for sikkerhetskontroll.»

2. Nr. 4.1.3.4. skal lyde:

«4. Væsker, aerosoler og geleer som medbringes av passasjerer, kan unntas fra gjennomsøking dersom de

a) befinner seg i enkeltbeholdere med en kapasitet på høyst 100 milliliter eller tilsvarende, i en gjennomsiktig 
gjenlukkbar plastpose med en kapasitet på høyst én liter, idet innholdet lett skal få plass i posen, som skal 
være helt lukket,

b) skal brukes i løpet av flygingen og er nødvendige til medisinske formål eller for å dekke et spesielt 
ernæringsmessig behov, herunder barnemat. Passasjeren skal på anmodning framlegge bevis på den 
unntatte væskens, aerosolens eller geleens ekthet,

c) er kjøpt på flyside etter det punktet der ombordstigningskortene kontrolleres, på utsalgssteder som er 
omfattet av godkjente sikkerhetsprosedyrer innenfor rammen av lufthavnens sikkerhetsprogram, forutsatt 
at væskene, aerosolene og geleene er pakket i en forseglet pose utstyrt med tilfredsstillende bevis for at de 
er kjøpt i vedkommende lufthavn samme dag,

d) er kjøpt i det sikkerhetsbegrensede området på utsalgssteder som er omfattet av godkjente 
sikkerhetsprosedyrer innenfor rammen av lufthavnens sikkerhetsprogram,

e) er kjøpt i en annen lufthavn innenfor Unionen, forutsatt at væskene, aerosolene og geleene er pakket i en 
forseglingspose utstyrt med tilfredsstillende og synlig bevis for at de er kjøpt i vedkommende lufthavn 
samme dag,

f) er kjøpt om bord i et EF-luftfartsselskaps luftfartøy, forutsatt at væsken, aerosolen eller geleen er pakket i 
en forseglingspose utstyrt med tilfredsstillende og synlig bevis for at de er kjøpt om bord i vedkommende 
luftfartøy samme dag, eller

g) er kjøpt i en lufthavn i en tredjestat oppført i tillegg 4-D, forutsatt at væsken, aerosolen eller geleen er 
pakket i en forseglingspose utstyrt med tilfredsstillende og synlig bevis for at de er kjøpt på flyside i 
vedkommende lufthavn i løpet av de foregående 36 timer. Unntakene fastsatt i dette nummer utløper 
29. april 2011.»

3. Nytt tillegg 4-D skal lyde:

«TILLEGG 4–D

Lufthavn(er) som det går flyginger fra, til lufthavner i Unionen:

– Canada:

Alle internasjonale lufthavner

– Republikken Kroatia:

Dubrovnik (DBV) lufthavn

Pula (PUY) lufthavn

Rijeka (RJK) lufthavn

Split (SPU) lufthavn



3.9.2015 Nr. 51/185EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Zadar (ZAD) lufthavn

Zagreb (ZAG) lufthavn.

– Malaysia

Kuala Lumpur internasjonale (KUL) lufthavn

– Republikken Singapore

Changi (SIN) lufthavn

– De forente stater

Alle internasjonale lufthavner»

_________________
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 300/2008 av 11. mars 2008 om felles bestemmelser om 
sikkerhet i sivil luftfart og om oppheving av forordning (EF) 
nr. 2320/2002(1), særlig artikkel 4 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 820/2008 av 8. 
august 2008 om fastsettelse av tiltak for gjennom-
føring av felles grunnleggende standarder for luftfarts-
sikkerhet(2) inneholder sikkerhetsprosedyrer for væske- 
og forseglingsposeforsyninger. Nevnte forordning vil 
imidlertid bli opphevet fra 29. april 2010.

2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 185/2010 av 4. mars  
2010 om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring 
av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet(3) 
vil erstatte forordning (EF) nr. 820/2008. Forordning 
(EU) nr. 185/2010 inneholder ikke sikkerhetsprosedyrer 
for væske- og forseglingsposeforsyninger.

3) For å beskytte sivil luftfart mot ulovlige handlinger 
som bringer sikkerheten i sivil luftfart i fare, bør 
sikkerhetsprosedyrer for forsyninger av væsker, aerosoler

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 105 av 27.4.2010, s. 10, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 139/2010 av 10. desember 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 17 av 31.3.2011, s. 17.

(1) EUT L 97 av 9.4.2008, s. 72.
(2) EUT L 221 av 19.8.2008, s. 8.
(3) EUT L 55 av 5.3.2010, s. 1.

  og geleer samt forseglingsposer som selges på flyside 
i lufthavner i Unionen, opprettholdes. De må derfor 
inkluderes i forordning (EU) nr. 185/2010.

4) Forordning (EU) nr. 185/2010 får anvendelse fra 29. april 
2010. Denne forordning bør derfor tre i kraft så snart som 
mulig, ettersom den bør få anvendelse samme dag.

5) Forordning (EU) nr. 185/2010 bør derfor endres.

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for sikkerhet i sivil luftfart, nedsatt 
ved artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) nr. 300/2008 —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010 endres i samsvar 
med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

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

Den får anvendelse fra 29. april 2010.

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 357/2010

av 23. april 2010

om endring av forordning (EU) nr. 185/2010 av 4. mars 2010 om fastsettelse av detaljerte tiltak for 
gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet(*)

2015/EØS/51/17

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

Utferdiget i Brussel, 23. april 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

____________
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VEDLEGG

I vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010 gjøres følgende endringer:

1. I kapittel 8 skal nytt nr. 8.3 lyde:

«8.3 YTTERLIGERE SIKKERHETSTILTAK FOR FORSYNINGER TIL FLYGINGEN AV VÆSKER, 
AEROSOLER OG GELEER SAMT FORSEGLINGSPOSER

1. Forsyninger til flygingen av forseglingsposer skal leveres i forseglet emballasje til et flysideområde eller til et 
sikkerhetsbegrenset område.

2. Fra de først tas imot på flyside eller i et sikkerhetsbegrenset område og til de selges om bord i luftfartøyet, skal 
væsker, aerosoler og geleer samt forseglingsposer beskyttes mot inngrep fra uvedkommende.

3. Nærmere bestemmelser om de ytterligere sikkerhetstiltakene for forsyninger til flygingen av væsker, aerosoler 
og geleer samt forseglingsposer fastsettes i en særskilt beslutning.»

2. I kapittel 9 skal nytt nr. 9.3 lyde:

«9.3 YTTERLIGERE SIKKERHETSTILTAK FOR FORSYNINGER AV VÆSKER, AEROSOLER OG 
GELEER SAMT FORSEGLINGSPOSER

1. Forsyninger av forseglingsposer skal leveres i forseglet emballasje til et flysideområde etter det punktet der 
ombordstigningskortene kontrolleres, eller til et sikkerhetsbegrenset område.

2. Fra de først tas imot på flyside eller i et sikkerhetsbegrenset område og til de selges på utsalgsstedet, skal 
væsker, aerosoler og geleer samt forseglingsposer beskyttes mot inngrep fra uvedkommende.

3. Nærmere bestemmelser om de ytterligere sikkerhetstiltakene for forsyninger av væsker, aerosoler og geleer 
samt forseglingsposer fastsettes i en særskilt beslutning.»

___________________________
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte, særlig artikkel 100 nr. 2,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler for sivil 
luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå, 
og om oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning 
(EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF(1), endret ved 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1108/2009 av 
21. oktober 2009(2), særlig artikkel 5 nr. 5, og

ut fra følgende betraktninger:

1) For å opprettholde et ensartet høyt flysikkerhetsnivå 
i Europa er det nødvendig å endre kravene til og 
framgangsmåtene for kontinuerlig luftdyktighet for 
luftfartøyer og luftfartsprodukter, -deler og -utstyr og for 
godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i 
disse oppgaver, særlig å innføre definisjonen av begrepet 
hovedforetak, avklare betydningen av begrepet «offisielt 
anerkjent standard», gi organisasjoner for sikring av 
kontinuerlig luftdyktighet rett til å utstede flygetillatelser, 
forbedre innholdet i sertifikatet for godkjent frigivelse 
(«EASA-skjema 1») og sikre at personell som deltar 
i aktiviteter knyttet til kontinuerlig luftdyktighet, får 
grundig opplæring i de farene forbundet med systemer 
for sammenkopling av elektriske kabler (EWIS, electrical 
wiring interconnection systems) i store fly som er 
avdekket som årsak til flere ulykker og hendelser.

2) Forordning (EF) nr. 2042/2003(3) bør derfor endres.

3) Bestemmelsene fastsatt i denne forordning bygger på 
uttalelsene(4) Det europeiske flysikkerhetsbyrå (heretter 
kalt «Byrået») har avgitt i samsvar med artikkel 17 
nr. 2 bokstav b) og artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) 
nr. 216/2008.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 40 av 13.2.2010, s. 4, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 140/2010 av 10. desember 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 17 av 31.3.2011, s. 19.

(1) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1.
(2) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 51.
(3) EUT L 315 av 28.11.2003, s. 1.
(4) Uttalelse 06/2005 om redaksjonelle endringer, uttalelse 04/2006 om den 

offisielt anerkjente standarden, uttalelse 05/2006 om hovedforetak, uttalelse 
04/2007 om flygetillatelse, uttalelse 04/2008 om EWIS og uttalelse 06/2008 
om EASA-skjema 1.

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar 
med uttalelsen fra komiteen nedsatt ved artikkel 65 i 
forordning (EF) nr. 216/2008 —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 2042/2003 gjøres følgende endringer:

1.  I artikkel 2 skal ny bokstav m) lyde:

«m)  «hovedforetak» foretakets hovedkontor eller 
forretningskontor der de viktigste økonomiske 
funksjoner og driftskontrollen med virksomheten 
omhandlet i denne forordning utøves.»

2.  I artikkel 7 skal nytt nr. 7 lyde:

«7.  Som unntak fra nr. 1

a)  får bestemmelsene i M.A.706 bokstav k) i vedlegg I 
(del M) anvendelse fra 28. september 2010,

b)  får bestemmelsene i nr. 7.7 i tillegg I til vedlegg III (del 
66) anvendelse fra 28. september 2010,

c)  kan vedlikeholdsorganisasjoner godkjent i samsvar 
med avsnitt A kapittel F i vedlegg I (del M) eller avsnitt 
A i vedlegg II (del 145) fortsatt utstede sertifikater 
for godkjent frigivelse ved å bruke den opprinnelige 
utgaven av EASA-skjema 1 som fastsatt i tillegg II til 
vedlegg I (del M) og tillegg I til vedlegg II (del 145) 
inntil 28. september 2010,

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 127/2010

av 5. februar 2010

om endring av forordning (EF) nr. 2042/2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og 
luftfartsprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar 

i disse oppgaver(*)

2015/EØS/51/18
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d)  kan vedkommende myndigheter fortsatt utstede 
tidligere utgaver av sertifikater som fastsatt i tillegg III, 
V og VI til vedlegg I (del M), tillegg III til vedlegg II (del 
145), tillegg V til vedlegg III (del 66) eller tillegg II til 
vedlegg IV (del 147) til forordning (EF) nr. 2042/2003 
som gjaldt før denne forordnings ikrafttredelse, inntil 
28. september 2010,

e)  er sertifikater utstedt i samsvar med vedlegg I (del M), 
vedlegg II (del 145), vedlegg III (del 66) eller vedlegg

  IV (del 147) før denne forordnings ikrafttredelse 
gyldige inntil de endres eller tilbakekalles.»

3.  Vedlegg I, II, III og IV endres i samsvar med vedlegget til 
denne forordning.

Artikkel 2

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

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

Utferdiget i Brussel, 5. februar 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

___________
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VEDLEGG

I vedleggene til forordning (EF) nr. 2042/2003 gjøres følgende endringer:

1.  I vedlegg I (del M) til forordning (EF) nr. 2042/2003 gjøres følgende endringer:

1.  Følgende innholdsfortegnelse tilføyes etter overskriften «(Del M)»:

«Innhold

M.1.

AVSNITT A — TEKNISKE KRAV

KAPITTEL A — GENERELT

M.A.101  Virkeområde

KAPITTEL B — ANSVAR

M.A.201  Ansvarsforhold

M.A.202  Rapportering av hendelser

KAPITTEL C — KONTINUERLIG LUFTDYKTIGHET

M.A.301  Oppgaver knyttet til kontinuerlig luftdyktighet

M.A.302  Vedlikeholdsprogram

M.A.303  Luftdyktighetspåbud

M.A.304  Data for endringer og reparasjoner

M.A.305  Registreringssystem for luftfartøyers kontinuerlige luftdyktighet

M.A.306  Operatørens system for tekniske logger

M.A.307  Overføring av dokumentasjon om luftfartøyers kontinuerlige luftdyktighet

KAPITTEL D — VEDLIKEHOLDSSTANDARDER

M.A.401  Vedlikeholdsdata

M.A.402  Utføring av vedlikehold

M.A.403  Mangler på luftfartøyet

KAPITTEL E — KOMPONENTER

M.A.501  Installasjon

M.A.502  Vedlikehold av komponenter

M.A.503  Komponenter med begrenset levetid

M.A.504  Kontroll av ikke-funksjonsdyktige komponenter

KAPITTEL F — VEDLIKEHOLDSORGANISASJON

M.A.601  Virkeområde

M.A.602  Søknad
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M.A.603  Godkjenningens omfang

M.A.604  Vedlikeholdsorganisasjonens håndbok

M.A.605  Anlegg

M.A.606  Krav til personell

M.A.607  Sertifiserende personell

M.A.608  Komponenter, utstyr og verktøy

M.A.609 Vedlikeholdsdata

M.A.610  Arbeidsordrer for vedlikehold

M.A.611  Vedlikeholdsstandarder

M.A.612  Sertifikat for frigivelse for bruk for luftfartøy

M.A.613  Sertifikat for frigivelse for bruk for en komponent

M.A.614  Vedlikeholdsdokumentasjon

M.A.615  Organisasjonens rettigheter

M.A.616  Inspeksjon av organisasjon

M.A.617  Endringer i den godkjente vedlikeholdsorganisasjonen

M.A.618  Opprettholdelse av gyldighet

M.A.619  Avvik

KAPITTEL G — ORGANISASJON FOR SIKRING AV KONTINUERLIG LUFTDYKTIGHET

M.A.701  Virkeområde

M.A.702  Søknad

M.A.703  Godkjenningens omfang

M.A.704  Håndbok for sikring av kontinuerlig luftdyktighet

M.A.705  Anlegg

M.A.706  Krav til personell

M.A.707  Personell for inspeksjon av luftdyktighet

M.A.708  Sikring av kontinuerlig luftdyktighet

M.A.709  Dokumentasjon

M.A.710  Inspeksjon av luftdyktighet

M.A.711  Organisasjonens rettigheter

M.A.712  Kvalitetssystem

M.A.713  Endringer i den godkjente organisasjonen for kontinuerlig luftdyktighet

M.A.714  Oppbevaring av dokumentasjon



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 51/192 3.9.2015

M.A.715  Opprettholdelse av gyldighet

M.A.716  Avvik

KAPITTEL H — SERTIFIKAT FOR FRIGIVELSE FOR BRUK — CRS

M.A.801  Sertifikat for frigivelse for bruk for luftfartøy

M.A.802  Sertifikat for frigivelse for bruk for en komponent

M.A.803  Fullmakt til pilot-eier

KAPITTEL I — SERTIFIKAT FOR INSPEKSJON AV LUFTDYKTIGHET

M.A.901  Inspeksjon av luftfartøyers luftdyktighet

M.A.902  Gyldigheten til sertifikatet for inspeksjon av luftdyktighet

M.A.903  Overføring av registrering av luftfartøy innenfor EU

M.A.904  Luftdyktighetsinspeksjon av luftfartøyer som importeres til EU

M.A.905  Avvik

 AVSNITT B — FRAMGANGSMÅTER FOR VEDKOMMENDE MYNDIGHETER

KAPITTEL A — GENERELT

M.B.101  Virkeområde

M.B.102  Vedkommende myndighet

M.B.103  Akseptable samsvarskriterier

M.B.104  Oppbevaring av dokumentasjon

M.B.105  Gjensidig utveksling av opplysninger

KAPITTEL B — ANSVAR

M.B.201  Ansvarsforhold

KAPITTEL C — KONTINUERLIG LUFTDYKTIGHET

M.B.301  Vedlikeholdsprogram

M.B.302  Unntak

M.B.303  Overvåking av luftfartøyers kontinuerlige luftdyktighet 

M.B.304  Tilbakekalling, midlertidig oppheving og begrensning

KAPITTEL D — VEDLIKEHOLDSSTANDARDER

KAPITTEL E — KOMPONENTER

KAPITTEL F — VEDLIKEHOLDSORGANISASJON

M.B.601  Søknad

M.B.602  Førstegangsgodkjenning

M.B.603  Utstedelse av godkjenning
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M.B.604  Løpende tilsyn

M.B.605  Avvik

M.B.606  Endringer

M.B.607  Tilbakekalling, midlertidig oppheving og begrensning av en godkjenning

KAPITTEL G — ORGANISASJON FOR SIKRING AV KONTINUERLIG LUFTDYKTIGHET

M.B.701  Søknad

M.B.702  Førstegangsgodkjenning

M.B.703  Utstedelse av godkjenning

M.B.704  Løpende tilsyn

M.B.705  Avvik

M.B.706  Endringer

M.B.707  Tilbakekalling, midlertidig oppheving og begrensning av en godkjenning

KAPITTEL H — SERTIFIKAT FOR FRIGIVELSE FOR BRUK — CRS

KAPITTEL I — SERTIFIKAT FOR INSPEKSJON AV LUFTDYKTIGHET

M.B.901  Vurdering av anbefalinger

M.B.902  Inspeksjon av luftdyktighet utført av vedkommende myndighet

M.B.903  Avvik

Tillegg I — Avtale om kontinuerlig luftdyktighet

Tillegg II — Sertifikat for godkjent frigivelse — EASA-skjema 1

Tillegg II — Sertifikat for inspeksjon av luftdyktighet— EASA-skjema 15

Tillegg IV — Klasse- og rettighetssystem for godkjenning av vedlikeholdsorganisasjoner omhandlet i kapittel F 
i vedlegg I (del M) og i vedlegg II (del 145)

Tillegg V — Godkjenning av vedlikeholdsorganisasjon omhandlet i kapittel F i vedlegg I (del M) 

Tillegg VI — Godkjenning av organisasjon for sikring av kontinuerlig luftdyktighet omhandlet i kapittel G i 
vedlegg I (del M)

Tillegg VII — Komplekse vedlikeholdsoppgaver

Tillegg VIII — Begrenset vedlikehold ved pilot-eier»

2.  I M.A.301 skal nr. 2 lyde:

«2.  utbedring i samsvar med opplysningene angitt i M.A. 304 og/eller M.A.401, alt etter omstendighetene, av 
alle mangler og skader som berører driftssikkerheten, idet det for alle store luftfartøyer eller luftfartøyer 
brukt til kommersiell lufttransport tas hensyn til minsteutstyrslisten og listen over konfigurasjonsavvik 
dersom slike finnes for den aktuelle luftfartøytypen,»
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3.  I M.A.305 gjøres følgende endringer:

i)  Bokstav a) skal lyde:

«a)  Når vedlikeholdet er fullført, skal det relevante sertifikatet for frigivelse for bruk som kreves etter 
M.A.801 eller 145.A.50, registreres i luftfartøyets dokumentasjon for kontinuerlig luftdyktighet. Hver 
registrering skal gjøres så raskt som praktisk mulig, men under ingen omstendighet mer enn 30 dager 
etter datoen da vedlikeholdet ble utført.»

ii)  Bokstav e) skal lyde:

«e)  I tillegg til dokumentet for godkjent frigivelse, EASA-skjema 1 eller tilsvarende skal nedenstående 
opplysninger, dersom de er relevante for en installert komponent (motor, propell, motormodul eller 
komponent med begrenset levetid), føres inn i den relevante loggboken for motor eller propell eller 
loggkort for motormodul eller komponent med begrenset levetid:

1.  komponentens betegnelse,

2.  type, serienummer og registrering, alt etter omstendighetene, for luftfartøyet, motoren, propellen, 
motormodulen eller komponenten med begrenset levetid som den aktuelle komponenten er 
installert på, sammen med henvisning til installasjon og demontering av komponenten,

3.  datoen sammen med komponentens akkumulerte totale flygetid og/eller antall flygesykluser og/
eller landinger og/eller kalendertid, alt etter omstendighetene, og

4.  de av de aktuelle opplysningene oppført under bokstav d) som gjelder for komponenten.»

iii)  Bokstav h) skal lyde:

«h)  En eier eller operatør skal sørge for at det er opprettet et system for oppbevaring av følgende 
dokumentasjon i de angitte tidsrommene:

1.  all detaljert vedlikeholdsdokumentasjon knyttet til luftfartøyet og komponenter med begrenset 
levetid montert på dette, inntil opplysningene inntatt i dem er erstattet med nye opplysninger av 
tilsvarende omfang og detaljnivå, men i minst 36 måneder etter at luftfartøyet eller komponenten 
er blitt frigitt for bruk,

2.  total driftstid (timer, kalendertid, sykluser og landinger) for luftfartøyet og alle komponenter med 
begrenset levetid, i minst 12 måneder etter at luftfartøyet eller komponenten ble tatt permanent ut 
av drift,

3.  driftstid (timer, kalendertid, sykluser og landinger), alt etter omstendighetene, siden siste planlagte 
vedlikehold for komponenten med begrenset levetid, i det minste til komponentens planlagte 
vedlikehold er erstattet med annet planlagt vedlikehold med samme arbeidsomfang og innhold,

4.  aktuell status for samsvar med vedlikeholdsprogrammet, slik at det kan fastslås samsvar med 
det godkjente vedlikeholdsprogrammet for luftfartøyet, i det minste til luftfartøyets eller 
komponentens planlagte vedlikehold er erstattet med annet planlagt vedlikehold med samme 
arbeidsomfang og innhold,

5.  aktuell status for luftdyktighetspåbud som gjelder for luftfartøyet og komponentene, i minst 12 
måneder etter at luftfartøyet eller komponenten ble tatt permanent ut av drift, og

6.  detaljerte opplysninger om aktuelle endringer og reparasjoner på luftfartøyet, motoren(e), 
propellen(e) og eventuelle andre komponenter av avgjørende betydning for flysikkerheten, i minst 
12 måneder etter at de ble tatt permanent ut av drift.»

4.  I M.A.401 bokstav b) skal nr. 1 lyde:

«1. alle relevante krav, framgangsmåter, standarder eller opplysninger utstedt av vedkommende myndighet 
eller Byrået,»
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5.  M.A.503 skal lyde:

«M.A.503 Komponenter med begrenset levetid

a)  Installerte komponenter med begrenset levetid skal ikke overskride den godkjente begrensede levetiden 
som er angitt i det godkjente vedlikeholdsprogrammet og luftdyktighetspåbudene, unntatt i de tilfellene 
som er fastsatt i M.A.504 bokstav c).

b) Den godkjente levetiden uttrykkes i kalendertid, flygetimer, landinger eller sykluser, alt etter 
omstendighetene.

c)  Ved utløpet av den godkjente levetiden demonteres komponenten fra luftfartøyet med henblikk på 
vedlikehold, eller med henblikk på avhending dersom det gjelder komponenter med en sertifisert begrenset 
levetid.»

6.  M.A.602 skal lyde:

«M.A.602 Søknad

 En søknad om utstedelse eller endring av en godkjenning for en vedlikeholdsorganisasjon skal skrives på et 
skjema og på en måte som er fastsatt av vedkommende myndighet.»

7.  M.A.603 skal lyde:

«M.A.603 Godkjenningens omfang

a) En organisasjon som deltar i virksomhet som omfattes av dette kapittel, skal ikke utøve sin virksomhet 
uten godkjenning fra vedkommende myndighet. Tillegg V til vedlegg I (del M) inneholder malen for denne 
godkjenningen.

b) Håndboken til vedlikeholdsorganisasjonen omhandlet i M.A.604 skal angi det arbeidsomfanget som skal 
omfattes av godkjenningen. Tillegg IV til vedlegg I (del M) definerer alle klasser og rettigheter som er 
mulige i henhold til kapittel F.

c) En godkjent vedlikeholdsorganisasjon kan i samsvar med vedlikeholdsdataene produsere et begrenset 
utvalg av deler som angitt i vedlikeholdsorganisasjonens håndbok, til bruk i pågående arbeid i egne anlegg.»

8.  M.A.614 bokstav c) skal lyde:

«c)  Den godkjente vedlikeholdsorganisasjonen skal oppbevare en kopi av all vedlikeholdsdokumentasjon og 
alle tilknyttede vedlikeholdsdata i tre år fra den dato luftfartøyet eller komponenten som arbeidet gjelder, 
ble frigitt av den godkjente vedlikeholdsorganisasjonen.

1.  Dokumentasjonen i henhold til denne bokstav skal oppbevares på en måte som sikrer beskyttelse mot 
skade, endring og tyveri.

2.  Alt datamaskinutstyr som brukes til å ta reservekopier, skal oppbevares på et annet sted enn der 
arbeidsdataene befinner seg, i et miljø som sikrer at de holdes i god stand.

3.  Dersom virksomheten til en godkjent vedlikeholdsorganisasjon opphører, skal all oppbevart 
vedlikeholdsdokumentasjon for de siste tre årene oversendes til de respektive luftfartøyenes 
eller komponentenes siste eier eller kunde, eller de skal oppbevares som angitt av vedkommende 
myndighet.»

9.  M.A.702 skal lyde:

«M.A.702 Søknad

 En søknad om utstedelse eller endring av en godkjenning som organisasjon for sikring av kontinuerlig 
luftdyktighet skal skrives på et skjema og på en måte som er fastsatt av vedkommende myndighet.»

10.  I M.A.704 bokstav a) gjøres følgende endringer:

i)  Nr. 4 skal lyde:

«4) en organisasjonsplan som viser ansvarsfordelingen mellom alle personer omhandlet i M.A.706 
bokstav a), c), d) og i),»
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ii)  Nr. 5 skal lyde:

«5)  en liste over luftdyktighetspersonellet omhandlet i M.A.707 som, der det er aktuelt, angir det personell 
som har myndighet til å utstede flygetillatelser i henhold til M.A.711 bokstav c),»

11.  I M.A.706 skal ny bokstav k) lyde:

«k)  For alle store luftfartøyer og luftfartøyer som brukes til kommersiell lufttransport, skal organisasjonen 
fastslå og kontrollere kompetansen til personellet som deltar i sikring av kontinuerlig luftdyktighet, 
inspeksjon av luftdyktighet og/eller kvalitetsrevisjoner, etter en framgangsmåte og i henhold til en standard 
som er godkjent av vedkommende myndighet.»

12.  M.A.707 bokstav a) skal lyde:

«a)  For å kunne godkjennes til å utføre inspeksjon av luftdyktighet og, dersom det er aktuelt, utstede 
flygetillatelser skal en godkjent organisasjon for sikring av kontinuerlig luftdyktighet ha egnet personell 
for inspeksjon av kontinuerlig luftdyktighet som skal utstede sertifikater eller anbefalinger for inspeksjon 
av luftdyktighet omhandlet i avsnitt A kapittel I og, dersom det er aktuelt, utstede en flygetillatelse i 
henhold til M.A.711 bokstav c):

1. For alle luftfartøyer som benyttes i kommersiell lufttransport, og for luftfartøyer med en største tillatte 
startmasse på over 2730 kg, unntatt ballonger, skal slikt personell ha

a) minst fem års erfaring innen kontinuerlig luftdyktighet,

b) et relevant sertifikat i samsvar med vedlegg III (del 66) eller en flygerutdanning eller tilsvarende 
nasjonal grad,

c) formell vedlikeholdsopplæring innen luftfart, og

d) en stilling i den godkjente organisasjonen med relevante ansvarsområder.

e) Uten hensyn til bokstav a)-d) kan kravet fastsatt i M.A.707 bokstav a) nr. 1 b) erstattes med fem 
års erfaring i kontinuerlig luftdyktighet i tillegg til det som allerede kreves i henhold til M.A.707 
bokstav a) nr. 1 a).

2. For luftfartøyer som ikke benyttes i kommersiell lufttransport med en største tillatte startmasse på 
høyst 2730 kg, samt ballonger, skal slikt personell ha

a) minst tre års erfaring innen kontinuerlig luftdyktighet,

b) et relevant sertifikat i samsvar med vedlegg III (del 66) eller en flygerutdanning eller tilsvarende 
nasjonal grad,

c) relevant vedlikeholdsopplæring innen luftfart, og

d) en stilling i den godkjente organisasjonen med relevante ansvarsområder.

e) Uten hensyn til bokstav a)-d) kan kravet fastsatt i M.A.707 bokstav a) nr. 2 b) erstattes med fire 
års erfaring i kontinuerlig luftdyktighet i tillegg til det som allerede kreves av M.A.707 bokstav a) 
nr. 2 a).»

13. M.A.710 skal lyde:

«M.A.710 Inspeksjon av luftdyktighet

a) For å oppfylle kravet om inspeksjon av et luftfartøys luftdyktighet omhandlet i M.A.901 skal den godkjente 
organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet foreta en fullstendig, dokumentert gjennomgang 
av luftfartøyets dokumentasjon for å forsikre seg om at

1. flygetimer for flyskrog, motor og propell samt tilknyttede flygesykluser er korrekt registrert,

2. flygehåndboken gjelder for luftfartøyets konfigurasjon og gjenspeiler den seneste revisjonsstatusen,
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3. alt vedlikehold som skal utføres på luftfartøyet i henhold til det godkjente vedlikeholdsprogrammet, er 
blitt utført,

4. alle kjente mangler er blitt utbedret, eller eventuelt videreført på forsvarlig vis,

5. alle relevante luftdyktighetspåbud er blitt gjennomført og korrekt registrert,

6. alle endringer og reparasjoner som er foretatt på luftfartøyet, er blitt registrert og er godkjent i samsvar 
med vedlegget (del 21) til forordning (EF) nr. 1702/2003,

7. alle komponenter med begrenset levetid som er installert på luftfartøyet, er korrekt identifisert og 
registrert og har ikke overskredet sin godkjente levetid,

8. alt vedlikehold er blitt frigitt i samsvar med vedlegg I (del M),

9. den aktuelle vekt- og balanseerklæringen gjenspeiler luftfartøyets konfigurasjon og er gyldig,

10. luftfartøyet er i samsvar med den siste revisjonen av sin typekonstruksjon godkjent av Byrået, og

11. luftfartøyet, om nødvendig, har et støysertifikat som tilsvarer luftfartøyets aktuelle konfigurasjon i 
samsvar med kapittel I i vedlegget (del 21) til forordning (EF) nr. 1702/2003.

b) Personellet for inspeksjon av luftdyktighet i den godkjente organisasjonen for sikring av luftdyktighet 
skal utføre en fysisk inspeksjon av luftfartøyet. For denne inspeksjonen skal personell for inspeksjon av 
luftdyktighet som ikke er behørig kvalifisert i henhold til vedlegg III (del 66), bistås av personell med slike 
kvalifikasjoner.

c) Ved den fysiske inspeksjonen av luftfartøyet skal personellet for inspeksjon av luftdyktighet sørge for at

1. alle påbudte merker og skilt er korrekt montert,

2. luftfartøyet er i samsvar med godkjent flygehåndbok,

3. luftfartøyets konfigurasjon er i samsvar med den godkjente dokumentasjonen,

4. det ikke kan påvises noen åpenbar mangel som ikke er behandlet i samsvar med M.A.403, og

5. det ikke kan påvises noen uoverensstemmelser mellom luftfartøyet og den dokumenterte 
gjennomgangen av dokumentasjonen omhandlet i bokstav a).

d) Som unntak fra M.A.901 bokstav a) kan luftdyktighetsinspeksjonen framskyndes med høyst 90 dager uten 
at det går ut over kontinuiteten i mønsteret for luftdyktighetsinspeksjon, slik at den fysiske gjennomgangen 
kan finne sted under en vedlikeholdskontroll.

e) Sertifikatet for inspeksjon av luftdyktighet (EASA-skjema 15b) eller anbefalingen om å utstede et sertifikat 
for inspeksjon av luftdyktighet (EASA-skjema 15a) omhandlet i tillegg III til vedlegg I (del M) kan 
utstedes bare

1. av personell for inspeksjon av luftdyktighet som har fullmakt i samsvar med M.A.707 på vegne av den 
godkjente organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet, eller av sertifiserende personell i 
tilfellene angitt i M.A.901 bokstav g), og

2. når det er godtgjort at inspeksjonen av luftdyktighet er gjennomført fullt ut, og at det ikke finnes noen 
kjente avvik som kan sette flysikkerheten i fare.

f) En kopi av et sertifikat for inspeksjon av kontinuerlig luftdyktighet utstedt eller forlenget for et luftfartøy 
skal sendes til vedkommende luftfartøys registreringsmedlemsstat innen 10 dager.

g) Oppgaver knyttet til inspeksjon av luftdyktighet skal ikke settes bort.

h) Dersom inspeksjonen av luftdyktighet ikke skulle gi et entydig resultat, skal vedkommende myndighet 
underrettes så snart som praktisk mulig, og uansett ikke senere enn 72 timer etter at organisasjonen 
identifiserte forholdet som inspeksjonen vedrører.»
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14. I M.A.711 gjøres følgende endringer:

i) Bokstav a) nr. 1 skal lyde:

«1. sikre kontinuerlig luftdyktigheten til luftfartøyer, unntatt dem som brukes i kommersiell lufttransport, 
som oppført på godkjenningssertifikatet.»

ii) Ny bokstav c) skal lyde:

«c) En organisasjon for sikring av kontinuerlig luftdyktighet hvis godkjenning omfatter rettighetene 
omhandlet i M.A.711 bokstav b), kan i tillegg få godkjenning til å utstede en flygetillatelse i samsvar 
med del 21A.711 bokstav d) i vedlegget (del 21) til forordning (EF) nr. 1702/2003 for det bestemte 
luftfartøyet som organisasjonen er godkjent til å utstede sertifikat for inspeksjon av luftdyktighet 
for, når organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet bekrefter samsvar med godkjente 
flygeforhold i henhold til en egnet, godkjent framgangsmåte i håndboken omhandlet i M.A.704.»

15. M.A.714 skal lyde:

«M.A.714 Oppbevaring av dokumentasjon

a) Organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet skal registrere alle opplysninger om utført arbeid. 
Dokumentasjonen som kreves i henhold til M.A.305 og eventuelt M.A.306, skal oppbevares.

b) Dersom organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet har den rettigheten som er omhandlet 
i M.A.711 bokstav b), skal den oppbevare en kopi av hvert sertifikat for inspeksjon av luftdyktighet og 
hver enkelt anbefaling som er utstedt eller eventuelt forlenget, sammen med alle underlagsdokumenter. I 
tillegg skal organisasjonen beholde en kopi av alle sertifikater for inspeksjon av luftdyktighet som den har 
forlenget under rettigheten omhandlet i M.A.711 bokstav a) nr. 4.

c) Dersom organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet har rettigheten omhandlet i M.A.711 
bokstav c), skal den beholde en kopi av hver flygetillatelse utstedt i samsvar med bestemmelsene i 21A.729 
i vedlegget (del 21) til forordning (EF) nr. 1702/2003.

d) Organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet skal oppbevare en kopi av all dokumentasjon 
omhandlet i bokstav b) og c) i to år etter at luftfartøyet er tatt permanent ut av tjeneste.

e) Dokumentasjonen skal oppbevares på en måte som sikrer beskyttelse mot skade, endring og tyveri.

f) Alt datamaskinelt utstyr som brukes til å ta reservekopier, skal oppbevares på et annet sted enn der 
arbeidsdataene befinner seg, i et miljø som sikrer at de holdes i god stand.

g) Dersom sikringen av et luftfartøys kontinuerlige luftdyktighet overføres til en annen organisasjon eller 
person, skal all oppbevart dokumentasjon overføres til nevnte organisasjon eller person. De foreskrevne 
tidsrommene for oppbevaring av dokumentasjon får fortsatt anvendelse på nevnte organisasjon eller 
person.

h) Dersom virksomheten til en organisasjon for sikring av kontinuerlig luftdyktighet opphører, skal all 
dokumentasjon overføres til luftfartøyets eier.»

16. I M.A.901 bokstav i) skal nr. 1 lyde:

«1. når luftfartøyet blir kontrollert av en organisasjon for sikring av kontinuerlig luftdyktighet som er godkjent 
i samsvar med avsnitt A kapittel G i dette vedlegg (del M), og som befinner seg i en tredjestat.»,

17. I M.A.905 skal bokstav c) lyde:

«c) Etter at det er mottatt melding om avvik som omhandlet i M.B.903, skal personen eller organisasjonen 
som er ansvarlig i henhold til M.A.201, fastsette en plan for utbedringstiltak og dokumentere at 
utbedringstiltakene er gjennomført til vedkommende myndighets tilfredshet innen et tidsrom avtalt med 
denne myndighet, herunder egnede korrigerende tiltak for å hindre at avviket inntreffer på nytt, og finne 
årsaken til det.»

18. I M.B.104 bokstav d) skal nr. 7 lyde:

«7. eventuelle dokumenter som er godkjent av vedkommende myndighet i henhold til vedlegg I (del M) eller 
vedlegg III (EU-OPS) til forordning (EØF) nr. 3922/91.»
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19. Tillegg II skal lyde:

«Tillegg II

Sertifikat for godkjent frigivelse EASA-skjema 1

Disse instruksene gjelder bare for bruk av EASA-skjema 1 til vedlikeholdsformål. Se også tillegg I til vedlegget 
(del 21) til forordning (EF) nr. 1702/2003, som omfatter bruk av EASA-skjema 1 til produksjonsformål.

1. FORMÅL OG BRUK

1.1. Sertifikatets hovedformål er å frigi vedlikeholdsarbeid utført på produkter, deler og utstyr (heretter 
kalt «artikkel» eller «artikler)».

1.2. Det skal fastsettes samsvar mellom sertifikatet og artikkelen eller artiklene. Utsteder skal beholde et 
eksemplar av sertifikatet i en form som gjør det mulig å verifisere de opprinnelige dataene.

1.3. Sertifikatet godtas av mange luftdyktighetsmyndigheter, men aksept kan være avhengig av bilaterale 
avtaler og/eller luftdyktighetsmyndighetens retningslinjer. «Godkjente konstruksjonsdata» angitt i 
dette sertifikatet betyr altså konstruksjonsdata godkjent av luftdyktighetsmyndigheten i importlandet.

1.4. Sertifikatet er verken en leveringsseddel eller en lasteseddel.

1.5. Luftfartøy skal ikke frigis med dette sertifikatet.

1.6. Sertifikatet utgjør ingen fullmakt til å installere artikkelen på et bestemt luftfartøy eller en bestemt 
motor eller propell, men hjelper sluttbrukeren til å fastslå artikkelens godkjenningsstatus med 
hensyn til luftdyktighet.

1.7. Det er ikke tillatt å godkjenne både produksjon og vedlikehold av artikler på samme sertifikat.

2. GENERELT FORMAT

2.1. Sertifikatet skal være i samsvar med det vedlagte formatet, herunder nummereringen av feltene og 
plasseringen av hvert enkelt felt. Størrelsen på det enkelte felt kan imidlertid varieres slik at det 
passer til det enkelte tilfelle, men ikke så mye at sertifikatet blir ugjenkjennelig.

2.2. Sertifikatet skal ha liggende format, men størrelsen kan økes eller minskes betydelig, forutsatt at det 
er gjenkjennelig og leselig. I tvilstilfeller skal vedkommende myndighet rådspørres.

2.3. Erklæringene som gjelder brukerens/installatørens ansvar, kan stå enten på forsiden eller på baksiden 
av skjemaet.

2.4. All trykt tekst skal være klar og tydelig, slik at den er lett å lese.

2.5. Sertifikatet kan være enten forhåndstrykt eller datagenerert, men i begge tilfeller skal linjer og tegn 
være klare og leselige og i samsvar med fastsatt format.

2.6. Sertifikatet bør være på engelsk og ved behov ett eller flere andre språk.

2.7. Opplysningene som skal stå på sertifikatet, kan påføres med skrivemaskin/datamaskin eller skrives 
for hånd med blokkbokstaver, og må være lette å lese.

2.8. For klarhets skyld bør forkortelser begrenses til et minimum.

2.9. Gjenværende plass på sertifikatets bakside kan brukes av utstederen til eventuelle tilleggsopplysninger, 
men kan ikke inneholde noen sertifiseringserklæringer. Dersom baksiden av sertifikatet brukes, skal 
det henvises til dette i det aktuelle feltet på forsiden av sertifikatet.

3. EKSEMPLARER

3.1. Det er ingen begrensning med hensyn til det antall eksemplarer av sertifikatet som kan sendes til 
kunder eller beholdes av utstederen.
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4. FEIL I ET SERTIFIKAT

4.1. Dersom en sluttbruker finner feil i et sertifikat, skal han underrette utstederen skriftlig om feilen(e). 
Utstederen kan utstede et nytt sertifikat bare dersom feilen(e) kan verifiseres og rettes opp.

4.2. Det nye sertifikatet skal ha et nytt sporingsnummer og ny underskrift og dato.

4.3. Anmodningen om et nytt sertifikat kan etterkommes uten at artikkelens (artiklenes) tilstand 
må kontrolleres på nytt. Det nye sertifikatet er ikke en erklæring om gjeldende tilstand og bør i 
felt 12 vise til det forrige sertifikatet ved følgende erklæring: «Dette sertifikatet er en rettelse av 
feilen(e) i felt [sett inn nr. på felt som er rettet] i sertifikat [sett inn opprinnelig sporingsnummer] 
datert [sett inn opprinnelig utstedelsesdato] og omfatter ikke samsvar/tilstand/frigivelse for bruk». 
Oppbevaringsperioden for de to sertifikatene skal være i samsvar med det som gjelder for det første 
sertifikatet.

5.  UTSTEDERS UTFYLLING AV SERTIFIKATET

Felt 1 Vedkommende godkjenningsmyndighet/stat

Oppgi navn og stat for vedkommende myndighet under hvis jurisdiksjon sertifikatet er utstedt. Dersom 
vedkommende myndighet er Byrået, angis bare «EASA».

Felt 2 Overskrift for EASA-skjema 1

«SERTIFIKAT FOR GODKJENT FRIGIVELSE

EASA-SKJEMA 1»

Felt 3 Skjemaets sporingsnummer

I dette feltet skal det stå et unikt nummer produsert ved nummereringssystemet/-prosedyren hos 
organisasjonen identifisert i felt 4. Nummeret kan bestå av både bokstaver og tall.

Felt 4 Organisasjonens navn og adresse

Sett inn fullt navn og adresse til den godkjente organisasjonen (se EASA-skjema 3) som frigir arbeidet som 
omfattes av sertifikatet. Logoer osv. er tillatt dersom de får plass inne i feltet.

Felt 5 Arbeidsordre/kontrakt/faktura

Her settes arbeidsordre-, kontrakts- eller fakturanummer eller tilsvarende referansenummer inn for å gjøre 
det enkelt for kunden å spore artikkelen eller artiklene.

Felt 6 Artikkel

Sett hver artikkel på en egen linje og nummerer linjene dersom skjemaet gjelder flere artikler. Dette feltet 
muliggjør enkel krysshenvisning til merknadene i felt 12.

Felt 7 Beskrivelse

Sett inn et navn eller en beskrivelse av artikkelen. Betegnelsen som brukes i anvisningene for kontinuerlig 
luftdyktighet eller vedlikeholdsdata (f.eks. illustrert delekatalog, luftfartøyets vedlikeholdshåndbok, 
tekniske meldinger, komponentens vedlikeholdshåndbok) skal fortrinnsvis benyttes.

Felt 8 Delenummer

Angi delenummeret slik det framgår av artikkelen eller etikett/emballasje. For motorer og propeller kan 
typebetegnelse brukes.

Felt 9 Antall

Oppgi antall artikler.

Felt 10 Serienummer

Dersom artikkelen i henhold til regelverket skal identifiseres med et serienummer, settes dette inn her. 
Eventuelle andre serienumre som ikke er påbudt, kan også oppgis her. Dersom artikkelen ikke har noe 
serienummer, fylles feltet ut med «N/A».
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Felt 11 Status/arbeid

Det nedenstående beskriver oppføringene som er tillatt i felt 11. Bare én av oppføringene skal brukes. 
Dersom mer enn én oppføring er relevant, brukes den oppføringen som best beskriver det meste av det 
arbeidet som er utført, og/eller status for artikkelen.

i) Overhalt. En prosess som sikrer at artikkelen er helt i samsvar med gjeldende krav til service som 
angitt i anvisningene for kontinuerlig luftdyktighet utstedt av innehaveren av typesertifikatet eller av 
utstyrets produsent, eller i data som myndigheten har godkjent eller godtatt. Artikkelen skal minst 
ha vært demontert, rengjort, inspisert, om nødvendig reparert, remontert og prøvd i samsvar med de 
ovenfor angitte data.

ii) Reparert. Utbedring av feil/mangler etter en godkjent standard(1).

iii) Inspisert/prøvd. Undersøkelse, måling osv. i samsvar med en godkjent standard(*) (f.eks. visuell 
inspeksjon, funksjonsprøving, prøving på prøvingsbenk osv.).

iv) Endret. Endring av en artikkel i samsvar med en godkjent standard(*).

Felt 12 Merknader

Her beskrives arbeidet angitt i felt 11 – enten direkte eller ved henvisning til underlagsdokumentasjon – i 
den grad dette er nødvendig for at brukeren eller installatøren skal kunne fastslå artikkelens luftdyktighet 
med hensyn til det arbeidet som sertifiseres. Om nødvendig kan et eget ark brukes og henvisning til dette 
gjøres på EASA-skjema 1. Hver erklæring må klart angi hvilken artikkel i felt 6 den gjelder.

Eksempler på opplysninger som føres i felt 12:

i)  Vedlikeholdsdata som er brukt, herunder revisjonsstatus og referanse.

ii)  Luftdyktighetspåbud eller tekniske meldinger som er etterkommet.

iii)  Reparasjoner som er utført.

iv)  Endringer som er utført.

v)  Reservedeler som er montert.

vi)  Status for deler med begrenset levetid.

vii)  Avvik fra kundens arbeidsordre.

viii)  Frigivelseserklæringer for å oppfylle en utenlandsk sivil luftfartsmyndighets vedlikeholdskrav.

ix)  Opplysninger som er nødvendige ved mangelfull forsendelse eller ved montering etter levering.

x) For vedlikeholdsorganisasjoner godkjent i henhold til kapittel F i vedlegg I (del M), erklæringen om 
frigivelse for bruk for en komponent omhandlet i M.A.613:

«Det bekreftes at med mindre annet er angitt i dette feltet, er arbeidet angitt i felt 11 og beskrevet 
i dette felt utført i samsvar med kravene i avsnitt A kapittel F i vedlegg I (del M) til forordning 
(EF) nr. 2042/2003, og at artikkelen med hensyn til nevnte arbeid er å anse som klar for frigivelse 
for bruk. DETTE ER IKKE EN FRIGIVELSE I HENHOLD TIL VEDLEGG II (DEL 145) TIL 
FORORDNING (EF) NR. 2042/2003.»

Dersom opplysningene skrives ut fra en elektronisk versjon av EASA-skjema 1, skal eventuelle data som 
ikke passer i andre felt, skrives her.

Felt 13a-13e

Generelle krav til felt 13a-13e: Brukes ikke til frigivelse etter vedlikehold. Disse feltene skraveres, gjøres 
mørkere eller markeres på annen måte for å forhindre utilsiktet eller uautorisert bruk.

(1) Med godkjent standard menes en produksjons-/konstruksjons-/vedlikeholds-/kvalitetsstandard, -metode, -teknikk eller -praksis som 
er godkjent eller godtatt av vedkommende myndighet. Den aktuelle standarden beskrives i felt 12.
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Felt 14a

Kryss av i relevant(e) rute(r) for å angi hvilke bestemmelser som gjelder for det fullførte arbeidet. Dersom 
det krysses av i ruten «Andre bestemmelser angitt i felt 12», må øvrige luftdyktighetsmyndigheters 
bestemmelser angis i felt 12. Minst én av rutene må krysses av, men begge kan krysses av ved behov.

For alt vedlikehold utført av vedlikeholdsorganisasjoner godkjent i samsvar med avsnitt A kapittel 
F i vedlegg I (del M) til forordning (EF) nr. 2042/2003 krysses det av i ruten «andre bestemmelser 
angitt i felt 12», og erklæringen om sertifikatet for frigivelse for bruk angis i felt 12. I slike tilfeller er 
sertifiseringserklæringen «med mindre annet er angitt i dette feltet» beregnet på følgende tilfeller:

a) Vedlikeholdet kunne ikke fullføres.

b) Vedlikeholdet avvek fra den standard som kreves av vedlegg I (del M).

c) Vedlikeholdet ble utført i samsvar med et annet krav enn det som er angitt i vedlegg I (del M). I så fall 
angis de særlige nasjonale bestemmelsene i felt 12.

For alt vedlikehold utført av vedlikeholdsorganisasjoner godkjent i samsvar med avsnitt A i vedlegg II (del 
145) til forordning (EF) nr. 2042/2003 er ruten «med mindre annet er angitt i felt 12» beregnet på følgende 
tilfeller:

a) Vedlikeholdet kunne ikke fullføres.

b) Vedlikeholdet avvek fra den standard som kreves av vedlegg II (del 145).

c) Vedlikeholdet ble utført i samsvar med et annet krav enn det som er angitt i vedlegg II (del 145). I så 
fall angis de særlige nasjonale bestemmelsene i felt 12.

Felt 14b Godkjent underskrift

Dette feltet fylles ut med underskriften til en person med fullmakt. Bare personer som uttrykkelig har 
fullmakt i henhold til vedkommende myndighets regler og retningslinjer, har tillatelse til å undertegne i dette 
feltet. Et unikt nummer som identifiserer personen med fullmakt, kan legges til for å lette identifiseringen.

Felt 14c Referansenummer for sertifikatet/godkjenningen

Angi sertifikatets/godkjenningens nummer/referanse. Nummeret eller referansen gis av vedkommende 
myndighet.

Felt 14d Navn

Navnet til personen som undertegner i felt 14b, angis her i en leselig form.

Felt 14e Dato

Angi datoen da felt 14b undertegnes, i formatet dd = 2 sifre for angivelse av dag, mmm = de første 3 
bokstavene i månedens navn, åååå = 4 sifre for angivelse av år.

Brukerens/installatørens ansvar

Sett inn følgende erklæring i sertifikatet for å underrette sluttbrukere om at de ikke fritas for sitt ansvar i 
forbindelse med installering og bruk av eventuelle artikler som ledsages av skjemaet:

«DETTE SERTIFIKATET ER IKKE UTEN VIDERE EN FULLMAKT TIL Å INSTALLERE 
ARTIKKELEN (ARTIKLENE).

DERSOM BRUKEREN/INSTALLATØREN ARBEIDER I SAMSVAR MED NASJONALE 
BESTEMMELSER GITT AV EN ANNEN LUFTDYKTIGHETSMYNDIGHET ENN DEN 
SOM ER ANGITT I FELT 1, ER DET AVGJØRENDE AT BRUKEREN/INSTALLATØREN 
SIKRER AT HANS/HENNES LUFTDYKTIGHETSMYNDIGHET GODTAR ARTIKLER FRA 
LUFTDYKTIGHETSMYNDIGHETEN ANGITT I FELT 1.

ERKLÆRINGENE I FELT 13A OG 14A UTGJØR IKKE EN INSTALLASJONSSERTIFISERING. DE 
REGISTRERTE VEDLIKEHOLDSOPPLYSNINGENE FOR LUFTFARTØYET SKAL UNDER ALLE 
OMSTENDIGHETER INNEHOLDE EN INSTALLASJONSSERTIFISERING UTSTEDT I SAMSVAR 
MED NASJONALE BESTEMMELSER AV BRUKEREN/INSTALLATØREN FØR FLYGING KAN 
FINNE STED.»
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20. Tillegg III skal lyde:

«Tillegg III

Sertifikat for inspeksjon av luftdyktighet — EASA-skjema 15

[MEDLEMSSTAT]

medlem av Den europeiske union(*)

SERTIFIKAT FOR INSPEKSJON AV LUFTDYKTIGHET

ARC-referanse: ……………

I henhold til gyldig europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 har følgende organisasjon for 
sikring av kontinuerlig luftdyktighet, som er godkjent i samsvar med avsnitt A kapittel G i vedlegg I (del M) til 
kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003,

[NAVN OG ADRESSE TIL GODKJENT ORGANISASJON]

Referanse for godkjenning: [MEDLEMSSTATSKODE].MG.[NNNN].

utført en inspeksjon av luftdyktighet i samsvar med M.A.710 i vedlegg I til kommisjonsforordning (EF) nr. 
2042/2003 på følgende luftfartøy:

Luftfartøyprodusent:  .....................................................................................................................................................

Produsentens betegnelse:  ..............................................................................................................................................

Luftfartøyets registreringsnummer:  ..............................................................................................................................

Luftfartøyets serienummer:  ...........................................................................................................................................

og dette luftfartøyet anses som luftdyktig på inspeksjonstidspunktet. 

Utstedelsesdato:  ..............................................................  Utløpsdato:  ...................................................................

Underskrift:  .....................................................................   Fullmaktsnr..:  ...............................................................

1. forlengelse: Luftfartøyet har det siste året befunnet seg i et kontrollert miljø i samsvar med M.A.901 i vedlegg I 
til kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003. Luftfartøyet anses som luftdyktig på tidspunktet for utstedelsen. 

Utstedelsesdato:  ..............................................................  Utløpsdato:  ...................................................................

Underskrift:  .....................................................................  Fullmaktsnr.:  ................................................................

Firma:  ..............................................................................  Referanse for godkjenning:  ..........................................

2. forlengelse: Luftfartøyet har det siste året befunnet seg i et kontrollert miljø i samsvar med M.A.901 i vedlegg I 
til kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003. Luftfartøyet anses som luftdyktig på tidspunktet for utstedelsen. 

Utstedelsesdato:  ..............................................................  Utløpsdato:  ...................................................................

Underskrift:  .....................................................................   Fullmaktsnr.:  ................................................................

Firma:  ..............................................................................   Referanse for godkjenning:  ..........................................

EASA-skjema 15b utgave 3

___________________
(*) Strykes for stater som ikke er EU-medlemsstater.
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[MEDLEMSSTAT]

medlem av Den europeiske union(*)

SERTIFIKAT FOR INSPEKSJON AV LUFTDYKTIGHET

ARC-referanse: ……………

I henhold til gyldig europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 bekrefter [VEDKOMMENDE 
MYNDIGHET I MEDLEMSSTATEN] at følgende luftfartøy:

Luftfartøyprodusent:  .....................................................................................................................................................

Produsentens betegnelse:  ..............................................................................................................................................

Luftfartøyets registreringsnummer:  ..............................................................................................................................

Luftfartøyets serienummer:  ...........................................................................................................................................

anses som luftdyktig på inspeksjonstidspunktet. 

Utstedelsesdato:  ..............................................................  Utløpsdato:  ....................................................................

Underskrift:  .....................................................................  Fullmaktsnr..:  .................................................................

1. forlengelse: Luftfartøyet har det siste året befunnet seg i et kontrollert miljø i samsvar med M.A.901 i vedlegg I 
til kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003. Luftfartøyet anses som luftdyktig på tidspunktet for utstedelsen. 

Utstedelsesdato:  ..............................................................  Utløpsdato:  ....................................................................

Underskrift:  .....................................................................  Fullmaktsnr.:  ..................................................................

Firma:  ..............................................................................  Referanse for godkjenning:  ...........................................

2. forlengelse: Luftfartøyet har det siste året befunnet seg i et kontrollert miljø i samsvar med M.A.901 i vedlegg I 
til kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003. Luftfartøyet anses som luftdyktig på tidspunktet for utstedelsen.

Utstedelsesdato:  ..............................................................  Utløpsdato:  ....................................................................

Underskrift:  .....................................................................   Fullmaktsnr.:  .................................................................

Firma:  ..............................................................................   Referanse for godkjenning:  ...........................................

EASA-skjema 15a utgave 3

___________________
(*) Strykes for stater som ikke er EU-medlemsstater.»
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21. Tillegg IV skal lyde:

«Tillegg IV

Klasse- og rettighetssystem for godkjenning av vedlikeholdsorganisasjoner omhandlet i kapittel F i 
vedlegg I (del M) og i vedlegg II (del 145)

1.  Bortsett fra det som er fastsatt for de minste organisasjonene i nr. 12, inneholder tabellen omhandlet i nr. 
13 standardsystemet for godkjenning av vedlikeholdsorganisasjoner i henhold til kapittel F i vedlegg I (del 
M) og vedlegg II (del 145). En organisasjon kan få godkjenning som går fra én enkelt klasse og rettighet 
med begrensninger til alle klasser og rettigheter med begrensninger.

2.  I tillegg til tabellen omhandlet i nr. 13 kreves det at den godkjente vedlikeholdsorganisasjonen angir sitt 
arbeidsomfang i vedlikeholdsorganisasjonens egen håndbok. Se også nr. 11.

3.  Innenfor godkjenningsklassen(e) og rettigheten(e) som er gitt av vedkommende myndighet, definerer 
arbeidsomfanget angitt i vedlikeholdsorganisasjonens håndbok de nøyaktige grensene for godkjenningen. 
Det er derfor svært viktig at godkjenningsklassen(e) og rettigheten(e) stemmer overens med organisasjonens 
arbeidsomfang.

4. En klasserettighet i kategori A innebærer at den godkjente vedlikeholdsorganisasjonen kan utføre 
vedlikehold på luftfartøyet og alle komponenter (herunder motorer og/eller hjelpeaggregater (APU-er)) 
i samsvar med luftfartøyets vedlikeholdsdata eller, dersom dette er avtalt med vedkommende myndighet, 
i samsvar med komponentens vedlikeholdsdata, men bare når komponentene er montert på luftfartøyet. 
En slik A-klassifisert vedlikeholdsorganisasjon kan imidlertid fjerne en komponent midlertidig for 
vedlikehold for å gi bedre tilgang til komponenten, med mindre slik fjerning fører til behov for ytterligere 
vedlikehold som ikke er berettiget etter bestemmelsene i dette nummer. Dette forutsetter en framgangsmåte 
for kontroll i vedlikeholdsorganisasjonens håndbok som godtas av vedkommende medlemsstat. Avsnittet 
med begrensninger angir omfanget av slikt vedlikehold og viser dermed godkjenningens omfang.

5. En klasserettighet i kategori B innebærer at den godkjente vedlikeholdsorganisasjonen kan utføre 
vedlikehold på den umonterte motoren og/eller APU-et og på motor- og/eller APU-komponenter i 
samsvar med motorens og/eller APU-ets vedlikeholdsdata eller, dersom dette er avtalt med vedkommende 
myndighet, i samsvar med komponentens vedlikeholdsdata, men bare når komponentene er montert på 
luftfartøyet og/eller APU-et. En slik B-klassifisert vedlikeholdsorganisasjon kan imidlertid fjerne en 
komponent midlertidig for vedlikehold for å gi bedre tilgang til komponenten, med mindre slik fjerning 
fører til behov for ytterligere vedlikehold som ikke er berettiget etter bestemmelsene i dette nummer. 
Avsnittet med begrensninger angir omfanget av slikt vedlikehold og viser dermed godkjenningens omfang. 
En vedlikeholdsorganisasjon godkjent med en klasserettighet i kategori B kan også utføre vedlikehold 
på en montert motor ved «basevedlikehold» og «linjevedlikehold» dersom vedlikeholdsorganisasjonen 
i sin håndbok har en kontrollprosedyre som vedkommende myndighet godkjenner. Arbeidsomfanget i 
vedlikeholdsorganisasjonens håndbok skal innbefatte slik virksomhet dersom vedkommende myndighet 
tillater det.

6. En klasserettighet i kategori C innebærer at den godkjente vedlikeholdsorganisasjonen kan utføre vedlikehold 
på umonterte komponenter (unntatt motorer og APU-er) beregnet på montering på luftfartøyet eller motor/
APU. Avsnittet med begrensninger angir omfanget av slikt vedlikehold og viser dermed godkjenningens 
omfang. En vedlikeholdsorganisasjon med en klasserettighet i kategori C kan også utføre vedlikehold på 
en montert komponent ved basevedlikehold og linjevedlikehold eller ved et anlegg for vedlikehold av 
motor/APU forutsatt at det finnen en kontrollprosedyre i vedlikeholdsorganisasjonens håndbok som skal 
godkjennes av vedkommende myndighet. Arbeidsomfanget i vedlikeholdsorganisasjonens håndbok skal 
innbefatte slik virksomhet dersom vedkommende myndighet tillater det.

7. En klasserettighet i kategori D er en uavhengig klasserettighet som ikke nødvendigvis er knyttet til et 
bestemt luftfartøy eller en bestemt motor eller annen komponent. Kategorien D1 — ikke-destruktiv prøving 
(Non-Destructive Testing, NDT) er nødvendig bare for en godkjent vedlikeholdsorganisasjon som utfører 
NDT som en særskilt oppgave for en annen organisasjon. En vedlikeholdsorganisasjon godkjent med en 
klasserettighet i kategori A, B eller C kan utføre NDT på produkter den vedlikeholder, uten å måtte ha en 
klasserettighet i kategori D1, forutsatt at vedlikeholdsorganisasjonen i sin håndbok har framgangsmåter for 
NDT.

8. For vedlikeholdsorganisasjoner som er godkjent i samsvar med vedlegg II (del 145), deles klasserettighet 
i kategori A videre inn i «basevedlikehold» eller «linjevedlikehold». En slik organisasjon kan godkjennes 
enten for «basevedlikehold» eller «linjevedlikehold» eller for begge deler. Merk at et «linjeanlegg» som 
befinner seg ved et hovedbaseanlegg, krever godkjenning for «linjevedlikehold».
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9. Avsnittet med begrensninger tar sikte på å gi vedkommende myndigheter fleksibilitet når det gjelder å 
tilpasse godkjenningen til en bestemt organisasjon. Rettigheter skal framgå av godkjenningen bare når de 
er tilstrekkelig begrenset. Tabellen omhandlet i nr. 13 angir de typer begrensning som er mulige. Selv om 
vedlikehold er oppført sist i hver klasserettighet, kan det godtas at det legges vekt på vedlikeholdsoppgaven 
snarere enn på luftfartøy- eller motortypen eller på produsenten dersom dette passer bedre for organisasjonen 
(et eksempel kan være installering og vedlikehold av luftfartselektronikksystemer). En slik angivelse i 
avsnittet med begrensninger angir at vedlikeholdsorganisasjonen er godkjent til å utføre vedlikehold til og 
med denne særlige typen/oppgaven.

10.  Når det vises til serie, type og gruppe i avsnittet med begrensninger for klasse A og B, betyr serie en bestemt 
typeserie som Airbus 300, 310 eller 319 eller Boeing 737-300-serien eller RB211-524-serien eller Cessna 
150 eller Cessna 172 eller Beech 55-serien eller continental O-200-serien osv.; type betyr en bestemt type 
eller modell som Airbus 310-240-typen eller RB 211-524 B4-typen eller Cessna 172RG-typen; et hvilket 
som helst antall serier eller typer kan angis; gruppe betyr for eksempel et Cessna enmotors luftfartøy med 
stempelmotor eller Lycoming stempelmotorer uten turboladning osv.

11.  Når det brukes en lang liste over egenskaper og denne kan være gjenstand for hyppige endringer, skal 
endringene være i samsvar med den indirekte framgangsmåten for godkjenning omhandlet i M.A.604 
bokstav c) og M.B.606 bokstav c) eller 145.A.70 bokstav c) og 145.B.40, alt etter omstendighetene.

12. En vedlikeholdsorganisasjon som sysselsetter bare én person til å planlegge og utføre alt vedlikehold, kan 
ha godkjenning bare for et begrenset antall rettigheter. De høyeste tillatte grensene er:

KLASSE RETTIGHET BEGRENSNING

LUFTFARTØYER A2 FLY 5700 KG OG UNDER STEMPELMOTOR 5700 KG OG 
UNDER

LUFTFARTØYER A3 HELIKOPTRE ENMOTORS STEMPELMOTOR 
3175 KG OG UNDER

LUFTFARTØYER A4 ANDRE LUFTFARTØYER 
ENN A1, A2 OG A3

INGEN BEGRENSNING

MOTORER B2 STEMPEL MINDRE ENN 450 HK

KOMPONENTER MED ANDRE 
KLASSERETTIGHETER ENN 
KOMPLETTE MOTORER 
ELLER APU-ER

C1-C22 I SAMSVAR MED LISTE OVER 
EGENSKAPER

SPESIALISERT D1 NDT NDT-METODE(R) MÅ ANGIS

 Det anføres at en slik organisasjon kan bli underlagt ytterligere begrensninger av vedkommende myndighet 
med hensyn til godkjenningens omfang avhengig av vedkommende organisasjons kapasitet.

13. Tabell

KLASSE RETTIGHET BEGRENSNING BASE LINJE

LUFT-
FARTØYER

A1 Fly over  
5700 kg

[Rettighet forbeholdt vedlikeholds-
organisasjoner godkjent i samsvar med 
vedlegg II (del 145)]
[Flyprodusent, -gruppe, -serie eller -type 
og/eller vedlikeholdsoppgave(r) skal 
angis]
Eksempel: Airbus A320-serien

[JA/NEI]* [JA/NEI]*

A2 Fly 5700 kg 
og under

[Flyprodusent, -gruppe, -serie eller -type 
og/eller vedlikeholdsoppgave(r) skal 
angis]
Eksempel: DHC-6 Twin Otter-serien

[JA/NEI]* [JA/NEI]*
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KLASSE RETTIGHET BEGRENSNING BASE LINJE

A3 Helikoptre [Helikopterprodusent, -gruppe, 
-serie eller -type og/eller 
vedlikeholdsoppgave(r) skal angis]
Eksempel: Robinson R44

[JA/NEI]* [JA/NEI]*

A4 Andre 
luftfartøyer enn 
A1, A2 og A3

[Luftfartøyserie eller -type og/eller 
vedlikeholdsoppgave(r) skal angis]

[JA/NEI]* [JA/NEI]*

MOTORER B1 Turbin [Luftfartøyserie eller -type og/eller vedlikeholdsoppgave(r) skal 
angis] 
Eksempel: PT6A-serien

B2 Stempel [Motorens produsent eller motorserie eller -type og/eller 
vedlikeholdsoppgave(r) skal angis]

B3 APU [Motorens produsent eller motorserie eller -type og/eller 
vedlikeholdsoppgave(r) skal angis]

ANDRE KOM-
PONENTER 
ENN KOM-
PLETTE MO-
TORER EL-
LER APUER

C1 Klima- og 
lufttrykkanlegg

[Luftfartøytype eller -produsent, komponentprodusent eller 
den aktuelle komponenten skal angis, og/eller det skal 
krysshenvises til en liste over egenskaper i håndboken og/eller 
vedlikeholdsoppgaven(e)]
Eksempel: PT6A-drivstoffkontroll

C2 Automatisk 
flyging

C3 
Kommunikasjon 
og navigasjon

C4 Dører — luker

C5 
Strømforsyning 
og lys

C6 Utstyr

C7 Motor — APU

C8 Kontroll-
innretninger

C9 Drivstoff

C10 Helikopter — 
rotorer

C11 Helikopter — 
trans

C12 
Hydraulikkraft

C13 Instrumenter

C14 Understell

C15 Oksygen

C16 Propeller

C17 Pneumatikk 
og vakuum

C18 Beskyttelse 
mot is/regn/brann

C19 Vinduer

C20 Strukturelt

C21 Ballastvann

C22 Økt framdrift

SPESIALTJE-
NESTER

D1 Ikke-
destruktiv prøving 
(NDT)

[Aktuell(e) NDT-metode(r) skal angis]»
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22.  tillegg V skal lyde:

«Tillegg V

Godkjenning av vedlikeholdsorganisasjon omhandlet i kapittel F i vedlegg I (del M)
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Side 1 av 2

[MEDLEMSSTAT] (*)

medlem av Den europeiske union (**)

GODKJENNINGSSERTIFIKAT FOR VEDLIKEHOLDSORGANISASJON

Referanse: [MEDLEMSSTATSKODE (*)].MF.[XXXX]

I henhold til gyldig europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 og kommisjonsforordning (EF) 
nr. 2042/2003 og på vilkårene nedenfor bekrefter [VEDKOMMENDE MYNDIGHET I MEDLEMSSTATEN] 
følgende:

[SELSKAPETS NAVN OG ADRESSE]

er gitt godkjenning som vedlikeholdsorganisasjon i samsvar med avsnitt A kapittel F i vedlegg I (del M) til 
forordning (EF) nr. 2042/2003 med godkjenning til å utføre vedlikehold på produktene, delene og utstyret oppført 
i vedlagte godkjenningsskjema og utstede tilhørende sertifikater for frigivelse for bruk ved bruk av ovennevnte 
referanser. 

VILKÅR:

1. Denne godkjenningen er begrenset til det som er anført i avsnittet om arbeidsomfang i den godkjente 
vedlikeholdsorganisasjonens håndbok som omhandlet i avsnitt A kapittel F i vedlegg I (del M).

2. Denne godkjenningen krever overholdelse av framgangsmåtene angitt i den godkjente 
vedlikeholdsorganisasjonens håndbok.

3. Denne godkjenningen er gyldig så lenge den godkjente vedlikeholdsorganisasjonen overholder vedlegg I (del 
M) til forordning (EF) nr. 2042/2003. 

4. Forutsatt at ovennevnte vilkår er oppfylt, er denne godkjenningen fortsatt gyldig og har ubegrenset varighet, 
med mindre godkjenningen tidligere er gitt avkall på, erstattet, midlertidig opphevet eller tilbakekalt.

Utstedelsesdato:  ...........................................................................................................................................................

Dato for denne revisjonen:  ...........................................................................................................................................

Revisjonsnr.: .................................................................................................................................................................

Underskrift:  ..................................................................................................................................................................

For vedkommende myndighet: [MEDLEMSSTATENS VEDKOMMENDE MYNDIGHET (*)]

EASA-skjema 3-MF utgave 2

___________________
(*) Eller EASA dersom EASA er vedkommende myndighet.
(**) Strykes for stater som ikke er medlemmer av EU eller EASA.
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GODKJENNINGSSKJEMA FOR VEDLIKEHOLDSORGANISASJON

Referanse: [MEDLEMSSTATSKODE (*)].MF.[XXXX]

Organisasjon: [SELSKAPETS NAVN OG ADRESSE]

KLASSE RETTIGHET BEGRENSNING

LUFTFARTØY (**) (***) (***)

(***) (***)

MOTORER (**) (***) (***)

(***) (***)

ANDRE 
KOMPONENTER 
ENN KOMPLETTE 
MOTORER ELLER 
APU-ER (**)

(***) (***)

(***) (***)

(***) (***)

(***) (***)

(***) (***)

(***) (***)

SPESIAL-
TJENESTER (**)

(***) (***)

(***) (***)

Denne godkjenningen er begrenset til de produkter, deler og utstyr som er relevante for aktivitetene angitt i avsnittet 

om arbeidsomfang i den godkjente vedlikeholdsorganisasjonens håndbok. 

Henvisning til vedlikeholdsorganisasjons håndbok:  ......................................................................................................

Dato for første utstedelse:  ..............................................................................................................................................

Dato for denne revisjon:  ..................................................   Revisjonsnr.:  .................................................................

Underskrift:  ....................................................................................................................................................................

For vedkommende myndighet: [MEDLEMSSTATENS VEDKOMMENDE MYNDIGHET (*)]

EASA-skjema 3-MF utgave 2
___________________
(*) Eller EASA dersom EASA er vedkommende myndighet.
(**) Strykes for stater som ikke er medlemmer av EU eller EASA.
(***) Fyll ut med relevant rettighet og begrensning.»

23. Tillegg VI skal lyde:

 «Tillegg VI 

 Godkjenning av organisasjon for sikring av kontinuerlig luftdyktighet omhandlet i kapittel G i vedlegg 
I (del M) 
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[MEDLEMSSTAT] (*)

medlem av Den europeiske union (**)

GODKJENNINGSSERTIFIKAT FOR ORGANISASJON FOR SIKRING AV KONTINUERLIG 
LUFTDYKTIGHET

Referanse: [MEDLEMSSTATSKODE (*)].MG.XXXX (ref. AOC XX.XXXX)

I henhold til gyldig europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 og kommisjonsforordning (EF) nr. 
2042/2003 og på vilkårene nedenfor bekrefter [VEDKOMMENDE MYNDIGHET I MEDLEMSSTATEN(*)] 
følgende:

[SELSKAPETS NAVN OG ADRESSE]

er gitt godkjenning som en organisasjon for sikring av kontinuerlig luftdyktighet i samsvar med avsnitt A kapittel 
G i vedlegg I (del M) til forordning (EF) nr. 2042/2003 med godkjenning til å sikre kontinuerlig luftdyktighet for 
luftfartøyene oppført i vedlagte godkjenningsskjema og, når dette er fastsatt, utstede anbefalinger og sertifikater for 
inspeksjon av luftdyktighet etter en inspeksjon av luftdyktighet som angitt i M.A.710 i vedlegg I (del M) og, når 
dette er fastsatt, utstede flygetillatelser som angitt i M.A.711 bokstav c) i vedlegg I (del M) til samme forordning.

VILKÅR:

1. Denne godkjenningen er begrenset til det som er angitt i avsnittet om arbeidsomfang i den godkjente 
håndboken for sikring av kontinuerlig luftdyktighet som omhandlet i avsnitt A kapittel G i vedlegg I (del M) 
til forordning (EF) nr. 2042/2003.

2. Denne godkjenningen krever overholdelse av framgangsmåtene angitt i den godkjente håndboken for sikring 
av kontinuerlig luftdyktighet omhandlet i vedlegg I (del M) til forordning (EF) nr. 2042/2003. 

3. Denne godkjenningen er gyldig så lenge den godkjente organisasjonen for sikring av kontinuerlig 
luftdyktighet overholder vedlegg I (del M) til forordning (EF) nr. 2042/2003. 

4. Dersom organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet i samsvar med sitt kvalitetssystem setter bort 
utførelsen av tjenesten til én eller flere organisasjoner, er denne godkjenningen gyldig under forutsetning av at 
denne (disse) organisasjonen(e) oppfyller sine gjeldende kontraktsmessige forpliktelser. 

5. Forutsatt at vilkår 1–4 over er oppfylt, er denne godkjenningen fortsatt gyldig og har ubegrenset varighet, med 
mindre godkjenningen tidligere er gitt avkall på, erstattet, midlertidig opphevet eller tilbakekalt. 

 Dersom dette skjemaet også benyttes for innehavere av godkjenningssertifikater for luftfartsselskap (Air 
Operator Certificate — AOC), skal AOC-nummeret tilføyes til referansen i tillegg til standardnummeret, og 
vilkår 5 skal erstattes med følgende tilleggsvilkår:

6. Denne godkjenningen utgjør ingen tillatelse til å bruke de typene luftfartøy som er omhandlet i nr. 1. 
Tillatelsen til å bruke et luftfartøy er godkjenningssertifikat for luftfartsselskap (AOC). 

7. Opphør, midlertidig oppheving eller tilbakekalling av AOC-et vil automatisk ugyldiggjøre gjeldende 
godkjenning i tilknytning til luftfartøyets registreringer angitt i AOC-et, med mindre vedkommende myndighet 
uttrykkelig fastsetter noe annet.

8. Forutsatt at vilkårene over er oppfylt, er denne godkjenningen fortsatt gyldig og har ubegrenset varighet, med 
mindre godkjenningen tidligere er gitt avkall på, erstattet, opphevet midlertidig eller tilbakekalt. 

Dato for første utstedelse:  ............................................................................................................................................

Underskrift:  ..................................................................................................................................................................

Dato for denne revisjonen:  .............................................  Revisjonsnr.:  ...................................................................

For vedkommende myndighet: [MEDLEMSSTATENS VEDKOMMENDE MYNDIGHET (*)]

Side … av …
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GODKJENNINGSSKJEMA FOR ORGANISASJON FOR SIKRING AV KONTINUERLIG 
LUFTDYKTIGHET

Referanse: [MEDLEMSSTATSKODE (*)] .MG.XXXX

(ref. AOC XX.XXXX)

Organisasjon: [SELSKAPETS NAVN OG ADRESSE]

Type/serie/gruppe 
luftfartøy

Godkjent inspeksjon av 
luftdyktighet Flygetillatelser godkjent Organisasjon(er) som arbeider etter et 

kvalitetssystem

[JA/NEI] (***) [JA/NEI] (***) [JA/NEI] (***)

[JA/NEI] (***) [JA/NEI] (***) [JA/NEI] (***)

[JA/NEI] (***) [JA/NEI] (***) [JA/NEI] (***)

[JA/NEI] (***) [JA/NEI] (***) [JA/NEI] (***) [JA/NEI] (***)

Dette godkjenningsskjemaet er begrenset til det som er angitt i avsnittet om godkjenningens omfang i håndboken 
for sikring av kontinuerlig luftdyktighet, avsnitt  .........................................................................................................

Henvisning til håndbok for sikring av kontinuerlig luftdyktighet:  ..............................................................................

Dato for første utstedelse:  ............................................................................................................................................

Undertegnet:  .................................................................................................................................................................

Dato for siste revisjon:  ........................................................ Revisjonsnr.: ...............................................................

For vedkommende myndighet: [MEDLEMSSTATENS VEDKOMMENDE MYNDIGHET (*)]

EASA-skjema 14 utgave 3

___________________
(*) Eller EASA dersom EASA er vedkommende myndighet.
(**) Strykes for stater som ikke er medlemmer av EU eller EASA.
(***) Stryk det som organisasjonen ikke er godkjent for.»
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2.  I vedlegg II (del 145) til forordning (EF) nr. 2042/2003 gjøres følgende endringer:

1.  Følgende innholdsfortegnelse tilføyes etter overskriften «(Del 145)»:

«INNHOLD

145.1  Generelt

AVSNITT A — TEKNISKE KRAV

145.A.10 Virkeområde

145.A.15 Søknad

145.A.20 Godkjenningsvilkår

145.A.25 Krav til anlegg

145.A.30 Krav til personell

145.A.35 Sertifiserende personell og støttepersonell i kategori B1 og B2

145.A.40 Utstyr, verktøy og materialer

145.A.42 Godkjenning av komponenter

145.A.4  Vedlikeholdsdata

145.A.47 Produksjonsplanlegging

145.A.5  Sertifisering av vedlikehold

145.A.55 Vedlikeholdsdokumentasjon

145.A.60 Rapportering av hendelser

145.A.65 Retningslinjer for sikkerhet og kvalitet, framgangsmåter for vedlikehold og kvalitetssystem

145.A.70 Vedlikeholdsorganisasjonens håndbok (MOE)

145.A.75 Organisasjonens rettigheter

145.A.80 Begrensninger for organisasjonen

145.A.85 Endringer i organisasjonen

145.A.90 Opprettholdelse av gyldighet

145.A.95 Avvik

AVSNITT B — FRAMGANGSMÅTER FOR VEDKOMMENDE MYNDIGHETER

145.B.01 Virkeområde

145.B.10 Vedkommende myndighet

145.B.15 Organisasjoner med anlegg i flere medlemsstater

145.B.17 Akseptable samsvarskriterier

145.B.20 Førstegangsgodkjenning

145.B.25 Utstedelse av godkjenning

145.B.30 Forlengelse av en godkjenning

145.B.35 Endringer

145.B.40 Endringer i vedlikeholdsorganisasjonens håndbok

145.B.45 Tilbakekalling, midlertidig oppheving og begrensning av en godkjenning
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145.B.50 Avvik

145.B.55 Oppbevaring av dokumentasjon

145.B.60 Unntak

Tillegg I — Sertifikat for godkjent frigivelse — EASA-skjema 1

Tillegg II — Klasse- og rettighetssystem for godkjenning av vedlikeholdsorganisasjoner omhandlet i kapittel F 
i vedlegg I (del M) og i vedlegg II (del 145)

Tillegg III — Godkjenning av vedlikeholdsorganisasjon omhandlet i vedlegg II (del 145)

Tillegg IV — Vilkår for å bruke ansatte som ikke er kvalifisert i samsvar med 145.A.30 bokstav j) 1 og 2»

2. Overskriften til avsnitt A skal lyde:

«AVSNITT A

TEKNISKE KRAV»

3. 145.A.15 skal lyde:

 «145.A.15 Søknad

 Søknad om utstedelse eller endring av godkjenning skal sendes til vedkommende myndighet i en form og på en 
måte som er fastsatt av denne myndighet.»

4. 145.A.20 skal lyde:

 «145.A.20 Godkjenningsvilkår

 Organisasjonen skal i sin håndbok angi arbeidsomfanget som godkjenningen anses å omfatte (tillegg IV til 
vedlegg I (del M) inneholder en tabell med alle klasser og rettigheter).»

5. I 145.A.35 gjøres følgende endringer:

i) Bokstav b) skal lyde:

«b) Med unntak av tilfellene nevnt i 145.A.30 bokstav j) kan organisasjonen utstede sertifiseringsfullmakt 
bare til sertifiserende personell i tilknytning til de grunnleggende kategoriene eller underkategoriene 
og eventuelle typerettigheter nevnt i luftfartøyets vedlikeholdssertifikat som kreves i vedlegg III (del 
66), forutsatt at sertifikatet er gyldig i hele fullmaktens gyldighetsperiode, og at det sertifiserende 
personellet fortsatt oppfyller kravene i dette vedlegg III (del 66).»

ii) Bokstav j) skal lyde:

«j) Organisasjonen skal føre et register over alt sertifiserende personell og støttepersonell i kategori B1 og 
B2, som skal inneholde:

1. opplysninger om eventuelle vedlikeholdssertifikater for luftfartøy som innehas i henhold til 
vedlegg III (del 66),

2. all relevant opplæring som er fullført,

3. de utstedte sertifiseringsfullmaktenes virkeområde der dette er relevant, og

4. nærmere opplysninger om personell med begrenset sertifiseringsfullmakt eller 
engangssertifiseringsfullmakt.

 Organisasjonen skal oppbevare registeret i minst tre år etter at personellet omhandlet i denne 
bokstav har sluttet i organisasjonen, eller etter at fullmakten er trukket tilbake. Dessuten skal 
vedlikeholdsorganisasjonen på anmodning gi sertifiserende personell omhandlet i denne bokstav en 
kopi av deres personopplysninger når de forlater organisasjonen.

 Sertifiserende personell omhandlet i denne bokstav skal på anmodning få adgang til sine 
personopplysninger som beskrevet ovenfor.»
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6. 145.A.50 bokstav d) skal lyde:

«d) Et sertifikat for frigivelse for bruk skal utstedes ved fullføring av ethvert vedlikehold utført på en komponent 
mens den er framontert luftfartøyet. Sertifikatet for godkjent frigivelse «EASA-skjema 1» omhandlet i 
tillegg II til vedlegg I (del M) utgjør sertifikatet for frigivelse for bruk for komponenten. Når en organisasjon 
vedlikeholder en komponent til egen bruk, er det mulig at EASA-skjema 1 ikke er nødvendig, avhengig av 
organisasjonens interne framgangsmåter for frigivelse definert i håndboken.»

7. 145.A.55 bokstav c) skal lyde:

«c) Organisasjonen skal oppbevare en kopi av all detaljert vedlikeholdsdokumentasjon og alle tilknyttede 
vedlikeholdsdata i tre år fra den dato luftfartøyet eller den komponenten arbeidet gjelder, ble frigitt av 
organisasjonen.

1. Dokumentasjonen i henhold til denne bokstav skal oppbevares på en måte som sikrer beskyttelse mot 
skade, endring og tyveri.

2. Disker, bånd osv. med sikkerhetskopier av dataene skal oppbevares på et annet sted enn det der 
arbeidsdiskene, -båndene osv. befinner seg, i et miljø som sikrer at de holdes i god stand.

3. Dersom en organisasjon godkjent i henhold til denne del avslutter sin virksomhet, skal alle registrerte 
vedlikeholdsdata for de to siste årene sendes til de respektive luftfartøyenes eller komponentenes siste 
eier eller kunde, eller de skal oppbevares som angitt av vedkommende myndighet.»

8. 145.A.90 bokstav a) nr. 1 skal lyde:

«1. organisasjonen fortsatt oppfyller kravene i vedlegg II (del 145) i samsvar med bestemmelsene om 
håndtering av avvik angitt i 145.B.50, og»

9. 145.B.40 skal lyde:

 «145.B.40 Endringer i vedlikeholdsorganisasjonens håndbok

 Følgende gjelder for enhver endring i vedlikeholdsorganisasjonens håndbok (MOE):

1. Ved direkte godkjenning av endringer i håndboken i samsvar med 145.A.70 bokstav b) skal vedkommende 
myndighet, før den formelt underretter den godkjente organisasjonen om godkjenningen, kontrollere at 
framgangsmåtene angitt i håndboken er i samsvar med vedlegg II (del 145).

2. Når det benyttes en indirekte framgangsmåte for godkjenning av endringer i samsvar med 145.A.70 bokstav 
c), skal vedkommende myndighet påse i) at endringene bare er mindre, og ii) at den har tilstrekkelig 
kontroll over godkjenningen av endringene til å sikre at de fortsatt vil være i samsvar med kravene i 
vedlegg II (del 145).»

10. Tillegg I skal lyde:

 «Tillegg I

 Sertifikat for godkjent frigivelse — EASA-skjema 1

 Bestemmelsene i tillegg II til vedlegg I (del M) får anvendelse.»

11. Tillegg II skal lyde:

 «Tillegg II

Klasse- og rettighetssystem for godkjenning av vedlikeholdsorganisasjoner omhandlet i kapittel F i 
vedlegg I (del M) og i vedlegg II (del 145)

 Bestemmelsene i tillegg IV til vedlegg I (del M) får anvendelse.»

12.  Tillegg III skal lyde:

 «Tillegg III

 Godkjenning av vedlikeholdsorganisasjon omhandlet i vedlegg II (del 145)
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Side 1 av 2

[MEDLEMSSTAT (*)]

medlem av Den europeiske union (**)

GODKJENNINGSSERTIFIKAT FOR VEDLIKEHOLDSORGANISASJON

Referanse: [MEDLEMSSTATSKODE (*)].145.XXXX

I henhold til gyldig europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 og kommisjonsforordning (EF) nr. 
2042/2003 og på vilkårene nedenfor bekrefter [VEDKOMMENDE MYNDIGHET I MEDLEMSSTATEN(*)] 
følgende:

[SELSKAPETS NAVN OG ADRESSE]

er gitt godkjenning som vedlikeholdsorganisasjon i samsvar med avsnitt A i vedlegg II (del 145) til forordning 
(EF) nr. 2042/2003 med godkjenning til å utføre vedlikehold på produktene, delene og utstyret oppført i vedlagte 
godkjenningsskjema og utstede tilhørende sertifikater for frigivelse for bruk ved bruk av ovennevnte referanser. 

VILKÅR:

1. Denne godkjenningen er begrenset til det som er angitt i avsnittet om arbeidsomfang i den godkjente 
vedlikeholdsopplæringsorganisasjonens håndbok som omhandlet i avsnitt A i vedlegg II (del 145).

2. Denne godkjenningen krever overholdelse av framgangsmåtene angitt i den godkjente 
vedlikeholdsorganisasjonens håndbok.

3. Denne godkjenningen er gyldig så lenge den godkjente vedlikeholdsorganisasjonen overholder vedlegg II (del 
145) til forordning (EF) nr. 2042/2003. 

4. Forutsatt at ovennevnte vilkår er oppfylt, er denne godkjenningen fortsatt gyldig og har ubegrenset varighet, 
med mindre godkjenningen tidligere er gitt avkall på, erstattet, midlertidig opphevet eller tilbakekalt.

Utstedelsesdato:  ............................................................................................................................................................

Dato for denne revisjonen:  ............................................................................................................................................

Revisjonsnr.: ..................................................................................................................................................................

Underskrift:  ...................................................................................................................................................................

For vedkommende myndighet: [MEDLEMSSTATENS VEDKOMMENDE MYNDIGHET (*)]

EASA-skjema 3-145 utgave 2

___________________
(*) Eller EASA dersom EASA er vedkommende myndighet.
(**) Strykes for stater som ikke er medlemmer av EU eller EASA.
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Side 2 av 2

GODKJENNINGSSKJEMA FOR VEDLIKEHOLDSORGANISASJON

Referanse: [MEDLEMSSTATSKODE (*)]0,145.[XXXX]

Organisasjon: [SELSKAPETS NAVN OG ADRESSE]

KLASSE RETTIGHET BEGRENSNING BASE LINJE

LUFTFARTØY (**) (***) (***) [JA/NEI] (**) [JA/NEI] (**)

(***) (***) [JA/NEI] (**) [JA/NEI] (**)

(***) (***) [JA/NEI] (**) [JA/NEI] (**)

(***) (***) [JA/NEI] (**) [JA/NEI] (**)

MOTORER (**) (***) (***)

(***) (***)

ANDRE 
KOMPONENTER 
ENN KOMPLETTE 
MOTORER ELLER 
APU-ER (**)

(***) (***)

(***) (***)

(***) (***)

(***) (***)

(***) (***)

(***) (***)

SPESIAL-
TJENESTER (**)

(***) (***)

(***) (***)

Denne godkjenningen en begrenset til de produkter, deler og utstyr som er relevante for aktivitetene angitt i 
avsnittet om arbeidsomfang i den godkjente vedlikeholdsorganisasjonens håndbok. 

Henvisning til vedlikeholdsorganisasjonens håndbok:  .................................................................................................

Dato for første utstedelse:  .............................................................................................................................................

Dato for denne revisjon:  ................................................. Revisjonsnr.:  ..................................................................

Underskrift:  ...................................................................................................................................................................

For vedkommende myndighet: [MEDLEMSSTATENS VEDKOMMENDE MYNDIGHET (*)]

EASA-skjema 3-145 utgave 2

___________________
(*) Eller EASA dersom EASA er vedkommende myndighet.
(**) Strykes for stater som ikke er medlemmer av EU eller EASA.
(***) Fyll ut med relevant rettighet og begrensning.»
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3. I vedlegg III (del 66) til forordning (EF) nr. 2042/2003 gjøres følgende endringer:

1. Følgende innholdsfortegnelse tilføyes etter overskriften «(del 66)»:

 «Innhold

 66.1

 AVSNITT A — TEKNISKE KRAV

KAPITTEL A — VEDLIKEHOLDSSERTIFIKAT FOR LUFTFARTØYER: FLY OG HELIKOPTRE

66.A.1 Virkeområde

66.A.10 Søknad

66.A.15 Kvalifikasjonskrav

66.A.20 Rettigheter

66.A.25 Krav til grunnleggende kunnskap

66.A.30 Krav til erfaring

66.A.40 Opprettholdelse av gyldighet for vedlikeholdssertifikat for luftfartøy

66.A.45 Type-/oppgaveopplæring og rettigheter

66.A.55 Kvalifikasjonsbevis

66.A.70 Konverteringsbestemmelser

KAPITTEL B — ANDRE LUFTFARTØYER ENN FLY OG HELIKOPTRE

66.A.100 Generelt

KAPITTEL C — KOMPONENTER

66.A.200 Generelt

AVSNITT B — FRAMGANGSMÅTER FOR VEDKOMMENDE MYNDIGHETER

KAPITTEL A — GENERELT

66.B.05 Virkeområde

66.B.10 Vedkommende myndighet

66.B.15 Akseptable samsvarskriterier

66.B.20 Oppbevaring av dokumentasjon

66.B.25 Gjensidig utveksling av opplysninger

66.B.30 Unntak

KAPITTEL B — UTSTEDELSE AV ET VEDLIKEHOLDSSERTIFIKAT FOR LUFTFARTØY

66.B.100 Framgangsmåte for vedkommende myndighets utstedelse av vedlikeholdssertifikat for 
luftfartøy

66.B.105 Framgangsmåte for utstedelse av vedlikeholdssertifikat for luftfartøy ved en 
vedlikeholdsorganisasjon godkjent i henhold til del 145

66.B.110 Framgangsmåte for endring av vedlikeholdssertifikat for luftfartøy slik at det omfatter 
ytterligere grunnkategorier eller underkategorier

66.B.115 Framgangsmåte for endring av et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy slik at det omfatter en 
luftfartøytype eller -gruppe

66.B.120 Framgangsmåte for fornyelse av gyldigheten for vedlikeholdssertifikat for luftfartøy
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KAPITTEL C — EKSAMENER

66.B.200  Eksamen avholdt av vedkommende myndighet

KAPITTEL D — KONVERTERING AV NASJONALE KVALIFIKASJONER

66.B.300 Generelt

66.B.305  Konverteringsrapport for nasjonale kvalifikasjoner

66.B.310  Konverteringsrapport for fullmakter til godkjente vedlikeholdsorganisasjoner

KAPITTEL E — GODSKRIVING AV EKSAMENER

66.B.400  Generelt

66.B.405 Rapport om godskriving av eksamener

KAPITTEL F — TILBAKEKALLING, MIDLERTIDIG OPPHEVING ELLER BEGRENSNING AV 
VEDLIKEHOLDSSERTIFIKAT FOR LUFTFARTØY

66.B.500  Tilbakekalling, midlertidig oppheving eller begrensning av vedlikeholdssertifikat for 
luftfartøy.

Tillegg I — Krav til grunnleggende kunnskap

Tillegg II — Standard for grunnleggende eksamener

Tillegg III — Standard for typeopplæring og eksamen

Tillegg IV— Krav til erfaring for utvidelse av et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i henhold til del 66

Tillegg V — Søknadsskjema — EASA-skjema 19

Tillegg VI — Vedlikeholdssertifikat for luftfartøy omhandlet i vedlegg III (del 66) — EASA-skjema 26»

2.  Overskriften til avsnitt A skal lyde:

«AVSNITT A

TEKNISKE KRAV»,

3. 66.A.10 skal lyde:

 «66.A.10 Søknad

a) En søknad om vedlikeholdssertifikat for luftfartøy eller en endring i et slikt sertifikat skal skrives på 
EASA-skjema 19 på en måte som er fastsatt av vedkommende myndighet, og sendes til denne.

b) En søknad om endring i et vedlikeholdssertifikat for et luftfartøy skal sendes til vedkommende myndighet 
i medlemsstaten som først utstedte vedlikeholdssertifikatet for luftfartøyet.

c) I tillegg til dokumentene som alt etter omstendighetene kreves i henhold til 66.A.10 bokstav a), 66.A.10 
bokstav b) og 66.B.105, skal den som søker om ytterligere grunnkategorier eller underkategorier i et 
vedlikeholdssertifikat for luftfartøy, sende inn sitt nåværende vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i original 
til vedkommende myndighet sammen med EASA-skjema 19.

d) Dersom den som søker om endring av grunnkategorier, er kvalifisert for en slik endring gjennom 
framgangsmåten omhandlet i 66.B.100 i en annen medlemsstat enn den medlemsstaten der han/hun først 
kvalifiserte seg, skal søknaden sendes til medlemsstaten der den første kvalifiseringen fant sted.

e) Dersom den som søker om endring av grunnkategorier, er kvalifisert for en slik endring gjennom 
framgangsmåten omhandlet i 66.B.105 i en annen medlemsstat enn den medlemsstaten der han/hun 
først kvalifiserte seg, skal vedlikeholdsorganisasjonen godkjent i henhold til vedlegg II (del 145) sende 
vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy sammen med EASA-skjema 19 til vedkommende myndighet i 
den medlemsstaten der vedkommende først kvalifiserte seg, for påføring av medlemsstatens stempel og 
signatur for endringen eller nyutstedelsen av lisensen.»
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4. 66.A.40 skal lyde:

«66.A.40 Opprettholdelse av gyldighet for vedlikeholdssertifikat for luftfartøy

a) Vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy blir ugyldig fem år etter at det sist ble utstedt eller endret, med mindre 
innehaveren sender inn sitt vedlikeholdssertifikat for luftfartøy til vedkommende myndighet som har 
utstedt det, for å bekrefte at opplysningene i sertifikatet er de samme som opplysningene i vedkommende 
myndigheters arkiv i henhold til 66.B.120.

b) Innehaveren av et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy skal fylle ut de relevante delene av EASA-skjema 
19 og sende det inn med innehaverens eksemplar av sertifikatet til vedkommende myndighet som 
utstedte det opprinnelige vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy, med mindre innehaveren arbeider hos en 
vedlikeholdsorganisasjon godkjent i henhold til vedlegg II (del 145) som har en framgangsmåte i sin 
håndbok som gir organisasjonen adgang til å sende inn den nødvendige dokumentasjon på vegne av 
innehaveren av vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy.

c)  Alle sertifiseringsrettigheter basert på et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy blir ugyldige når 
vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy blir ugyldig.

d)  Vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy er gyldig bare i) dersom det er utstedt og/eller endret av vedkommende 
myndighet, og ii) dersom innehaveren har undertegnet dokumentet.»

5. 66.A.45 bokstav h) skal lyde:

«h) Uten hensyn til bokstav c) kan det også gis rettigheter for andre luftfartøyer enn store luftfartøyer, forutsatt 
at eksamen for den relevante luftfartøytypen i kategori B1, B2 eller C er bestått på tilfredsstillende vis og 
at det dokumenteres praktisk erfaring med luftfartøytypen, med mindre Byrået har fastslått at luftfartøyet 
er komplekst og at det derfor kreves godkjent typeopplæring som nevnt i bokstav c).

 Når det gjelder en rettighet i kategori C for andre enn store luftfartøyer for en person som er kvalifisert ved 
en akademisk grad som angitt i 66.A.30 bokstav a) nr. 5, skal den første eksamenen i relevant luftfartøytype 
være på kategori B1- eller B2- nivå.

1. Godkjente typeeksamener for kategori B1, B2 og C må bestå av en eksamen i mekanikk for kategori 
B1 og en eksamen i avionikk for kategori B2 og eksamen i både mekanikk og avionikk for kategori C.

2. Eksamenen skal være i samsvar med tillegg III til vedlegg III (del 66). Eksamenen skal avholdes 
av en opplæringsorganisasjon som er behørig godkjent i henhold til vedlegg IV (del 147) eller av 
vedkommende myndighet.

3. Praktisk erfaring med luftfartøytypen skal omfatte et representativt utvalg av de typer 
vedlikeholdsaktiviteter som er relevante for kategorien.»

6. 66.B.10 bokstav a) skal lyde:

«a) Generelt

 Medlemsstaten skal utpeke en vedkommende myndighet som skal ha ansvar for utstedelse, forlengelse, 
endring, midlertidig oppheving eller tilbakekalling av vedlikeholdssertifikater for luftfartøy. Nevnte 
vedkommende myndighet skal opprette en organisasjonsstruktur og dokumenterte framgangsmåter for å 
sikre overholdelse av vedlegg III (del 66).»

7. 66.B.20 bokstav a) skal lyde:

«a) Vedkommende myndighet skal opprette et system for oppbevaring av dokumentasjon som gjør det mulig 
å spore prosessen knyttet til utstedelse, forlengelse, endring, midlertidig oppheving eller tilbakekalling av 
hvert enkelt vedlikeholdssertifikat for luftfartøy på tilfredsstillende vis.»

8. I 66.B.100 bokstav b) endres «Tillegg 1» til «Tillegg I».

9. 66.B.110 skal lyde:

 «66.B.110 Framgangsmåte for endring av vedlikeholdssertifikat for luftfartøy slik at det omfatter 
ytterligere grunnkategorier eller underkategorier

a) Når framgangsmåten er fulgt som angitt i 66.B.100 eller 66.B.105, skal vedkommende myndighet 
foreta påtegning av den ytterligere grunnkategorien eller underkategorien på vedlikeholdssertifikatet for 
luftfartøy ved et stempel og en signatur, eller utstede sertifikatet på nytt.
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b) Vedkommende myndighets arkiv skal endres i samsvar med dette.»

10. 66.B.115 skal lyde:

 «66.B.115 Framgangsmåte for endring av vedlikeholdssertifikat for luftfartøy slik at det omfatter en 
luftfartøytype eller -gruppe

 Når vedkommende myndighet har mottatt et tilfredsstillende utfylt EASA-skjema 19 og eventuell 
underlagsdokumentasjon som viser samsvar med gjeldende krav til typerettighet og/eller grupperettighet, samt 
vedlagt vedlikeholdssertifikat for luftfartøy, skal vedkommende myndighet enten foreta en påtegning av den 
aktuelle luftfartøytypen eller -gruppen på søkerens vedlikeholdssertifikat for luftfartøy eller utstede det nevnte 
sertifikatet på nytt slik at det omfatter den aktuelle luftfartøytypen eller -gruppen. Vedkommende myndighets 
arkiv skal endres i samsvar med dette.»

11. 66.B.120 skal lyde:

 «66.B.120 Framgangsmåte for fornyelse av gyldigheten for vedlikeholdssertifikat for luftfartøy

a)  Vedkommende myndighet skal sammenholde innehaverens vedlikeholdssertifikat for luftfartøy med 
vedkommende myndighets arkiv og kontrollere om det er saker vedrørende tilbakekalling, midlertidig 
oppheving eller endring i henhold til 66.B.500 under behandling. Dersom dokumentene er identiske og 
ingen saker i henhold til 66.B.500 er under behandling, skal innehaverens kopi fornyes for fem år og 
arkivet ajourføres i samsvar med dette.

b)  Dersom vedkommende myndighets arkiv er forskjellig fra vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy som 
innehaveren har,

1.  skal vedkommende myndighet undersøke årsakene til disse forskjellene og kan velge ikke å fornye 
vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy,

2.  skal vedkommende myndighet underrette både sertifikatinnehaveren og enhver kjent 
vedlikeholdsorganisasjon godkjent i samsvar med kapittel F i vedlegg I (del M) eller med vedlegg II 
(del 45) som kan påvirkes direkte av dette faktum,

3.  skal vedkommende myndighet om nødvendig treffe tiltak i samsvar med 66.B.500 med sikte på 
tilbakekalling, midlertidig oppheving eller endring av det aktuelle sertifikatet.»

12. I tillegg I nr. 2 gjøres følgende endringer:

i) I modul 7 «Vedlikeholdspraksis» skal undermodul 7.7 lyde:

«Nivå

A B1 B2

7.7  System for sammenkopling av elektriske 
(EWIS)

Kontinuitet, isolasjons- og sammenføyningsteknikker 
og prøving

Bruk av krympeverktøy: hånd- og hydraulikkdrevet

Prøving av krympeskjøter

Fjerning og innsetting av kontaktstifter

Koaksialkabler: forholdsregler ved prøving og 
installering

Identifikasjon av kabeltyper, inspeksjonskriterier og 
skadetoleranse

Teknikker for beskyttelse av ledningsnett: kabeltre og 
støtte, kabelklemmer, beskyttende isolerrørteknikker, 
herunder varmekrympingsinnpakning, skjerming

Standarder for inspeksjon, reparasjon, vedlikehold 
og rengjøring av elektriske kabler og koplingsstykker

1 3 3»
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ii)  I modul 10 «Luftfartslovgivning» skal undermodul 10.1 lyde:

«Nivå

A B1 B2

10.1 Rammeregler

ICAOs rolle

Medlemsstatenes og nasjonale luftfartsmyndigheters 
rolle

EASAs rolle

Europakommisjonens rolle

Forholdet mellom del 21, del M, del 145, del 66, del 
147 og EU-OPS

1 1 1»

iii)  I modul 10 «Luftfartslovgivning» skal undermodul 10.4 lyde:

«Nivå

A B1 B2

10.4 EU-OPS

Kommersiell lufttransport/kommersiell drift

Godkjenningssertifikater for luftfartsselskaper

Operatørs ansvar, særlig når det gjelder fortsatt 
luftdyktighet og vedlikehold

Dokumenter som skal være om bord

Skilting i luftfartøyer (merkinger)

1 1 1»

iv)  i modul 12 «Aerodynamikk, strukturer og systemer for helikoptre» skal undermodul 12.4 og 12.13 lyde:

«Nivå

A3 A4 B1.3 B1.4 B2

12.4 Kraftoverføring

Girkasser, hoved- og halerotor

Kløtsjer, frihjulenheter og rotorbremse

Drivaksler for halerotor, fleksible koplinger, lagre, 
vibrasjonsdempere og lagerfester

1 3 —»

«Nivå

A3 A4 B1.3 B1.4 B2

12.13 Beskyttelse mot is og regn (ATA 30)

Danning, klassifisering og deteksjon av is

Anlegg for forebygging og fjerning av is: elektriske, 
varmluftbaserte og kjemiske

Regnavvisende midler og regnfjerningsmidler

Oppvarming av sonder og avløp

Viskeranlegg

1 3 —»
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13.  I tillegg II «Standard for grunnleggende eksamener» gjøres følgende enringer:

i) Nr. 2.3 skal lyde:

«2.3.  Emnemodul 3 Grunnleggende elektrisitetslære:

Kategori A-20 flervalgsspørsmål og 0 oppgavespørsmål. Tid til rådighet: 25 minutter.

Kategori B1-50 flervalgsspørsmål og 0 oppgavespørsmål. Tid til rådighet: 65 minutter.

Kategori B2-50 flervalgsspørsmål og 0 oppgavespørsmål. Tid til rådighet: 65 minutter.»

ii) Nr. 2.17 og 2.18 skal lyde:

«2.17.  Emnemodul 16 Stempelmotorer:

Kategori A-50 flervalgsspørsmål og 0 oppgavespørsmål. Tid til rådighet: 65 minutter.

Kategori B1-70 flervalgsspørsmål og 0 oppgavespørsmål. Tid til rådighet: 90 minutter.

Kategori B2-Ingen.

2.18.  Emnemodul 17 Propell:

Kategori A-20 flervalgsspørsmål og 0 oppgavespørsmål. Tid til rådighet: 25 minutter.

Kategori B1-30 flervalgsspørsmål og 0 oppgavespørsmål. Tid til rådighet: 40 minutter.

Kategori B2-Ingen.»

14.  Tillegg V skal lyde:

 «Tillegg V 

Søknadsskjema — EASA-skjema 19 

1.  Dette tillegget viser et eksempel på skjemaet som brukes for søknad om vedlikeholdssertifikatet for 
luftfartøy omhandlet i vedlegg III (del 66). 

2.  Vedkommende myndighet i medlemsstaten kan endre EASA-skjema 19 bare slik at det omfatter 
slike ytterligere opplysninger som kreves dersom nasjonale bestemmelser tillater eller krever at 
vedlikeholdssertifikatet for luftfartøyer i samsvar med vedlegg III (del 66) brukes utenfor rammen av 
bestemmelsene i vedlegg II (del 145) for ikke-kommersielle lufttransportformål. 
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SØKNAD OM FØRSTEGANGSUTSTEDELSE/ENDRING/FORNYELSE AV 
VEDLIKEHOLDSSERTIFIKAT FOR LUFTFARTØY (AML) I HENHOLD TIL 

DEL 66

EASA-SKJEMA 19

OPPLYSNINGER OM SØKER:

Navn:  ...........................................................................................................................................................................

Adresse .........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Statsborgerskap:  ..............................................................  Fødselsdato og -sted:  .....................................................

OPPLYSNINGER OM AML I HENHOLD TIL DEL 66 (om relevant):

Sertifikat nr.:  ....................................................................  Utstedelsesdato:  .............................................................

OPPLYSNINGER OM ARBEIDSGIVER: 

Navn:  ...........................................................................................................................................................................

Adresse .........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Referansenummer for godkjenningen som vedlikeholdsorganisasjon:  ......................................................................

Tlf.:  .................................................................................  Faks:  .............................................................................

SØKNAD OM: (Kryss av i de relevante rutene)
Førstegangs AML □ Endring av AML □ Fornyelse av AML □
Rettighet A B1 B2 C

Fly, turbin □ □
Fly, stempel □ □
Helikopter, turbin □ □
Helikopter, stempel □ □
Reservert □ □
Reservert □ □
Avionikk □
Luftfartøy □
Typerettigheter (ev.):

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Jeg ønsker å søke om førstegangsutstedelse/endring/fornyelse av AML i henhold til del 66 som angitt, og bekrefter 
at opplysningene på dette skjema var korrekte på tidspunktet for søknaden. 

Jeg bekrefter herved:

1.  at jeg ikke innehar noe AML i henhold til del 66 utstedt i en annen medlemsstat,

2.  at jeg ikke har søkt om noe AML i henhold til del 66 i en annen medlemsstat, og

3.  at jeg aldri har innehatt et AML i henhold til del 66 utstedt i en annen medlemsstat som er tilbakekalt eller 
midlertidig opphevet i en annen medlemsstat. 

Jeg er også innforstått med at uriktige opplysninger kan diskvalifisere meg fra å inneha et AML i henhold til del 
66.

Underskrift:  ....................................................................  Navn:  ............................................................................

Dato:  ............................................................................................................................................................................
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SØKNAD OM FØRSTEGANGSUTSTEDELSE/ENDRING/FORNYELSE AV 
VEDLIKEHOLDSSERTIFIKAT FOR LUFTFARTØY (AML) I HENHOLD TIL 

DEL 66
EASA-SKJEMA 19

Jeg søker følgende godskrivinger (ev.):
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Godskriving av erfaring på grunnlag av opplæring i henhold til del 147
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Godskriving av eksamener på grunnlag av likeverdige eksamensbeviser
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Relevante beviser vedlegges

Anbefaling (ev.): Det attesteres herved at søkeren oppfyller de relevante kravene til kunnskap om og erfaring med 
vedlikehold i henhold til del 66, og det anbefales at vedkommende myndighet utsteder eller godkjenner et AML i 
henhold til del 66. 

Underskrift  ......................................................................  Navn:  .............................................................................

Stilling  .............................................................................  Dato:  ..............................................................................

EASA-skjema 19 utgave 2»
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15.  Nytt tillegg VI skal lyde:

 «Tillegg VI 

Vedlikeholdssertifikat for luftfartøy omhandlet i vedlegg III (del 66) 

1.  På de følgende sidene vises et eksempel på et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy omhandlet i vedlegg III 
(del 66). 

2.  Dokumentet må trykkes i den standardiserte form som vises, men kan forminskes med sikte på å muliggjøre 
datagenerering dersom dette er ønskelig. Dersom formatet forminskes, må det påses at det er nok plass 
på de stedene der det kreves offisielle stempler. Datagenererte dokumenter behøver ikke å ha med alle 
rutene når disse rutene ikke brukes, så lenge det klart framgår at dokumentet er et vedlikeholdssertifikat for 
luftfartøy utstedt i samsvar med vedlegg III (del 66). 

3.  Dokumentet kan utstedes på engelsk eller på den berørte medlemsstats offisielle språk, men dersom 
den berørte medlemsstats offisielle språk benyttes, skal det vedlegges en kopi på engelsk for alle 
sertifikatinnehavere som arbeider utenfor medlemsstaten for å sikre gjensidig godkjenning. 

4.  Hver sertifikatinnehaver skal ha et unikt sertifikatnummer basert på et nasjonalt kjennetegn og en 
alfanumerisk kode. 

5.  Dokumentsidenes rekkefølge er valgfri, og dokumentet behøver ikke å ha noen skillelinjer, så lenge 
opplysningene i dokumentet er plassert slik at oppsettet på hver enkelt side lett kan sammenlignes med 
formatet i eksempelet på et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i dette tillegg. 

6.  Dokumentet kan utarbeides i) av medlemsstatens vedkommende myndighet eller ii) av enhver 
vedlikeholdsorganisasjon godkjent i samsvar med vedlegg II (del 145) dersom vedkommende 
myndighet samtykker til dette, og forutsatt at en framgangsmåte for dette er utarbeidet som en del av 
vedlikeholdsorganisasjonens håndbok omhandlet i 145.A.70 i vedlegg II (del 145), men det er i alle 
tilfeller medlemsstatens vedkommende myndighet som skal utstede dokumentet. 

7.  Enhver endring i et eksisterende vedlikeholdssertifikat for luftfartøy kan utføres i) av medlemsstatens 
vedkommende myndighet eller ii) av enhver vedlikeholdsorganisasjon godkjent i samsvar med vedlegg II 
(del 145) dersom vedkommende myndighet samtykker til dette, og forutsatt at en framgangsmåte for dette 
er utarbeidet som en del av vedlikeholdsorganisasjonens håndbok omhandlet i 145.A.70 i vedlegg II (del 
145), men det er i alle tilfeller medlemsstatens vedkommende myndighet som skal utstede dokumentet. 

8.  Når vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy er utstedt, skal det oppbevares forsvarlig av den personen det 
gjelder for, og vedkommende har ansvar for å sikre at det ikke settes inn anførsler som ikke er godkjent. 

9.  Manglende overholdelse av nr. 8 kan gjøre dokumentet ugyldig og føre til at innehaveren ikke tillates å 
inneha noen sertifiseringsfullmakt i henhold til 145.A.35 i vedlegg II (del 145), og kan medføre søksmål i 
henhold til nasjonal rett. 

10.  Et vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy utstedt i henhold til vedlegg III (del 66) anerkjennes i alle 
medlemsstater, og det er ikke nødvendig å skifte ut dokumentet i forbindelse med arbeid i en annen 
medlemsstat. 

11.  Vedlegget til EASA-skjema 26 er valgfritt og kan brukes bare til å ta med nasjonale rettigheter som ikke 
omfattes av vedlegg III (del 66) i tilfeller der slike rettigheter var omfattet av det nasjonale regelverket som 
var i kraft før gjennomføringen av vedlegg III (del 66). 

12.  Til orientering kan det faktiske vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy i henhold til vedlegg III (del 66) 
utstedt av vedkommende myndighet i medlemsstaten ha sidene i en annen rekkefølge, og behøver ikke å 
ha skillelinjer. 

13.  Når det gjelder siden med typerettigheter for luftfartøy, kan vedkommende myndighet i medlemsstaten 
velge ikke å utstede denne siden før de første typerettighetene for luftfartøy skal påtegnes, og vil i så fall 
måtte utstede mer enn én side med typerettigheter for luftfartøy når flere rettigheter skal oppføres. 

14.  Uten hensyn til nr. 13 skal hver side som utstedes, ha dette formatet og inneholde de opplysningene som er 
angitt for den aktuelle siden. 

15.  Dersom det ikke gjelder begrensninger, skal siden BEGRENSNINGER utstedes med ordlyden «Ingen 
begrensninger». 

16.  Dersom det benyttes et forhåndstrykt format, skal hver rute for en kategori, underkategori eller typerettighet 
som ikke inneholder en anførsel, merkes på en slik måte at det framgår at denne rettigheten ikke innehas. 

17.  Eksempel på vedlikeholdssertifikat for luftfartøy omhandlet i vedlegg III (del 66):
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DEN EUROPEISKE UNION (*)

[STAT]

[MYNDIGHETENS NAVN OG LOGO]

Del 66

Vedlikeholdssertifikat for luftfartøy

Nr. [MEDLEMSSTATSKODE]0.66.[XXX]

EASA-skjema 26 utgave 2

I.  Innehavers fulle navn:

II.  Fødselsdato og -sted:

III.  Innehavers adresse:

IV.  Innehavers nasjonalitet:

V.  Innehavers underskrift:

VI.  SERTIFIKAT NR.:

VII. VILKÅR:

Dette sertifikat skal være undertegnet av innehaveren og ledsages 
av et identitetsdokument med foto av sertifikatinnehaveren. 

Påtegning av eventuelle (under)kategorier bare på siden(e) med 
overskriften (UNDER)KATEGORIER i henhold til del 66 gir ikke 
innehaveren rett til å utstede et sertifikat for frigivelse for bruk for 
et luftfartøy. 

Dette sertifikat oppfyller formålet i ICAO-vedlegg 1 når det er 
påtegnet med en rettighet for luftfartøy.

Rettighetene til innehaveren av dette sertifikat er fastsatt i del 66 
og gjeldende krav i del M og del 145.

Dette sertifikat er gyldig fram til datoen angitt på siden med 
begrensninger, med mindre det oppheves midlertidig eller 
tilbakekalles tidligere. 

Rettighetene i henhold til dette sertifikat kan ikke utøves med 
mindre innehaveren i den siste toårsperioden enten har hatt seks 
måneders vedlikeholdserfaring i samsvar med rettighetene som 
gis ved sertifikatet, eller har oppfylt vilkårene for utstedelse av de 
relevante rettigheter.

VIII.  Del 66 (UNDER)KATEGORIER

Gyldighet:

A B1 B2 C

Fly, turbin — —

Fly, stempel — —

Helikopter, turbin — —

Helikopter, stempel — —

Avionikk — — —

Luftfartøy — — —

Reservert

IX Utstedende tjenestemanns underskrift og dato:

X. Utstedende myndighets segl eller stempel:

VI.  SERTIFIKAT NR.:

VI.  SERTIFIKAT NR.:
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XI.  TYPERETTIGHETER FOR LUFTFARTØY i henhold til 
del 66 XII.  BEGRENSNINGER I HENHOLD TIL DEL 66

Luftfartøytype eller 
-gruppe Kategori Stempel og dato

Gyldig til: 

VI.  SERTIFIKAT NR.: VI.  SERTIFIKAT NR.:

Vedlegg til EASA-skjema 26

XIII. NASJONALE RETTIGHETER utenfor virkeområdet 
for del 66, i samsvar med [nasjonal lovgivning] (Gjelder bare i 
[medlemsstat])

DENNE SIDEN ER TOM

Offisielt stempel og dato

VI.  SERTIFIKAT NR.: 

EASA-skjema 26 utgave 2.

__________________
(*) Strykes for stater som ikke er EU-medlemsstater.»
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4.  I vedlegg IV (del 147) til forordning (EF) nr. 2042/2003 gjøres følgende endringer:

1.  følgende innholdsfortegnelse tilføyes etter overskriften «(Del 147)»:

«INNHOLD

147.1

AVSNITT A — TEKNISKE KRAV

KAPITTEL A GENERELT

147.A.05 Virkeområde

147.A.10 Generelt

147.A.15 Søknad

KAPITTEL B — KRAV TIL ORGANISASJONEN

147.A.100 Krav til anlegg

147.A.105 Krav til personell

147.A.110 Dokumentasjon om instruktører, eksaminatorer og praksisevaluatorer

147.A.115 Undervisningsutstyr

147.A.120 Læremateriell for vedlikeholdsopplæring

147.A.125 Dokumentasjon

147.A.13  Framgangsmåter for opplæringen og kvalitetssystem

147.A.13  Eksamener

147.A.140 Håndbok for organisasjonen for vedlikeholdsopplæring

147.A.145 Rettighetene til organisasjonen for vedlikeholdsopplæring

147.A.150 Endringer i organisasjonen for vedlikeholdsopplæring

147.A.155 Opprettholdelse av gyldighet

147.A.160 Avvik

KAPITTEL C — GODKJENT GRUNNKURS

147.A.200 Godkjent grunnkurs

147.A.205 Eksamener i grunnleggende teori

147.A.210 Evaluering av den praktiske grunnopplæringen

KAPITTEL D — OPPLÆRING KNYTTET TIL LUFTFARTØYTYPE/OPPGAVER

147.A.300 Opplæring knyttet til luftfartøytype/oppgaver

147.A.305  Luftfartøytypeeksamener og oppgaveevalueringer 

AVSNITT B — FRAMGANGSMÅTE FOR VEDKOMMENDE MYNDIGHETER

KAPITTEL A — GENERELT

147.B.05 Virkeområde
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147.B.10 Vedkommende myndighet

147.B.15 Akseptable samsvarskriterier

147.B.20 Oppbevaring av dokumentasjon

147.B.25 Unntak

KAPITTEL B — UTSTEDELSE AV GODKJENNING

147.B.110  Framgangsmåte for godkjenning og endring av godkjenningen

147.B.120  Framgangsmåte for opprettholdelse av gyldighet

147.B.125  Godkjenningssertifikat for organisasjon for vedlikeholdsopplæring

147.B.130  Avvik

KAPITTEL C — TILBAKEKALLING, MIDLERTIDIG OPPHEVING OG BEGRENSNING AV EN 
VEDLIKEHOLDSOPPLÆRINGSORGANISASJONS GODKJENNING

147.B.200   Tilbakekalling, midlertidig oppheving og begrensning av en vedlikeholdsopplærings-
organisasjons godkjenning

Tillegg I — Grunnkursets varighet

Tillegg II — Godkjenning av vedlikeholdsopplæringsorganisasjon omhandlet i vedlegg IV (del 147) — EASA-
skjema 11

Tillegg III — Eksempel på kursbevis»

2. 147.A.15 skal lyde:

 «147.A.15 Søknad

a) En søknad om godkjenning eller endring av en eksisterende godkjenning skal skrives på et skjema og på 
en måte som er fastsatt av vedkommende myndighet.

b) En søknad om godkjenning eller endring skal inneholde følgende opplysninger:

1. søkerens registrerte navn og adresse,

2. adressen til organisasjonen som søker om godkjenning eller endring av godkjenning,

3. omfanget av godkjenningen eller endring av omfanget av godkjenningen som søknaden gjelder for,

4. ansvarlig leders navn og underskrift,

5. søknadens dato.»

3. 147.A.105 bokstav f) skal lyde:

«f)  Erfaringen og kvalifikasjonene til instruktører, teorieksaminatorer og praksisevaluatorer skal være i samsvar 
med offentliggjorte kriterier eller i samsvar med en framgangsmåte og en standard som er godkjent av 
vedkommende myndighet.»

4. 147.A.145 bokstav e) skal lyde:

«e) En organisasjon kan ikke godkjennes for gjennomføring av eksamener uten å være godkjent for å drive 
opplæring.»,

5. I 147.B.10 skal ny bokstav d) lyde:

«d) Kvalifikasjoner og opplæring

 Alt personell som deltar i godkjenninger i tilknytning til dette vedlegg, skal:

1. være behørig kvalifisert og ha all den kunnskap, erfaring og opplæring som er nødvendig for å utføre 
de oppgavene det har fått tildelt,
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2. ha fått opplæring/videreopplæring i vedlegg III (del 66) og vedlegg IV (del 147) dersom dette er 
relevant, herunder tilsiktet betydning og standard.»

6. 147.B.100 oppheves.

7. 147.B.105 oppheves.

8. 147.B.110 skal lyde:

«147.B.110 Framgangsmåte for godkjenning og endring av godkjenningen

a) Når vedkommende myndighet mottar en søknad, skal den:

1. granske håndboken fra vedlikeholdsopplæringsorganisasjonen, og

2. kontrollere om organisasjonen oppfyller kravet i vedlegg IV (del 147).

b) Alle fastslåtte avvik skal registreres og meddeles søkeren skriftlig. 

c) Alle avvik skal utbedres i samsvar med 147.B.130 før godkjenningen utstedes.

d) Referansenummeret skal påføres i godkjenningssertifikatet på en måte som er angitt av Byrået.»

9. 147.B.115 oppheves.

10. Tillegg II skal lyde:

 «Tillegg II 

 Godkjenning av vedlikeholdsopplæringsorganisasjon omhandlet i vedlegg IV (del 147) — EASA- 
skjema 11
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Side 1 av 2

[MEDLEMSSTAT (*)]

medlem av Den europeiske union (**)

GODKJENNINGSSERTIFIKAT FOR ORGANISASJON FOR OPPLÆRING OG EKSAMENER I 
VEDLIKEHOLD 

Referanse: [MEDLEMSSTATSKODE (*)].147.[XXXX]

I henhold til gyldig europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 og kommisjonsforordning (EF) nr. 
2042/2003 og på vilkårene nedenfor bekrefter [VEDKOMMENDE MYNDIGHET I MEDLEMSSTATEN (*)] 
følgende:

[SELSKAPETS NAVN OG ADRESSE]

er gitt godkjenning som vedlikeholdsorganisasjon i samsvar med avsnitt A i vedlegg IV (del 147) til forordning 
(EF) nr. 2042/2003 med godkjenning til å tilby opplæring og gjennomføre eksamenene angitt i vedlagte 
godkjenningsskjema og utstede tilhørende godkjenning av sertifikater til studenter ved bruk av ovennevnte 
referanser.

VILKÅR:

1. Denne godkjenningen er begrenset til det som er angitt i avsnittet om arbeidsomfang i den godkjente 
vedlikeholdsopplæringsorganisasjonens håndbok som omhandlet i avsnitt A i vedlegg IV (del 147).

2. Denne godkjenningen krever samsvar med framgangsmåtene angitt i vedlikeholdsopplæringsorganisasjonens 
godkjente håndbok. 

3. Denne godkjenningen er gyldig så lenge den godkjente vedlikeholdsopplæringsorganisasjonen overholder 
vedlegg IV (del 147) til forordning (EF) nr. 2042/2003. 

4. Forutsatt at ovennevnte vilkår er oppfylt, er denne godkjenningen fortsatt gyldig og har ubegrenset varighet, 
med mindre godkjenningen tidligere er gitt avkall på, erstattet, midlertidig opphevet eller tilbakekalt. 

Dato for første utstedelse:  ............................................................................................................................................

Dato for denne revisjonen:  ...........................................................................................................................................

Revisjonsnr.: .................................................................................................................................................................

Underskrift:  ..................................................................................................................................................................

For vedkommende myndighet: [MEDLEMSSTATENS VEDKOMMENDE MYNDIGHET (*)]

EASA-skjema 26 utgave 2

___________________
(*) Eller EASA dersom EASA er vedkommende myndighet.
(**) Strykes for stater som ikke er medlemmer av EU eller EASA.
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Side 2 av 2

GODKJENNINGSSKJEMA FOR OPPLÆRING OG EKSAMEN I VEDLIKEHOLD

Referanse: [MEDLEMSSTATSKODE (*)].147.[XXXX]

Organisasjon: [SELSKAPETS NAVN OG ADRESSE]

KLASSE RETTIGHET BEGRENSNING

GRUNNLEGGENDE (**) B1 (**) TB1.1 (**) FLY, TURBIN (**)

TB1.2 (**) FLY, STEMPEL(**)

TB1.3 (**) HELIKOPTER, TURBIN (**)

TB1.4 (**) HELIKOPTER, STEMPEL (**)

B2 (**) TB2 (**) AVIONIKK (**)

A (**) TA.1 (**) FLY, TURBIN (**)

TA.2 (**) FLY, STEMPEL(**)

TA.3 (**) HELIKOPTER, TURBIN (**)

TA.4 (**) HELIKOPTER, STEMPEL (**)

TYPE/OPPGAVE (**) C (**) T4 (**) [ANGI LUFTFARTØYTYPE (***)

B1 (**) T1 (**) [ANGI LUFTFARTØYTYPE (***)

B2 (**) T2 (**) [ANGI LUFTFARTØYTYPE (***)

A (*) T3 (**) [ANGI LUFTFARTØYTYPE (***)

Denne godkjenning er begrenset til den opplæring og de eksamener som er angitt i avsnittet om arbeidsomfang i 
den godkjente vedlikeholdsopplæringsorganisasjonens håndbok. 

Dato for første utstedelse:  ...........................................................................................................................................

Dato for siste godkjente revisjon:  ................................... Revisjonsnr.: .................................................................

Underskrift:  .................................................................................................................................................................

For vedkommende myndighet: [MEDLEMSSTATENS VEDKOMMENDE MYNDIGHET (*)]

EASA-skjema 11 utgave 2

___________________
(*) Eller EASA dersom EASA er vedkommende myndighet.
(**) Stryk det som organisasjonen ikke er godkjent for.
(***) Fyll ut med relevant rettighet og begrensning.»

____________________
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 137 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 83/477/EØF av 19. september 1983 om 
vern av arbeidstakere mot farer ved å være utsatt for 
asbest i arbeidet (annet særdirektiv i henhold til artikkel 
8 i direktiv 80/1107/EØF)(3) er blitt betydelig endret flere 
ganger(4). Av klarhetshensyn og av praktiske årsaker bør 
direktivet kodifiseres.

2) Asbest er en særlig farlig agens som kan forårsake 
alvorlige sykdommer, og som forekommer i forskjellige 
former i en rekke arbeidssituasjoner. Mange arbeidstakere 
utsettes derfor for en mulig helsefare. Krokidolitt anses 
som en særlig farlig form for asbest.

3) Selv om nåværende vitenskapelig kunnskap ikke gjør 
det mulig å fastsette et nivå under hvilket helsefaren 
opphører, vil redusert eksponering for asbest likevel 
redusere faren for å utvikle sykdommer forårsaket 
av asbest. Det er derfor nødvendig å fastsette særlige 
harmoniserte framgangsmåter for å verne arbeidstakere 
mot asbest. Dette direktiv inneholder minstekrav som 
skal tas opp til ny vurdering på grunnlag av erfaring og 
teknologisk utvikling på dette området.

4) Selv om optisk mikroskopi ikke gjør det mulig å telle de 
tynneste helsefarlige fibrene, er dette likevel den mest 
brukte metoden for regelmessig måling av asbest.

5) Det er derfor viktig at det treffes forebyggende tiltak for å 
verne helsen til arbeidstakere som eksponeres for asbest, 
og at medlemsstatene blir pålagt å føre tilsyn med disse 
arbeidstakernes helse.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 330 av 16.12.2009, s. 28, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 141/2010 av 10. desember 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på 
arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av menn og kvinner), se EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 17 av 31.3.2011, s. 20.

(1) Uttalelse av 10. juni 2009 (ennå ikke offentliggjort i EUT).
(2) Europaparlamentsuttalelse av 20. oktober 2009 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT) og rådsbeslutning av 26. november 2009.
(3) EFT L 263 av 24.9.1983, s. 25.
(4) Se vedlegg II del A.

6) For å sikre klare definisjoner av fibrene bør de defineres 
enten i henhold til mineralogisk terminologi eller på 
grunnlag av CAS-nummer (Chemical Abstract Service).

7) Med forbehold for andre fellesskapsbestemmelser om 
markedsføring og bruk av asbest bør en begrensning av 
arbeidsoperasjoner som innebærer eksponering for asbest, 
spille en svært viktig rolle i forebygging av sykdommer 
som kan knyttes til slik eksponering.

8) Meldingsordningen for arbeidsoperasjoner som medfører 
eksponering for asbest, bør tilpasses nye arbeidsforhold.

9) Forbudet mot sprøyting med asbest er ikke tilstrekkelig 
til å hindre utslipp av asbestfibrer til luften. Det er 
også viktig å forby arbeidsoperasjoner som eksponerer 
arbeidstakerne for asbestfibrer ved utvinning av asbest, 
framstilling og bearbeiding av asbestprodukter eller 
framstilling og bearbeiding av produkter der asbestfibrer 
er tilsatt med hensikt, med tanke på de høye og 
uforutsigbare eksponeringsnivåene.

10) På grunnlag av den seneste utvikling i den tekniske 
fagkunnskap er det nødvendig å definere mer nøyaktig 
de prøvetakingsmetodene som skal brukes for å måle 
asbestinnholdet i luften samt metoden for fibertelling.

11) Selv om det ennå ikke har vært mulig å fastsette en nedre 
grense for når eksponering for asbest ikke medfører 
kreftfare, bør arbeidstakernes eksponering for asbest 
reduseres til et lavest mulig nivå.

12) Arbeidsgivere bør ha plikt til å registrere forekomst 
eller antatt forekomst av asbest i bygninger eller 
installasjoner før asbestfjerning påbegynnes, og formidle 
disse opplysningene til andre som kan bli eksponert for 
asbest ved å bruke bygningene eller i forbindelse med 
vedlikehold eller annen virksomhet i eller på bygningene.

13) Det må sikres at rivingsarbeid eller arbeid med å fjerne 
asbest utføres av foretak som kjenner til alle forholdsregler 
som må tas for å verne arbeidstakerne.

14) Arbeidstakere som blir eller kan bli eksponert for asbest, 
bør gis særlig opplæring som et vesentlig bidrag til å 
redusere faren forbundet med slik eksponering.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/148/EF

av 30. november 2009

om vern av arbeidstakere mot farer ved å være eksponert for asbest i arbeidet

(kodifisert utgave)(*)

2015/EØS/51/19
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15) Det bør fastsettes praktiske retningslinjer for den kliniske 
undersøkelsen av eksponerte arbeidstakere på bakgrunn 
av den nyeste medisinske kunnskapen på området, slik 
at sykdom forårsaket av asbest kan oppdages på et tidlig 
stadium.

16) Ettersom målet for det foreslåtte tiltak, som er å styrke 
vernet av arbeidstakere mot farene ved å være eksponert 
for asbest i arbeidet, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av 
medlemsstatene og derfor på grunn av tiltakets omfang 
og virkninger bedre kan nås på fellesskapsplan, kan 
Fellesskapet treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet 
som fastsatt i traktatens artikkel 5. I samsvar med 
forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går 
dette direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for å 
nå dette målet.

17) Bestemmelsene i dette direktiv er et konkret ledd i 
gjennomføringen av det indre markeds sosiale dimensjon. 
Bestemmelsene begrenser seg til et minstemål for ikke 
unødig å hemme etablering og utvikling av små og 
mellomstore bedrifter.

18) Dette direktiv berører ikke medlemsstatenes forpliktelser 
med hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal 
lovgivning og anvendelse av direktivene oppført i vedlegg 
II del B —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

1.  Dette direktiv har som formål å verne arbeidstakere mot 
helsefare, herunder å forebygge slik fare, som oppstår eller kan 
oppstå som følge av eksponering for asbest i arbeidet.

I direktivet er det fastsatt grenseverdier for slik eksponering 
samt andre særskilte krav.

2.  Dette direktiv berører ikke medlemsstatenes rett til 
å anvende eller innføre lover og forskrifter som sikrer 
arbeidstakere bedre vern, særlig med hensyn til å erstatte asbest 
med mindre farlige stoffer.

Artikkel 2

I dette direktiv menes med «asbest» følgende silikatmineraler 
med fiberstruktur:

a) Aktinolitt, CAS-nr. 77536-66-4(1)b) 

b) Amositt, CAS-nr. 12172-73-5(1)

c) Antofyllitt, CAS-nr. 77536-67-5(1)

d) Krysotil, CAS-nr. 12001-29-5(1)

e) Krokidolitt, CAS-nr. 12001-28-4(1)

f) Tremolitt, CAS-nr. 77536-68-6(1)

(1) Nummer i CAS-registeret

Artikkel 3

1.  Dette direktiv får anvendelse på arbeidsoperasjoner der 
arbeidstakerne blir eller risikerer å bli eksponert for støv fra 
asbest eller asbestholdig materiale i arbeidet.

2.  For de arbeidsoperasjonene som innebærer en fare for å 
bli eksponert for støv fra asbest eller asbestholdig materiale, 
skal denne faren vurderes, slik at det kan kartlegges hvordan og 
i hvilken grad arbeidstakeren blir eksponert for støv fra asbest 
eller asbestholdig materiale.

3.  Under forutsetning av at arbeidstakernes eksponering 
er sporadisk og av lav intensitet, og dersom resultatene av 
risikovurderingen i henhold til nr. 2 klart viser at grenseverdien 
for asbesteksponering ikke vil bli overskredet i luften i 
arbeidsområdet, kan man unnlate å anvende artikkel 4, 18 og 
19 dersom arbeidet omfatter

a) kortvarig, ikke-kontinuerlig vedlikeholdsarbeid der det 
bare håndteres materialer som ikke lett smuldrer opp,

b) fjerning av uskadd materiale der asbestfibrene er fast 
bundet i en matrise, uten at materialet skades,

c) innkapsling og forsegling av asbestholdig materiale som 
er i god stand,

d) overvåking og kontroll av luften samt innsamling av 
prøver for å fastslå om et bestemt materiale inneholder asbest.

4.  Medlemsstatene skal, etter konsultasjon med partene 
i arbeidslivet og i samsvar med nasjonal lovgivning og 
praksis, utarbeide praktiske retningslinjer for å fastslå når 
det forekommer sporadisk eksponering av lav intensitet som 
fastsatt i nr. 3.

5.  Arbeidstakerne og/eller deres representanter i foretaket 
eller virksomheten skal konsulteres i forbindelse med 
vurderingen nevnt i nr. 2, og vurderingen skal behandles på 
nytt når det er grunn til å tro at den ikke er riktig eller dersom 
det skjer faktiske endringer av arbeidsforholdene.

Artikkel 4

1.  Med forbehold for artikkel 3 nr. 3 skal tiltakene nevnt i 
nr. 2–5 treffes.

2.  Arbeidsoperasjonene nevnt i artikkel 3 nr. 1 skal omfattes 
av en meldingsordning som medlemsstatens vedkommende 
myndighet skal forvalte.

3.  Arbeidsgiver skal sende inn meldingen nevnt i nr. 2 
til medlemsstatens vedkommende myndighet før arbeidet 
påbegynnes, i samsvar med nasjonale lover og forskrifter.

Meldingen skal minst inneholde en kortfattet oversikt over

a) arbeidsstedets beliggenhet,

b) typer og mengder asbest som brukes eller håndteres,
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c) arbeidsoperasjoner samt metodene som skal anvendes,

d) antall berørte arbeidstakere,

e) dato for oppstart av arbeidet samt arbeidets varighet,

f) tiltak som er iverksatt for å begrense arbeidstakernes 
eksponering for asbest.

4.  Arbeidstakerne og/eller deres representanter i foretaket 
eller virksomheten skal ha tilgang til opplysningene i meldingen 
nevnt i nr. 2 om eget foretak eller egen virksomhet i samsvar 
med nasjonal lovgivning.

5.  Hver gang det skjer endringer i arbeidsforholdene som 
kan medføre en vesentlig økt eksponering for støv fra asbest 
eller asbestholdig materiale, skal det sendes inn ny melding.

Artikkel 5

Sprøyting med asbest samt arbeidsmetoder som innebærer bruk 
av isolasjonsmateriale eller lyddempende materiale med lav 
tetthet (tetthet under 1 g/cm3) skal forbys.

Med forbehold for gjennomføring av andre fellesskaps-
bestemmelser om markedsføring og bruk av asbest, skal 
arbeidsoperasjoner som innebærer at arbeidstakerne eksponeres 
for asbestfibrer under utvinning av asbest, ved framstilling 
og bearbeiding av asbestprodukter eller ved framstilling og 
bearbeiding av produkter der asbest er tilsatt med hensikt, 
forbys, med unntak av behandling og disponering av produkter 
fra rivingsarbeid og fjerning av asbest.

Artikkel 6

For alle arbeidsoperasjoner nevnt i artikkel 3 nr. 1 skal 
arbeidstakernes eksponering for støv fra asbest eller 
asbestholdig materiale på arbeidsplassen reduseres til et lavest 
mulig nivå, og under alle omstendigheter til et nivå som ligger 
under grenseverdien fastsatt i artikkel 8, særlig gjennom 
følgende tiltak:

a) Antallet arbeidstakere som blir eller kan bli eksponert for 
støv fra asbest eller asbestholdig materiale, skal begrenses 
mest mulig.

b) Arbeidsprosessene skal være av en slik art at det ikke dannes 
asbeststøv eller, dersom dette viser seg å være umulig, være 
slik at det ikke forekommer utslipp av asbeststøv til luften.

c) Alle lokaler og alt utstyr som brukes ved behandling av 
asbest, skal kunne rengjøres og vedlikeholdes regelmessig 
og effektivt.

d) Asbest eller asbestholdige materialer som avgir asbeststøv, 
skal lagres og transporteres i egnet lukket emballasje.

e) Avfall skal snarest mulig samles opp og fjernes fra 
arbeidsplassen i egnet lukket emballasje som merkes med 

opplysninger om at den inneholder asbest. Dette tiltak får 
ikke anvendelse for bergverksdrift. Slikt avfall skal deretter 
håndteres i samsvar med rådsdirektiv 91/689/EØF av 12. 
desember 1991 om farlig avfall(1).

Artikkel 7

1.  På grunnlag av resultatene fra en innledende 
risikovurdering og for å sikre at grenseverdien nevnt i artikkel 
8 overholdes, skal det foretas regelmessige målinger av 
konsentrasjonen av asbestfibrer i luften på arbeidsplassen.

2.  Prøvetakingen skal være representativ for arbeidstakerens 
individuelle eksponering for støv fra asbest eller asbestholdige 
materialer.

3.  Prøvetakingen skal foretas etter samråd med 
arbeidstakerne og/eller deres representanter i foretaket.

4.  Prøvetakingen skal foretas av tilstrekkelig kvalifiserte 
personer. Prøvene skal deretter analyseres i samsvar med nr. 6 i 
laboratorier som er utstyrt for fibertelling.

5.  Prøvetakingen skal skje over et tidsrom som er tilstrekkelig 
langt til at en representativ eksponering kan fastsettes for en 
referanseperiode på åtte timer (et skift) gjennom målinger eller 
tidsveide beregninger.

6.  Fibertelling skal, der det er mulig, utføres ved hjelp av et 
mikroskop med fasekontrast (PCM) i samsvar med metoden 
anbefalt av Verdens helseorganisasjon (WHO) i 1997)(2), eller 
etter en annen metode som gir tilsvarende resultater.

Ved måling av asbest i luften som nevnt i nr. 1, skal det bare 
tas hensyn til fibrer som er lengre enn fem mikrometer og 
tynnere enn tre mikrometer, og der forholdet mellom lengde og 
tykkelse er større enn 3:1.

Artikkel 8

Arbeidsgivere skal sørge for at ingen arbeidstaker blir eksponert 
for en konsentrasjon av asbest i luften som overskrider 0,1 
fibrer per cm3 som et tidsveid gjennomsnitt (TWA) over åtte 
timer.

Artikkel 9

De endringer som er nødvendige for å tilpasse vedlegg I 
til dette direktiv til den tekniske utvikling, skal gjøres etter 
framgangsmåten i artikkel 17 i rådsdirektiv 89/391/EØF 
av 12. juni 1989 om iverksetting av tiltak som forbedrer 
arbeidstakernes sikkerhet og helse på arbeidsplassen(3).

Artikkel 10

1.  Dersom grenseverdien fastsatt i artikkel 8 overskrides, 
skal årsakene til overskridelsen fastslås, og det skal snarest 
mulig treffes tiltak for å bedre situasjonen.

(1) EFT L 377 av 31.12.1991, s. 20.
(2) Bestemmelse av fiberkonsentrasjoner i luften. Anbefalt metode: optisk 

mikroskopi med fasekontrast (membranfiltermetoden). WHO, Genève 1997 
(ISBN 92 4 154496 1).

(3) EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1.
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Arbeidet i det berørte området kan fortsette bare dersom det 
blir truffet egnede tiltak for å verne arbeidstakerne.

2.  For å kontrollere effektiviteten av tiltakene nevnt i nr. 
1 første ledd skal det umiddelbart foretas en ny måling av 
asbestinnholdet i luften.

3.  Dersom eksponering ikke kan reduseres på andre 
måter, og overholdelse av grenseverdien gjør det nødvendig 
å bruke personlig åndedrettsvern, skal denne løsningen ikke 
være permanent, og den enkelte arbeidstakers bruk av slikt 
verneutstyr skal begrenses til det strengt nødvendige. Under 
arbeid der det skal brukes personlig åndedrettsvern, skal det 
legges inn hvilepauser som fastsettes med henblikk på den 
fysiske og klimamessige belastningen og, der det er relevant, 
etter samråd med arbeidstakerne og/eller deres representanter i 
samsvar med nasjonal lovgivning og praksis.

Artikkel 11

Før rivings- eller vedlikeholdsarbeid påbegynnes, skal 
arbeidsgiverne, eventuelt ved å innhente opplysninger hos 
lokalets eiere, treffe alle tiltak som er nødvendige for å 
identifisere materiale som antas å inneholde asbest.

Dersom det foreligger den minste mistanke om at det finnes 
asbest i et materiale eller en bygning, får de relevante 
bestemmelsene i dette direktiv anvendelse.

Artikkel 12

Ved arbeidsoperasjoner som riving, fjerning av asbest, 
reparasjon og vedlikehold, der det kan forutses at grenseverdien 
fastsatt i artikkel 8 vil bli overskredet til tross for forebyggende 
tekniske tiltak for å begrense asbestinnholdet i luften, skal 
arbeidsgiveren treffe tiltak som sikrer at arbeidstakerne vernes 
under slikt arbeid, særlig ved at

a) arbeidstakerne får utlevert egnet åndedrettsvern og annet 
personlig verneutstyr som de skal bære,

b) det settes opp varselskilter som opplyser om at grense-
verdien fastsatt i artikkel 8 kommer til å bli overskredet, og

c) støv fra asbest eller asbestholdige materialer hindres i å 
spre seg utenfor lokalene eller arbeidsstedet.

Arbeidstakerne og/eller deres representanter i foretaket eller 
virksomheten skal konsulteres om disse tiltakene før slike 
arbeidsoperasjoner settes i gang.

Artikkel 13

1.  Før rivingsarbeider eller arbeid med å fjerne asbest og/
eller asbestholdig materiale fra anlegg, bygninger, apparater 
og installasjoner eller skip påbegynnes, skal det utarbeides en 
arbeidsplan.

2.  I arbeidsplanen nevnt i nr. 1 skal det fastsettes hvilke 
tiltak som er nødvendige for å ivareta arbeidstakernes sikkerhet 
og helse på arbeidsplassen.

Planen skal særlig inneholde bestemmelser om

a) at asbest og/eller asbestholdige materialer skal fjernes 
før rivingsarbeid påbegynnes, unntatt i tilfeller der dette 
vil medføre en større fare for arbeidstakerne enn dersom 
asbest og/eller asbestholdige materialer ikke fjernes,

b) at personlig verneutstyr nevnt i artikkel 12 nr. 1 bokstav a) 
skal anskaffes dersom det er nødvendig,

c) at når rivingsarbeidet eller arbeidet med å fjerne asbesten 
er fullført, skal det i samsvar med nasjonal lovgivning 
og praksis sikres at det ikke foreligger noen fare for 
asbesteksponering.

På anmodning fra vedkommende myndigheter skal planen også 
inneholde opplysninger om

a) arbeidets art og forventede varighet,

b) stedet der arbeidet utføres,

c) hvilke metoder som benyttes dersom arbeidet innebærer 
håndtering av asbest eller asbestholdig materiale,

d) egenskaper ved utstyret som brukes til

i) vern og dekontaminering av personalet som skal utføre 
arbeidet,

ii) vern av andre personer som befinner seg på arbeidsstedet 
eller i nærheten.

3.  På anmodning fra vedkommende myndigheter skal de 
underrettes om arbeidsplanen nevnt i nr. 1 før det planlagte 
arbeidet påbegynnes.

Artikkel 14

1.  Arbeidsgiverne skal sørge for å tilby egnet opplæring 
til alle arbeidstakere som blir eller kan bli eksponert for støv 
fra asbest eller asbestholdig materiale. Opplæringen skal gis 
regelmessig og kostnadsfritt for arbeidstakerne.

2.  Innholdet i opplæringen skal være lett forståelig for 
arbeidstakerne. Det skal sette dem i stand til å tilegne seg de 
nødvendige kunnskaper og ferdigheter om forebygging og 
sikkerhet, særlig når det gjelder

a) asbestens egenskaper og virkninger på helsen, herunder 
synergivirkningen med røyking,

b) produkt- eller materialtyper som kan antas å inneholde 
asbest,

c) arbeidsoperasjoner som kan medføre eksponering for 
asbest, og betydningen av forebyggende kontrolltiltak for 
å redusere eksponeringen,
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d) sikre arbeidsmetoder, sikre kontrolltiltak og sikkert 
verneutstyr,

e) formålet med og riktig valg av åndedrettsvern, dets 
begrensninger og riktig bruk av det,

f) nødprosedyrer,

g) framgangsmåter for dekontaminering,

h) avfallshåndtering,

i) krav om helseundersøkelse.

3.  Praktiske retningslinjer for opplæring av arbeidstakere 
som arbeider med asbestfjerning, skal utarbeides på 
fellesskapsplan.

Artikkel 15

Før rivingsarbeid eller fjerning av asbest påbegynnes, skal 
foretakene framlegge dokumentasjon på at de er kvalifisert på 
dette området. Dokumentasjonen skal framlegges i samsvar 
med nasjonal lovgivning og/eller praksis.

Artikkel 16

1.  For alle arbeidsoperasjoner nevnt i artikkel 3 nr. 1 og med 
forbehold for artikkel 3 nr. 3 skal egnede tiltak treffes for å 
sikre at

a) de stedene der disse arbeidsoperasjonene pågår

i) er klart avgrenset og merket med varselskilter,

ii) ikke er tilgjengelige for andre arbeidstakere enn de som 
i kraft av sitt arbeid eller sine plikter må oppholde seg 
der,

iii) omfattes av røykeforbud,

b) områder avsettes der arbeidstakerne kan spise og drikke 
uten å risikere å komme i kontakt med asbeststøv,

c) egnet arbeids- eller vernetøy stilles til arbeidstakernes 
rådighet. Dette arbeids- eller vernetøyet skal ikke fjernes 
fra foretaket. Det kan likevel vaskes i vaskerier som er 
utstyrt spesielt for dette formål, og som ligger utenfor 
foretaket dersom det ikke selv foretar vask av tøy. I slike 
tilfeller skal transporten foregå i lukket beholder.

d) arbeids- eller vernetøy og dagligtøy oppbevares atskilt,

e) egnede og tilstrekkelige sanitærinstallasjoner, herunder 
dusjer, stilles til arbeidstakernes rådighet dersom det 
utføres arbeidsoperasjoner som avgir støv,

f) verneutstyret oppbevares på et bestemt sted. Det skal 
kontrolleres og rengjøres etter hver bruk, og det skal treffes 
egnede tiltak for å reparere eller skifte ut ødelagt utstyr før 
videre bruk.

2.  Arbeidstakerne skal ikke betale omkostningene ved 
gjennomføringen av bestemmelsene i nr. 1.

Artikkel 17

1.  I forbindelse med arbeidsoperasjonene nevnt i artikkel 3 
nr. 1 skal det treffes egnede tiltak slik at arbeidstakerne og deres 
representanter i foretaket eller virksomheten får tilstrekkelig 
informasjon om

a) den mulige helsefaren som følger av eksponering for støv 
fra asbest eller asbestholdig materiale,

b) de lovfestede grenseverdiene og nødvendigheten av 
kontrollmålinger av luften,

c) bestemmelsene om hygienetiltak, herunder nødvendigheten 
av å avstå fra røyking,

d) de forholdsreglene som skal tas med hensyn til bruk av 
verneutstyr og -tøy,

e) de særlige forholdsreglene som skal begrense eksponeringen 
for asbest mest mulig.

2.  I tillegg til tiltakene nevnt i nr. 1 og med forbehold for 
artikkel 3 nr. 3 skal det treffes egnede tiltak for

a) å gi arbeidstakerne og/eller deres representanter i foretaket 
eller virksomheten tilgang til resultatene av målingen av 
asbestinnholdet i luften og forklare dem hva resultatene 
betyr,

b) snarest mulig å underrette de berørte arbeidstakerne og 
deres representanter i foretaket eller virksomheten om 
resultatene dersom de overskrider grenseverdiene fastsatt 
i artikkel 8, samt om årsaken til overskridelsen, og å 
konsultere arbeidstakerne og/eller deres representanter 
i foretaket eller virksomheten om hvilke tiltak som skal 
treffes eller, i en nødssituasjon, informere om hvilke tiltak 
som er truffet.

Artikkel 18

1.  Med forbehold for artikkel 3 nr. 3 skal tiltakene nevnt i 
nr. 2–5 treffes.

2.  Den enkelte arbeidstaker skal gis adgang til en 
helseundersøkelse før vedkommende eksponeres for støv fra 
asbest eller asbestholdig materiale på arbeidsplassen.

Denne undersøkelsen skal omfatte en særlig undersøkelse 
av brystkassen. Vedlegg I inneholder praktiske anbefalinger 
til bruk for medlemsstatene i forbindelse med den kliniske 
undersøkelsen av arbeidstakerne. Disse anbefalingene skal 
tilpasses tekniske fremskritt etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 17 i direktiv 89/391/EØF.

Det skal gis adgang til en ny undersøkelse minst hvert tredje år 
så lenge eksponeringen varer.
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Det skal føres helsejournal for hver enkelt arbeidstaker i 
samsvar med nasjonal lovgivning og/eller praksis.

3.  På grunnlag av den kliniske undersøkelsen nevnt i nr. 2 
annet ledd skal legen eller den myndighet som har ansvar for 
helseovervåkingen, i samsvar med nasjonal lovgivning gi råd 
om og avgjøre hvilke individuelle vernetiltak og forebyggende 
tiltak som skal treffes.

Disse tiltakene kan eventuelt innebære at vedkommende 
arbeidstaker ikke lenger skal eksponeres for støv fra asbest 
eller asbestholdig materiale.

4.  Arbeidstakerne skal gis informasjon og veiledning om 
alle helseundersøkelser de kan gjennomgå når de ikke lenger 
eksponeres for asbest.

Legen eller den myndighet som har ansvar for helseovervåking 
av arbeidstakere, kan angi at det er nødvendig med fortsatt 
overvåking etter at eksponeringen for asbest er opphørt, i så 
lang tid de anser det som nødvendig for å verne den berørte 
persons helse.

Denne fortsatte overvåkingen skal utføres i samsvar med 
nasjonal lovgivning og/eller praksis.

5.  Den berørte arbeidstaker eller arbeidsgiveren kan i 
samsvar med nasjonal lovgivning be om at vurderingen nevnt i 
nr. 3 revideres.

Artikkel 19

1.  Med forbehold for artikkel 3 nr. 3 skal tiltakene nevnt i 
nr. 2, 3 og 4 treffes.

2.  Arbeidsgiveren skal utarbeide et register over 
arbeidstakere som er pålagt å utføre arbeidsoperasjonene 
nevnt i artikkel 3 nr. 1, og i dette registeret skal angis 
arbeidsoperasjonenes art og varighet samt den eksponering 
arbeidstakerne utsettes for. Legen og/eller den myndighet som 
har ansvar for helseovervåkingen, skal ha tilgang til registeret. 
Hver arbeidstaker skal ha tilgang til de opplysningene i registeret 
som gjelder ham eller henne personlig. Arbeidstakerne og/eller 
deres representanter i foretaket eller virksomheten skal ha 
tilgang til anonymiserte kollektive opplysninger i registeret.

3.  Registrene nevnt i nr. 2 og helsejournalene nevnt i artikkel 
18 nr. 2 fjerde ledd skal, i samsvar med nasjonal lovgivning og/
eller praksis, oppbevares i minst 40 år etter at eksponeringen er 
opphørt.

4.  Dokumentene nevnt i nr. 3 skal i samsvar med nasjonal 
lovgivning og/eller praksis stilles til rådighet for den ansvarlige 
myndighet i tilfeller der foretakets virksomhet opphører.

Artikkel 20

Medlemsstatene skal fastsette passende sanksjoner som får 
anvendelse ved overtredelse av nasjonal lovgivning vedtatt i 
henhold til dette direktiv. Sanksjonene skal være virkningsfulle, 
stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende.

Artikkel 21

Medlemsstatene skal føre register over alle kjente tilfeller av 
asbestose mesoteliom.

Artikkel 22

Medlemsstatene skal hvert femte år framlegge for Kommisjonen 
en rapport om den praktiske gjennomføringen av dette direktiv 
i form av et særskilt kapittel i den samlede rapporten omhandlet 
i artikkel 17a nr. 1, 2 og 3 i direktiv 89/391/EØF, som skal 
danne grunnlag for Kommisjonens vurdering, i samsvar med 
artikkel 17a nr. 4 i nevnte direktiv.

Artikkel 23

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

Artikkel 24

Direktiv 83/477/EØF, som endret ved direktivene nevnt i 
vedlegg II, oppheves, uten at det berører medlemsstatenes 
forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal 
lovgivning av direktivene oppført i vedlegg II del B.

Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås 
som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i 
sammenligningstabellen i vedlegg III.

Artikkel 25

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

Artikkel 26

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 30. november 2009.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BUZEK B. ASK

 President Formann
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VEDLEGG I

Praktiske retningslinjer for den kliniske undersøkelsen av arbeidstakerne nevnt i artikkel 18 nr. 2 annet ledd

1.  Ut fra dagens kunnskaper kan det fastslås at eksponering for asbestfibrer kan framkalle følgende sykdommer:

– asbestose,

– mesoteliom,

– lungekreft,

– kreft i mage- og tarmkanal.

2.  Legen og/eller den myndighet som har ansvar for helseovervåkingen av arbeidstakere som eksponeres for asbest, 
skal ha kjennskap til under hvilke forhold og omstendigheter den enkelte arbeidstaker eksponeres.

3.  Helseundersøkelse av arbeidstakerne skal gjennomføres i samsvar med prinsipper og praksis innen arbeidsmedisinen. 
Den bør minst omfatte følgende tiltak:

– føring av journal over arbeidstakernes helse og arbeidsforhold,

– personlig samtale,

– vanlig klinisk undersøkelse, særlig av brystkassen,

– lungefunksjonsprøver (flyt-volumkurve med beregninger).

 Legen og/eller den myndighet som har ansvar for helseovervåkingen, skal avgjøre om andre undersøkelser er 
nødvendige, som cytologiprøver av spytt, røntgenundersøkelse av brystkassen eller tomografi, på bakgrunn av den 
arbeidsmedisinske utvikling på området.

_______

VEDLEGG II

DEL A

Opphevet direktiv med påfølgende endringer

(omhandlet i artikkel 24)

Rådsdirektiv 83/477/EØF

(EFT L 263 av 24.9.1983, s. 25) 

Rådsdirektiv 91/382/EØF

(EFT L 206 av 29.7.1991, s. 16) 

Rådsdirektiv 98/24/EF

(EFT L 131 av 5.5.1998, s. 11) bare artikkel 13 nr. 2

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/18/EF

(EUT L 97 av 15.4.2003, s. 48) 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/30/EF

(EUT L 165 av 27.6.2007, s. 21) bare artikkel 2 nr. 1

DEL B

Liste over frister for innarbeiding i nasjonal lovgivning

(omhandlet i artikkel 24)

Direktiv Tidsfrist for innarbeiding

83/477/EØF 31. desember 1986(1)

91/382/EØF 1. januar 1993(2)

98/24/EF 5. mai 2001

2003/18/EF 14. april 2006

2007/30/EF 31. desember 2012

(1) Denne datoen er endret til 31. desember 1989 med hensyn til virksomhet i forbindelse med utvinning av asbest.
(2) Når det gjelder Republikken Hellas, er fristen for innarbeiding av direktivet i nasjonal lovgivning 1. januar 1996. Fristen for 

innarbeiding i nasjonal lovgivning av bestemmelsene om virksomhet i forbindelse med utvinning av asbest skal imidlertid være 
1. januar 1996 for alle medlemsstater og 1. januar 1999 for Republikken Hellas.
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VEDLEGG III

Sammenligningstabell

Direktiv 83/477/EØF Dette direktiv

Artikkel 1 nr. 1 Artikkel 1 nr. 1

Artikkel 1 nr. 2 —

Artikkel 1 nr. 3 Artikkel 1 nr. 2

Artikkel 2 første til sjette strekpunkt Artikkel 2 bokstav a)–f)

Artikkel 3 nr. 1–3 Artikkel 3 nr. 1–3

Artikkel 3 nr. 3a Artikkel 3 nr. 4

Artikkel 3 nr. 4 Artikkel 3 nr. 5

Artikkel 4 innledende tekst Artikkel 4 nr. 1

Artikkel 4 nr. 1 Artikkel 4 nr. 2

Artikkel 4 nr. 2 Artikkel 4 nr. 3

Artikkel 4 nr. 3 Artikkel 4 nr. 4

Artikkel 4 nr. 4 Artikkel 4 nr. 5

Artikkel 5 Artikkel 5

Artikkel 6 nr. 1–5 Artikkel 6 bokstav a)–e)

Artikkel 7 og 8 Artikkel 7 og 8

Artikkel 9 nr. 2 Artikkel 9

Artikkel 10 Artikkel 10

Artikkel 10a Artikkel 11

Artikkel 11 nr. 1 og 2 Artikkel 12 første og annet ledd

Artikkel 12 nr. 1 Artikkel 13 nr. 1

Artikkel 12 nr. 2 første ledd Artikkel 13 nr. 2 første ledd

Artikkel 12 nr. 2 annet ledd første strekpunkt Artikkel 13 nr. 2 annet ledd bokstav a)

Artikkel 12 nr. 2 annet ledd annet strekpunkt Artikkel 13 nr. 2 annet ledd bokstav b)

Artikkel 12 nr. 2 annet ledd tredje strekpunkt Artikkel 13 nr. 2 annet ledd bokstav c)

Artikkel 12 nr. 2 tredje ledd første strekpunkt Artikkel 13 nr. 2 tredje ledd bokstav a)

Artikkel 12 nr. 2 tredje ledd annet strekpunkt Artikkel 13 nr. 2 tredje ledd bokstav b)

Artikkel 12 nr. 2 tredje ledd tredje strekpunkt Artikkel 13 nr. 2 tredje ledd bokstav c)

Artikkel 12 nr. 2 tredje ledd fjerde strekpunkt Artikkel 13 nr. 2 tredje ledd bokstav d)

Artikkel 12 nr. 2 tredje ledd fjerde strekpunkt første 
understrekpunkt

Artikkel 13 nr. 2 tredje ledd bokstav d) i)

Artikkel 12 nr. 2 tredje ledd fjerde strekpunkt annet 
understrekpunkt

Artikkel 13 nr. 2 tredje ledd bokstav d) ii)

Artikkel 12 nr. 3 Artikkel 13 nr. 3

Artikkel 12a Artikkel 14

Artikkel 12b Artikkel 15

Artikkel 13 nr. 1 bokstav a) Artikkel 16 nr. 1 bokstav a)

Artikkel 13 nr. 1 bokstav b) Artikkel 16 nr. 1 bokstav b)
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Direktiv 83/477/EØF Dette direktiv

Artikkel 13 nr. 1 bokstav c) i) og ii) Artikkel 16 nr. 1 bokstav c)

Artikkel 13 nr. 1 bokstav c) iii) Artikkel 16 nr. 1 bokstav d)

Artikkel 13 nr. 1 bokstav c) iv) Artikkel 16 nr. 1 bokstav e)

Artikkel 13 nr. 1 bokstav c) v) Artikkel 16 nr. 1 bokstav f)

Artikkel 13 nr. 2 Artikkel 16 nr. 2

Artikkel 14 nr. 1 innledende tekst Artikkel 17 nr. 1 innledende tekst

Artikkel 14 nr. 1 første til femte strekpunkt Artikkel 17 nr. 1 bokstav a)–e)

Artikkel 14 nr. 2 Artikkel 17 nr. 2

Artikkel 15 innledende tekst Artikkel 18 nr. 1

Artikkel 15 nr. 1–4 Artikkel 18 nr. 2–5

Artikkel 16 innledende tekst Artikkel 19 nr. 1

Artikkel 16 nr. 1–3 Artikkel 19 nr. 2–4

Artikkel 16a Artikkel 20

Artikkel 17 Artikkel 21

Artikkel 17a Artikkel 22

Artikkel 18 nr. 1 —

Artikkel 18 nr. 2 Artikkel 23

— Artikkel 24

— Artikkel 25

Artikkel 19 Artikkel 26

Vedlegg II Vedlegg I

— Vedlegg II

— Vedlegg III
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

med tilvising til traktaten om Den europeiske unionen og 
traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen,

med tilvising til rådsdirektiv 98/24/EF av 7. april 1998 om vern 
av helsa og tryggleiken til arbeidstakarar mot risiko i samband 
med kjemiske agensar på arbeidsplassen(1), særleg artikkel 3 
nr. 2,

med tilvising til fråsegna frå Det rådgjevande utvalet for helse 
og tryggleik på arbeidsplassen og

ut frå desse synsmåtane:

1) I medhald av direktiv 98/24/EF skal Kommisjonen, i form 
av rettleiande grenseverdiar for eksponering i arbeidet 
som skal fastsetjast på fellesskapsplan, gjere framlegg om 
europeiske mål for vern av arbeidstakarar mot risikoane i 
samband med kjemiske agensar.

2) I samband med utføringa av denne oppgåva skal 
Kommisjonen få hjelp av Vitskapsutvalet for 
yrkeshygieniske grenseverdiar (SCOEL), som er 
oppnemnt ved kommisjonsavgjerd 95/320/EF(2)

3) Rettleiande grenseverdiar for eksponering i arbeidet er 
helserelaterte, ikkje-bindande verdiar som er rekna ut 
på bakgrunn av nyaste tilgjengelege vitskaplege data, 
samstundes som det vert teke omsyn til tilgjengelege 
måleteknikkar. Med desse verdiane vert det fastsett 
grenseverdiar for eksponering, som vil seie at under dette 
nivået er det generelt ikkje venta at eit stoff skal ha nokon 
skadeverknad ved eksponering over kort tid eller dagleg 
gjennom eit heilt yrkesaktivt liv. Dei utgjer europeiske 
mål som skal hjelpe arbeidsgjevarar til å definere og 
vurdere risikoar i samsvar med artikkel 4 i direktiv 98/24/
EF.

4) Medlemsstatane skal fastsetje ein nasjonal grenseverdi 
for eksponering i arbeidet for alle kjemiske agensar 
som har ein rettleiande grenseverdi som er fastsett 
på fellesskapsplan, samstundes som dei tek omsyn 
til fellesskapsgrenseverdien, men dei kan avgjere 
korleis grenseverdien skal vere i samsvar med nasjonal 
lovgjeving og praksis.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 338 av 19.12.2009, s. 87, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 141/2010 av 10. desember 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på 
arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av menn og kvinner), se EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 17 av 31.3.2011, s. 20.

(1) TEF L 131 av 5.5.1998, s. 11.
(2) TEF L 188 av 9.8.1995, s. 14.

5) Rettleiande grenseverdiar for eksponering i arbeidet 
bør reknast som ein viktig del av heilskapsmetoden 
for å verne arbeidstakarar mot risikoar i samband med 
kjemiske agensar.

6) Resultata av dei risikovurderingane og risikoreduserande 
strategiane som er utvikla innanfor ramma av 
rådsforordning (EØF) nr. 793/93 av 23. mars 1993 
om vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende 
stoffer(3), viser at det er naudsynt å fastsetje eller revidere 
grenseverdiane for eksponering i arbeidet for ei rekkje 
stoff.

7) Kommisjonsdirektiv 91/322/EØF(4), endra ved direktiv 
2006/15/EF(5), inneheld grenseverdiar for eksponering i 
arbeidet for ti stoff, og gjeld framleis.

8) Det vart fastsett ei første og andre liste over 
grenseverdiar for eksponering i arbeidet ved 
kommisjonsdirektiv 2000/39/EF(6) og 2006/15/EF i 
medhald av direktiv 98/24/EF. I dette direktivet vert det 
fastsett ei tredje liste over grenseverdiar for eksponering i 
arbeidet i medhald av direktiv 98/24/EF.

9) I samsvar med artikkel 3 i direktiv 98/24/EF har SCOEL 
vurdert til saman 19 stoff, som er oppførte i vedlegget til 
dette direktivet. Eitt av desse stoffa, fenol, var tidlegare 
oppført i vedlegget til direktiv 2000/39/EF. SCOEL har 
revidert den rettleiande grenseverdien for eksponering i 
arbeidet for dette stoffet i lys av nyaste vitskaplege data, og 
tilrådd at det vert fastsett ein grenseverdi for eksponering 
over kort tid for å utfylle det eksisterande tidsvegne 
gjennomsnittet for den rettleiande grenseverdien for 
eksponering i arbeidet. Dette stoffet, som no er oppført 
i vedlegget til dette direktivet, bør difor strykast frå 
vedlegget til direktiv 2000/39/EF.

10) Kvikksølv er eit stoff med potensielt alvorlege kumulative 
helseverknader. Helseovervaking, medrekna biologisk 
overvaking i samsvar med artikkel 10 i direktiv 98/24/
EF, bør difor utfylle dei rettleiande grenseverdiane for 
eksponering i arbeidet.

11) For å ta omsyn til verknadene av kortvarig eksponering 
bør det for visse stoff òg fastsetjast grenseverdiar for 
eksponering over kort tid.

(3) TEF  L 84 av 5.4.1993, s. 1.
(4) TEF L 177 av 5.7.1991, s. 22.
(5) TEU L 38 av 9.2.2006, s. 36.
(6) TEF L 142 av 16.6.2000, s. 47.

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/161/EU

av 17. desember 2009

om fastsetjing av ei tredje liste over rettleiande grenseverdiar for eksponering i arbeidet i samband 
med gjennomføringa av rådsdirektiv 98/24/EF, og om endring av kommisjonsdirektiv 2000/39/EF(*)

2015/EØS/51/20
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12) For å sikre eit best mogleg vernenivå er det for visse stoff 
naudsynt å ta omsyn til mogleg opptak gjennom huda.

13) Dette direktivet bør vere eit konkret ledd i verkeleggjeringa 
av den sosiale dimensjonen i den indre marknaden.

14) Dei tiltaka som er fastsette i dette direktivet, er i samsvar 
med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i medhald 
av artikkel 17 i rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 
om iverksetting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes 
sikkerhet og helse på arbeidsplassen(1) —

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1

Ved gjennomføringa av direktiv 98/24/EF skal det fastsetjast 
ei tredje liste over rettleiande grenseverdiar for eksponering i 
arbeidet for dei kjemiske agensane som er oppførte i vedlegget.

Artikkel 2

Medlemsstatane skal fastsetje nasjonale grenseverdiar for 
eksponering i arbeidet for dei kjemiske agensane som er 
oppførte i vedlegget, samstundes som det vert teke omsyn til 
fellesskapsgrenseverdiane.

Artikkel 3

I vedlegget til direktiv 2000/39/EF går tilvisinga til stoffet 
fenol ut.

(1) TEF L 183 av 29.6.1989, s. 1.

Artikkel 4

1.  Medlemsstatane skal innan 18. desember 2011 setje i 
kraft dei lovene og forskriftene som er naudsynte for å rette seg 
etter dette direktivet.

Dei skal straks sende over til Kommisjonen teksta til desse 
føresegnene og ein jamføringstabell som viser samanhengen 
mellom desse føresegnene og føresegnene i dette direktivet.

Når desse føresegnene vert vedtekne av medlemsstatane, skal 
dei ha ei tilvising til dette direktivet, eller det skal visast til 
direktivet når dei vert kunngjorde. Medlemsstatane fastset 
korleis tilvisinga skal gjerast.

2.  Medlemsstatane skal sende Kommisjonen teksta til dei 
internrettslege føresegnene som dei vedtek på det området som 
dette direktivet omfattar.

Artikkel 5

Dette direktivet tek til å gjelde 20. dagen etter at det er kunngjort 
i Tidend for Den europeiske unionen.

Artikkel 6

Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 17. desember 2009.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President
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VEDLEGG

CAS(1) NEMNINGA TIL AGENSEN

GRENSEVERDIAR Merknad(2)

8 timar(3) Kortvarig(4)

mg/m3(5) ppm(6) mg/m3 ppm

68-12-2 N,N-Dimetylformamid 15 5 30 10 Hud

75-15-0 Karbondisulfid 15 5 — — Hud

80-05-7 Bisfenol A (støv som kan andast inn) 10 — — — —

80-62-6 Metylmetakrylat — 50 — 100 —

96-33-3 Metylakrylat 18 5 36 10 —

108-05-4 Vinylacetat 17,6 5 35,2 10 —

108-95-2 Fenol 8 2 16 4 Hud

109-86-4 2-Metoksyetanol — 1 — — Hud

110-49-6 2-Butoksyetylacetat — 1 — — Hud

110-80-5 2-Etoksyetanol 8 2 — — Hud

111-15-9 2-Etoksyetylacetat 11 2 — — Hud

123-91-1 1,4-Dioksan 73 20 — — —

140-88-5 Etylakrylat 21 5 42 10 —

624-83-9 Metylisocyanat — — — 0,02 —

872-50-4 N-Metyl-2-pyrrolidon 40 10 80 20 Hud

1634-04-4 Tert-butylmetyleter 183,5 50 367 100 —

Kvikksølv og toverdige uorganiske 
kvikksølvsambindingar, medrekna 
kvikksølv(II)oksid og kvikksølvklorid 
(målt som kvikksølv)(7)

0,02 — — — —

7664-93-9 Svovelsyre (tåke)(8)(9) 0,05 — — — —

7783-06-4 Hydrogensulfid 7 5 14 10 —

(1) CAS: Chemical Abstract Service Registry Number.
(2) Dersom merknaden «Hud» står til ein grenseverdi for eksponering i arbeidet, tyder dette at ei større mengd av stoffet kan takast opp 

gjennom huda.
(3) Målt eller utrekna i høve til ein referanseperiode som er eit tidsvege gjennomsnitt på åtte timar.
(4) Grenseverdi for eksponering over kort tid. Ein grenseverdi som ikkje bør overskridast, og som gjeld for ein eksponeringsperiode på 

15 minuttar, med mindre noko anna er nemnt.
(5) mg/m3 = milligram per kubikkmeter luft ved 20 °C og 101,3 kPa.
(6) ppm = milliondelar etter volum i luft (ml/m3).
(7) Ved overvaking av eksponering for kvikksølv og toverdige uorganiske kvikksølvsambindingar bør det takast omsyn til relevante 

metodar for biologisk overvaking som utfyller dei rettleiande grenseverdiane for eksponering i arbeidet.
(8) Ved val av ein høveleg metode for overvaking av eksponering bør det takast omsyn til potensielle avgrensingar og interferensar som 

kan oppstå ved førekomst av andre svovelsambindingar.
(9) Tåka er definert som torakal fraksjon.


