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EØS-ORGANER
EØS-KOMITEEN
2016/EØS/8/01

KOMMISJONSDIREKTIV 2008/74/EF
av 18. juli 2008

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/55/EF og direktiv 2005/78/EF vedrørende
typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro
5 og Euro 6) og tilgang til informasjon om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer(*)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

3)

I tillegg er det nødvendig å innføre eksisterende krav for
måling av dieselmotorers røykopasitet i direktiv 2005/78/
EF. Dette skyldes opphevingen av rådsdirektiv 72/306/
EØF av 2. august 1972 om tilnærming av medlemsstatenes
lovgivning om tiltak mot utslipp av forurensende stoffer
fra dieselmotorer til fremdrift av kjøretøyer(4), som
fastsatt ved forordning (EF) nr. 715/2007.

4)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Den tekniske komité for motorvogner —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/55/
EF av 28. september 2005 om tilnærming av medlemsstatenes
lovgivning om tiltak mot utslipp av forurensende gasser
og partikler fra motorer med kompresjonstenning til bruk
i kjøretøyer og utslipp av forurensende gasser fra motorer
med elektrisk tenning som bruker naturgass eller flytende
petroleumsgass, til bruk i kjøretøyer(1), særlig artikkel 7, og

VEDTATT DETTE DIREKTIV:
ut fra følgende betraktninger:
1)

Etter endringen av virkeområdet til direktiv 2005/55/
EC som ble innført ved europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 715/2007 av 20. juni 2007
om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til
utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og
Euro 6) og om tilgang til informasjon om reparasjon og
vedlikehold av kjøretøyer(2), er det nødvendig å endre
dette direktiv ytterligere ved å overføre de relevante
tekniske kravene. Det er følgelig også nødvendig å endre
kommisjonsdirektiv 2005/78/EF(3), som gjennomfører
det nevnte direktivet.

Artikkel 1
I direktiv 2005/55/EF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 1 skal lyde:

«Artikkel 1
I dette direktiv menes med:

2)

Som følge av det endrede virkeområdet må det
innføres nye krav i bestemmelsene om utslipp fra tunge
nyttekjøretøyer som ble innført ved direktiv 2005/55/EF.
De nevnte kravene omfatter prøvingsmetoder som gjør
det mulig å typegodkjenne tunge motorer og kjøretøyer
med bensinmotorer.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 192 av 19.7.2008, s. 51, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 113/2011 av 21. oktober 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 70 av 22.12.2011, s. 7.
(1) EUT L 275 av 20.10.2005, s. 1.
(2) EUT L 171 av 29.6.2007, s. 1.
(3) EUT L 313 av 29.11.2005, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2006/81/
EF (EUT L 362 av 20.12.2006, s. 92).

a) «kjøretøy» en motorvogn som definert i artikkel 2
i direktiv 70/156/EØF med en referansemasse som
overstiger 2 610 kg;

b) «motor» framdriftskilden i et kjøretøy som det kan gis
typegodkjenning for som teknisk enhet, som definert i
artikkel 2 i direktiv 70/156/EØF;
(4)

EFT L 190 av 20.8.1972, s. 1.

Nr. 8/2
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c) «mer miljøvennlig kjøretøy (MMK)» et kjøretøy
drevet fram av en motor som overholder de tillatte
utslippsgrenseverdiene i rad C i tabellene i avsnitt 6.2.1
i vedlegg I.»
2. Vedlegg I, II, III og VI til direktiv 2005/55/EF endres i
samsvar med vedlegg I til dette direktiv.
Artikkel 2
I direktiv 2005/78/EF gjøres følgende endringer:
1. Artikkel 2 skal lyde:
«Artikkel 2
Tiltakene for å gjennomføre artikkel 3 og 4 i direktiv
2005/55/EF er fastsatt i vedlegg II-V til dette direktiv.
Vedlegg VI får anvendelse på typegodkjenning av motorer
med kompresjonstenning og kjøretøyer med slike motorer.
Vedlegg VII får anvendelse på typegodkjenning av motorer
med elektrisk tenning og kjøretøyer med slike motorer.»
2. Punkt 1 del 2 i vedlegg V skal lyde:
«Del 2: Direktivets nummer — 2005/55/EF.»
3. Vedlegg VI og VII tilføyes, som angitt i vedlegg II til dette
direktiv.

4.2.2016

Artikkel 3
1. Medlemsstatene skal innen 2. januar 2009 vedta og
kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende
Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene og en
sammenligningstabell som viser sammenhengen mellom disse
bestemmelsene og bestemmelsene i dette direktiv.
De skal anvende disse bestemmelsene fra 3. januar 2009.
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 bestemmelsene som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.
Artikkel 4
Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.
Artikkel 5
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 18. juli 2008.

For Kommisjonen
Günter VERHEUGEN
Visepresident

4.2.2016
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VEDLEGG I

Endringer av direktiv 2005/55/EF

1.

I vedlegg I gjøres følgende endringer:
a) Avsnitt 1 skal lyde:
«1. Dette direktiv får anvendelse på reduksjon av forurensende gasser og partikler, levetid for
forurensningsreduserende innretninger, samsvar for kjøretøyer/motorer i bruk og egendiagnosesystemer
(OBD-systemer) for alle motorvogner, og på motorer som angitt i artikkel 1, unntatt kjøretøyer i gruppe
M1, N1, N2 og M2 som det er gitt typegodkjenning for i henhold til europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 715/2007(*).
Fra 3. januar 2009 og fram til datoene angitt i artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) nr. 715/2007 for nye
godkjenninger og i artikkel 10 nr. 3 i nevnte forordning for utvidelser kan typegodkjenninger fortsatt gis i
henhold til dette direktiv for kjøretøyer i gruppe N1, N2 og M2 med en referansemasse på under 2 610 kg.
_____________
(*) EUT L 171 av 29.6.2007, s. 1.»
b) I avsnitt 2.1 skal nye definisjoner lyde:
«“referansemasse” massen til kjøretøyet i driftsferdig stand minus en fast masse for føreren på 75 kg og med
et fast massetillegg på 100 kg.
“kjøretøyets masse i driftsferdig stand” massen definert i avsnitt 2.6 i vedlegg I til direktiv 2007/46/EF.»
c) Nytt nummer 4.5 skal lyde:
«4.5. På produsentens anmodning skal en typegodkjenning gitt i henhold til dette direktiv for et etappevis
ferdigoppbygd kjøretøy utvides til et tilsvarende delvis oppbygd kjøretøy med en referansemasse på under
2 610 kg. Typegodkjenninger skal utvides dersom produsenten kan påvise at alle karosserikombinasjoner
som forventes å bli montert på det delvis oppbygde kjøretøyet, øker kjøretøyets referansemasse til over
2 610 kg.»
d) I nr. 6.2 innsettes følgende ledd etter fjerde ledd:
«For bensinmotorer får prøvingsmetodene angitt i vedlegg VII til direktiv 2005/78/EF anvendelse.
For dieselmotorer får prøvingsmetoden for røykopasitet i vedlegg VI til direktiv 2005/78/EF anvendelse.»

2.

I vedlegg II gjøres følgende endringer:
a) I tillegg 1 skal nye nr. 8.4, 8.4.1, 8.4.1.1 og 8.4.1.2 lyde:
«8.4.

Motorytelser (for måling av røykopasitet)

8.4.1.

Effekt ved de seks målepunktene nevnt i avsnitt 2 i vedlegg 4 til UN/ECE-reglement 24.

8.4.1.1. Motorens effekt målt på prøvingsbenken: ..............................................................................................
8.4.1.2 Effekt målt på kjøretøyets hjul: ..............................................................................................................
Motorturtall (min-1)

Målt effekt (kW)

1. ..........................................................................

..............................................................................

2. ..........................................................................

..............................................................................

3. ..........................................................................

..............................................................................

4. ..........................................................................

..............................................................................

5. ..........................................................................

..............................................................................

6. ..........................................................................

............................................................................ »

Nr. 8/3
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b) Nytt tillegg 6 skal lyde:

«Tillegg 6
Opplysninger som kreves for teknisk kontroll

A.

Måling av karbonmonoksidutslipp(*)

3.2.1.6.

Normalt tomgangsturtall (herunder toleranse): ..................................................................... min-1

3.2.1.6.1.

Høyt tomgangsturtall (herunder toleranse): ........................................................................... min-1

3.2.1.7.

Innhold i volumprosent av karbonmonoksid i eksosen ved tomgang(**) .................. % oppgitt av
produsenten (bare for motorer med elektrisk tenning)

B.

Måling av røykopasitet

3.2.13.

Plassering av absorpsjonsfaktorsymbolet (bare for motorer med kompresjonstenning): ..............

4.

KRAFTOVERFØRING(v)

4.3.

Treghetsmoment for motorsvinghjul: .............................................................................................

4.3.1.

Ekstra treghetsmoment ved utkoplet gir: ........................................................................................

_____________
(*) Nummereringen av informasjonsdokumentet tilsvarer nummereringen brukt i rammedirektivet for
typegodkjenning (2008/74/EF).
(**) Angi toleransen.»
3.

I tillegg 1 i vedlegg III gjøres følgende endringer:
a) I avsnitt 2 skal nr. 2.7.4 lyde:
«2.7.4. Prøvetaking av partikler
Ett enkelt filter skal brukes til hele prøvingen. Vektfaktorene spesifisert i prøvingssyklusen skal
tas hensyn til ved at det i hver enkelt fase av syklusen tas en prøve som er proporsjonal med
eksosens massestrøm. Dette kan oppnås ved å justere prøvestrømmen, prøvetakingstiden og/eller
fortynningsforholdet tilsvarende, slik at kravet til effektive vektfaktorer i avsnitt 6.6 oppfylles.
Prøvetakingstiden per fase skal være minst fire sekunder per 0,01 vektfaktor. Prøvetakingen skal
foretas så sent som mulig i hver fase. Partikkelprøvetakingen skal avsluttes tidligst fem sekunder før
slutten av hver fase.»
b) I avsnitt 6 skal nye nr. 6.5 og 6.6 lyde:
«6.5. Beregning av spesifikke utslipp
Partikkelutslippet beregnes som følger:

6.6. Effektiv vektfaktor
Den effektive vektfaktoren WFE,i for hver enkelt fase beregnes som følger:

Verdien av de effektive vektfaktorene skal være innenfor ± 0,003 (± 0,005 for tomgangsfasen) av
vektfaktorene oppført i avsnitt 2.7.1 i dette tillegget.»
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4.

Nr. 8/5

I tillegg 1 i vedlegg VI tilføyes følgende numre:
«1.5.

Prøvingsresultater for veivhusutslipp: ...................................................................................................... .

1.6.

Prøvingsresultater for karbonmonoksidutslipp
Prøving

CO-verdi
(volumprosent)

Prøving ved lavt
tomgangsturtall

Lambda(1)

Motorturtall
(min-1)

Motoroljetemperatur
(°C)

Ikke relevant

Prøving ved høyt
tomgangsturtall
(1) Lambda-formel: Tillegg 1 til vedlegg IV
1.7.

Resultater av prøving av røykopasitet

1.7.1.

Ved konstante turtall:
Nominell
gjennomstrømning G
(liter/sekund)

Grenseverdier for
absorpsjonsfaktorer
(m-1)

Målte verdier for
absorpsjonsfaktorer (m‑1)

1. .................................

.....................................

.....................................

.....................................

2. .................................

.....................................

.....................................

.....................................

3. .................................

.....................................

.....................................

.....................................

4. .................................

.....................................

.....................................

.....................................

5. .................................

.....................................

.....................................

.....................................

6. .................................

.....................................

.....................................

.....................................

Motorturtall (min-1)

1.7.2.

Prøvinger ved fri akselerasjon

1.7.2.1.

Motorprøving i samsvar med avsnitt 4.3 i vedlegg VI til direktiv 2005/78/EF

Prosentdel av største antall
omdreininger per minutt

1.7.2.2.

Prosentdel av største
dreiemoment ved dette
antall omdreininger per
minutt

Målt verdi for
absorpsjonsfaktor m‑1

Korrigert verdi for
absorpsjonsfaktor m‑1

Under fri akselerasjon

1.7.2.2.1. Målt verdi for absorpsjonsfaktoren: .................................................................................................... m-1
1.7.2.2.2. Korrigert verdi for absorpsjonsfaktoren: ............................................................................................. m-1
1.7.2.2.3. Plassering av absorpsjonsfaktorsymbolet på kjøretøyet: ...........................................................................
1.7.2.3.

Kjøretøysprøving i samsvar med avsnitt 3 i vedlegg VI til direktiv 2005/78/EF

1.7.2.3.1. Korrigert verdi for absorpsjonsfaktor: ................................................................................................. m-1
1.7.2.3.2. Omdreininger per minutt ved start: ................................................................................................. o/min
1.7.3.

Største fastslåtte nettoeffekt ......................… kW ved .................................................................... o/min

1.7.4.

Opasimeterets fabrikat og type: .................................................................................................................
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1.7.5.

Motortypens hovedkjennetegn

1.7.5.1.

Motorens arbeidsprinsipp: totakts/firetakts(*)

1.7.5.2.

Sylindrenes antall og utforming: ...............................................................................................................

1.7.5.3.

Sylindervolum: ................................................................................................................................... cm3

1.7.5.4.

Drivstofftilførsel: direkte innsprøyting/indirekte innsprøyting(*)

1.7.5.5.

Turboladingsutstyr JA/NEI(*)

_____________
(*) Stryk det som ikke passer (i enkelte tilfeller skal ingenting strykes, f.eks. dersom mer enn ett alternativ
gjelder).»

________
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VEDLEGG II

«VEDLEGG VI

Måling av røykopasitet
1.

INNLEDNING

1.1.

I dette tillegget beskrives kravene til måling av opasiteten til eksosutslipp fra motorer med kompresjonstenning.

2.

SYMBOL SOM ANGIR KORRIGERT ABSORPSJONSFAKTOR

2.1.

Et symbol for den korrigerte absorpsjonsfaktoren skal påføres på alle kjøretøyer som er i samsvar med en
kjøretøytype som denne prøvingen gjelder for. Symbolet er en trekant som inneholder den korrigerte verdien,
uttrykt som m–1, for absorpsjonsfaktoren som ble oppnådd på godkjenningstidspunktet under prøvingen med
fri akselerasjon. Prøvingsmetoden er beskrevet i avsnitt 4.

2.2.

Symbolet skal være lett å lese, og det skal ikke kunne fjernes. Det skal påføres på et klart synlig og lett
tilgjengelig sted, og plasseringen skal angis i tillegget til typegodkjenningsdokumentet vist i vedlegg VI til
europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/55/EF(*).

2.3.

I figur 1 vises et eksempel på symbolet.
Figur 1

Minste størrelse b = 5,6 mm

Symbolet ovenfor viser at den korrigerte absorpsjonsfaktoren er 1,30 m±1.
3.

SPESIFIKASJONER OG PRØVINGER

3.1.

Spesifikasjonene og prøvingene er angitt i del III avsnitt 24 i UN/ECE-reglement nr. 24(**), med de unntakene
som er beskrevet i avsnitt 3.2.

3.2.

Henvisningen til vedlegg 2 i nr. 24.1 i UN/ECE-reglement nr. 24 skal forstås som henvisning til vedlegg VI til
direktiv 2005/55/EF.

4.

TEKNISKE KRAV

4.1.

De tekniske kravene er angitt i vedlegg 4, 5, 7, 8, 9 og 10 til UN/ECE-reglement nr. 24, med de unntakene som
er beskrevet i avsnitt 4.2, 4.3 og 4.4.

4.2.

Prøving ved konstant turtall over fullastkurven.

4.2.1.

Henvisningene til vedlegg 1 i nr. 3.1 i UN/ECE-reglement nr. 24 skal forstås som henvisninger til vedlegg II til
direktiv 2005/55/EF.

4.2.2.

Referansedrivstoffet spesifisert i nr. 3.2 i vedlegg 4 til UN/ECE-reglement nr. 24 skal forstås som en henvisning
til referansedrivstoffet i vedlegg IV til direktiv 2005/55/EF, som svarer til utslippsgrenseverdiene som danner
grunnlaget for typegodkjenningen av kjøretøyet/motoren.

Nr. 8/7

Nr. 8/8

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

4.3.

Prøving ved fri akselerasjon

4.3.1.

I nr. 2.2 i vedlegg 5 til UN/ECE-reglement nr. 24 skal henvisningene til tabell 2 i vedlegg 2 forstås som
henvisninger til tabellen i nr. 1.7.2.1 i vedlegg VI til direktiv 2005/55/EF.

4.3.2.

I nr. 2.3 i vedlegg 5 til UN/ECE-reglement nr. 24 skal henvisningene til nr. 7.3 i vedlegg 1 forstås som
henvisninger til nr. 4 i tillegg 6 til vedlegg II til direktiv 2005/55/EF.

4.4.

«ECE»-metode for måling av nettoeffekten til motorer med kompresjonstenning

4.4.1.

I nr. 7 i vedlegg 10 til UN/ECE-reglement nr. 24 skal henvisningene til tillegget til dette vedlegget forstås som
henvisninger til vedlegg II til direktiv 2005/55/EF.

4.4.2.

I nr. 7 og 8 i tillegg 10 til i UN/ECE-reglement nr. 24 skal henvisningene til vedlegg 1 forstås som henvisninger
til vedlegg II til direktiv 2005/55/EF.

______________
(*) EUT L 275 av 20.10.2005, s. 1.
(**) EUT L 326 av 24.11.2006, s. 1.

_________
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VEDLEGG VII

Krav til typegodkjenning av selvtenningsmotorer som bruker bensin som drivstoff

DEL 1
Prøving av karbonmonoksidutslipp

1.

INNLEDNING

1.1. I denne delen beskrives prøvingsmetoden for måling av karbonmonoksidutslipp ved tomgangsturtall (normalt og
høyt).
1.2. Ved normalt tomgangsturtall er største tillatte karbonmonoksidinnhold i eksosgassene det som er angitt av
kjøretøyprodusenten. Det høyeste innholdet av karbonmonoksid skal imidlertid ikke overstige 0,3 volumprosent.
Ved høy tomgangshastighet skal eksosgassenes innhold av karbonmonoksid ikke overstige 0,2 volumprosent når
motorturtallet er på minst 2 000 min-1 og lambda-verdien er på 1 ± 0,03 i samsvar med produsentens spesifikasjoner.

2.

GENERELLE KRAV

2.1. De generelle kravene er de som er fastsatt i avsnitt 5.3.7.1 til 5.3.7.4 i UN/ECE-reglement nr. 83(*).
2.2. Produsenten skal fylle ut tabellen i vedlegg VI til direktiv 2005/55/EF på grunnlag av kravene fastsatt i nr. 2.1.
2.3. Produsenten skal bekrefte at nøyaktigheten av lambda-verdien som ble registrert da typegodkjenningen i nr.
2.1 ble foretatt, er representativ for typiske kjøretøyer produsert innen 24 måneder fra datoen da den tekniske
instansen innvilget typegodkjenningen. Det skal foretas en vurdering på grunnlag av undersøkelser og analyser av
kjøretøyer i produksjon.

3.

TEKNISKE KRAV

3.1. De tekniske kravene er angitt i vedlegg 5 til UN/ECE-reglement nr. 83, med de unntakene som er beskrevet i
avsnitt 3.2.
3.2. Referansedrivstoffene spesifisert i nr. 2.1 i avsnitt 2 i vedlegg 5 til UN/ECE-reglement nr. 83 er de samme som i
vedlegg IX til forordningen (gjennomføringsforordning for Euro 5 og Euro 6).

DEL 2
Verifisering av utslipp av veivhusgasser

1.

INNLEDNING

1.1. I denne delen beskrives metoden for verifisering av utslipp av veivhusgasser.
1.2. Ved prøving i samsvar med denne delen skal motorens veivhusventilasjonsanlegg ikke muliggjøre utslipp av noen
av veivhusgassene til atmosfæren.

2.

GENERELLE KRAV

2.1. De generelle kravene for utføring av type 3-prøving er angitt i avsnitt 2 i vedlegg 6 til UN/ECE-reglement nr. 83.

3.

TEKNISKE KRAV

3.1. De tekniske kravene er angitt i avsnitt 3 til 6 i vedlegg 6 til UN/ECE-reglement nr. 83.
_______________
(*) EUT L 70 av 9.3.2007, s. 171.»
_______________________________
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KOMMISJONSDIREKTIV 2009/1/EF

2016/EØS/8/02

av 7. januar 2009
om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av europaparlaments- og rådsdirektiv
2005/64/EF om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til mulighet for ombruk, resirkulering
og gjenvinning(*)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv
2005/64/EF av 26. oktober 2005 om typegodkjenning av
motorvogner med hensyn til mulighet for ombruk, resirkulering
og gjenvinning, og endring av rådsdirektiv 70/156/EØF(1),
særlig artikkel 6 nr. 2 annet ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1)

2)

3)

Direktiv 2005/64/EØF er et av særdirektivene i forbindelse
med framgangsmåten for EF-typegodkjenning som ble
innført ved rådsdirektiv 70/156/EØF av 6. februar 1970
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere(2).

Som en del av den innledende vurdering av produsenten
nevnt i artikkel 6 i direktiv 2005/64/EØF er det nødvendig
å fastsette nærmere regler for å kunne bekrefte hvorvidt
alle materialer som er brukt til konstruksjonen av en
kjøretøytype, er i samsvar med bestemmelsene i artikkel
4 nr. 2 bokstav a) i europaparlaments- og rådsdirektiv
2000/53/EF av 18. september 2000 om kasserte
kjøretøyer(3).

Det bør særlig sikres at vedkommende myndigheter kan
kontrollere at det er inngått avtaler mellom produsenten og
dens leverandører med hensyn til ombruk, resirkulering
og gjenvinning, og at det i tilstrekkelig grad er informert
om kravene til slike avtaler.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 9 av 14.1.2009, s. 31, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 113/2011 av 21. oktober 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 70 av 22.12.2011, s. 7.
(1) EUT L 310 av 25.11.2005, s. 10.
(2) EFT L 42 av 23.2.1970, s. 1.
(3) EFT L 269 av 21.10.2000, s. 34.

4)

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse
fra Komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling av
direktiver om motorvogner —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
I vedlegg IV til direktiv 2005/64/EF skal nytt nr. 4 lyde:

«4.1. Med henblikk på den innledende vurdering fastsatt
i artikkel 6 i direktiv 2005/64/EF skal produsenten
pålegges å dokumentere at overholdelse av artikkel 4 nr.
2 bokstav a) i direktiv 2000/53/EF er ivaretatt gjennom
avtaler med leverandørene.

4.2.

Med henblikk på den innledende vurdering fastsatt
i artikkel 6 i direktiv 2005/64/EF skal produsenten
pålegges å etablere en framgangsmåte for å:

a) informere om gjeldende krav til sitt personale og alle
leverandører,

b) føre tilsyn med og sikre at leverandører handler i
samsvar med disse krav,

c) samle inn relevante opplysninger fra hele forsyningskjeden,

d) kontrollere og verifisere opplysninger mottatt fra
leverandører,

e) reagere hensiktsmessig når opplysninger mottatt
fra leverandører viser manglende overholdelse av
kravene fastsatt i artikkel 4 nr. 2 bokstav a) i direktiv
2000/53/EF.

4.2.2016
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Med henblikk på nr. 4.1 og 4.2 skal kjøretøyprodusenten
etter avtale med vedkommende organ pålegges å
benytte ISO 9000/14000 eller et annet standardisert
kvalitetssikringsprogram.»
Artikkel 2

Fra 1. januar 2012 skal medlemsstatene, dersom kravene
fastsatt i direktiv 2005/64/EF, endret ved dette direktiv, ikke er
overholdt med hensyn til ombruk, resirkulering og gjenvinning,
nekte å gi EF-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning
for nye kjøretøytyper.
Artikkel 3
1. Medlemsstatene skal senest 3. februar 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.
De skal anvende disse bestemmelsene fra 4. februar 2010.
Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
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direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.
2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.
Artikkel 4
Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.
Artikkel 5
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 7. januar 2009.

For Kommisjonen
Günter VERHEUGEN
Visepresident
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/67/EF

4.2.2016

2016/EØS/8/03

av 13. juli 2009
om montering av lys- og lyssignalinnretninger på motorvogner med to eller tre hjul
(kodifisert utgave)(*)
EUROPAPARLAMENTET OG
EUROPEISKE UNION HAR —

RÅDET

FOR

DEN

konstruksjon av motorvogner med to eller tre hjul med
hensyn til montering av lys- og lyssignalinnretninger.
Disse tekniske kravene gjelder tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning for at framgangsmåten
for EF-typegodkjenning fastsatt i henhold til direktiv
2002/24/EF skal kunne få anvendelse på alle typer
kjøretøyer. De bestemmelsene som er fastsatt i direktiv
2002/24/EF med hensyn til systemer, deler og separate
tekniske enheter for motorvogner med to eller tre hjul, får
derfor anvendelse på dette direktiv.

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),

3)

I hver medlemsstat skal lys- og lyssignalinnretninger
som er montert på motorvogner med to eller tre hjul,
oppfylle visse tekniske krav som er fastsatt i ufravikelige
bestemmelser. Det er nødvendig å utarbeide harmoniserte
krav for montering av disse innretningene, slik at
framgangsmåten for EF-typegodkjenning fastsatt i
henhold til direktiv 2002/24/EF kan få anvendelse på alle
slike kjøretøytyper.

4)

Det bør presiseres at lysinnretninger som er typegodkjent
for kjøretøyer i gruppe M1 og N1, i samsvar med relevante
direktiver, også kan installeres på motorvogner med
to eller tre hjul. Det bør dessuten tillates å installere
lykter for tåkelys foran, lykter for tåkelys bak, lykter for
ryggelys og nødsignallys på trehjuls mopeder og lette
firehjuls motorsykler.

5)

For å lette adgangen til tredjestaters markeder skal det
med hensyn til tohjuls motorsykler være likeverdighet
mellom kravene i dette direktiv og kravene i reglement
nr. 53 fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon
for Europa(6) (UN-ECE).

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1)

Rådsdirektiv 93/92/EØF av 29. oktober 1993 om
montering av lys- og lyssignalinnretninger på
motorvogner med to eller tre hjul(3) er blitt betydelig
endret(4). Av klarhetshensyn og av praktiske årsaker bør
direktivet kodifiseres.

2)

Direktiv 93/92/EØF er et av særdirektivene i den
ordningen for EF-typegodkjenning som ble innført i
henhold til rådsdirektiv 92/61/EØF av 30. juni 1992
om typegodkjenning av motorvogner med to eller
tre hjul, som ble erstattet med europaparlamentsog rådsdirektiv 2002/24/EF av 18. mars 2002 om
typegodkjenning av motorvogner med to eller tre hjul(5),
og direktivet fastsetter tekniske krav til utforming og

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 222 av 25.8.2009, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 113/2011 av 21. oktober 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 70 av 22.12.2011, s. 7.
1
( ) EUT C 151 av 17.6.2008, s. 12.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 17. juni 2008 (ennå ikke offentliggjort i EUT)
og rådsbeslutning av 22. juni 2009.
(3) EFT L 311 av 14.12.1993, s. 1.
(4) Se vedlegg VII del A.
(5) EFT L 124 av 9.5.2002, s. 1.

(6)

E/ECE/TRANS/505/Add. 52/Amend. 1.

4.2.2016

6)
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Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes
forpliktelser angående fristene for innarbeiding i nasjonal
lovgivning og anvendelse av direktivene oppført i
vedlegg VII del B —
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— forby at motorvogner med to eller tre hjul registreres,
selges eller tas i bruk,
dersom monteringen av lys- og lyssignalinnretninger oppfyller
kravene i dette direktiv.

Artikkel 1

2. Medlemsstatene skal nekte å gi EF-typegodkjenning for
alle nye motorvogntyper med to eller tre hjul med begrunnelse
i monteringen av lys- og lyssignalinnretninger dersom kravene
i dette direktiv ikke er oppfylt.

Dette direktiv får anvendelse på montering av lys- og
lyssignalinnretninger på alle typer kjøretøyer som nevnt i
artikkel 1 i direktiv 2002/24/EF.

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 2
Framgangsmåten for å gi EF-typegodkjenning når det gjelder
montering av lys- og lyssignalinnretninger på motorvogner
med to eller tre hjul, og vilkårene for fri bevegelighet for slike
kjøretøyer er som fastsatt i direktiv 2002/24/EF.

Artikkel 3
1. I samsvar med artikkel 11 i direktiv 2002/24/EF
anerkjennes likeverdigheten mellom kravene som er fastsatt
i dette direktiv for tohjuls motorsykler, og kravene som er
fastsatt i UN-ECE-reglement nr. 53.
2. De myndighetene i medlemsstatene som gir EFtypegodkjenning for deler, skal godta godkjenninger som er
gitt i samsvar med kravene i UN-ECE-reglement nr. 53, samt
typegodkjenningsmerkene for deler som et alternativ til de
tilsvarende godkjenningene gitt i samsvar med kravene i dette
direktiv.

Artikkel 6
Direktiv 93/92/EØF, som endret ved direktivet oppført i
vedlegg VII del A, oppheves, uten at det berører medlemsstatenes
forpliktelser angående fristene for innarbeiding i nasjonal
lovgivning og anvendelse av direktivene oppført i vedlegg VII
del B.
Henvisninger til det opphevede direktiv skal forstås
som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i
sammenligningstabellen i vedlegg VIII.

Artikkel 7
Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.
Det får anvendelse fra 1. januar 2010.

Artikkel 4
De endringene som er nødvendige for å tilpasse kravene
i vedlegg I‑VI til den tekniske utvikling, skal vedtas etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 18 nr. 2 i direktiv 2002/24/
EF.

Artikkel 8
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 13. juli 2009.
Artikkel 5
1. Medlemsstatene skal ikke med begrunnelse i montering
av lys- og lyssignalinnretninger
— nekte å gi EF-typegodkjenning av en type motorvogn med
to eller tre hjul, eller

For Europaparlamentet

For Rådet

H.-G. PÖTTERING

E. ERLANDSSON

President

Formann
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VEDLEGG I
DEFINISJONER OG ALMINNELIGE KRAV

A. DEFINISJONER
I dette direktiv menes med:
1.

«kjøretøytype»
med hensyn til montering av lys- og lyssignalinnretninger, kjøretøyer som ikke skiller seg fra hverandre på
vesentlige punkter som:

1.1.

kjøretøyets mål og utvendige form,

1.2.

antallet innretninger og deres plassering,

1.3.

følgende skal heller ikke anses som «andre kjøretøytyper»:

1.3.1.

kjøretøyer som skiller seg fra hverandre i henhold til nr. 1.1 og 1.2, men som ikke medfører endringer i type,
antall, plassering og geometrisk synlighet for de lyktene som er foreskrevet for den aktuelle kjøretøytypen,

1.3.2.

kjøretøyer med eller uten valgfrie lykter typegodkjent i henhold til et direktiv,

2.

«tverrplan»
et vertikalt plan vinkelrett på kjøretøyets midtplan i lengderetningen,

3.

«ulastet kjøretøy»
kjøretøyet uten fører, passasjerer eller last, men fylt med drivstoff og normalt utstyrt med verktøy,

4.

«innretning»
en del eller en kombinasjon av deler som er beregnet på å utføre én eller flere funksjoner,

5.

«lykt»
en innretning som er beregnet på å lyse opp veien eller å gi et lyssignal til andre trafikanter. Lykt for kjennemerke
bak og refleksinnretninger regnes også som lykter,

5.1.

«lyktenhet»
en innretning eller en del av en innretning, som har én funksjon og én lysflate og én eller flere lyskilder. Med
hensyn til montering på kjøretøyer menes med «lyktenhet» også en sammenstilling av to uavhengige eller
sammensatte lykter, identiske eller ikke, med samme funksjon, dersom de er montert slik at projeksjonen
av lyktenes lysflater på et gitt tverrplan utgjør minst 60 % av arealet til det minste rektangelet som omgir
lysflatene.
Dersom det kreves godkjenning, skal hver av lyktene i slike tilfeller godkjennes som en lykt av type «D»,
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5.2.

«tilsvarende lykter»
lykter som har samme funksjon og er tillatt i den staten der kjøretøyet er registrert. Lyktene kan ha andre
egenskaper enn lyktene som er montert på kjøretøyet ved typegodkjenningen, forutsatt at de oppfyller kravene
i dette vedlegg,

5.3.

«uavhengige lykter»
lykter som har særskilte lysflater, særskilte lyskilder og særskilte lyktehus,

5.4.

«sammensatte lykter»
lykter som har særskilte lysflater og særskilte lyskilder, men felles lyktehus,

5.5.

«kombinerte lykter»
lykter som har særskilte lysflater, men med felles lyskilde og felles lyktehus,

5.6.

«gjensidig innbygde lykter»
innretninger med særskilte lyskilder eller én enkelt lyskilde som virker under forskjellige forhold (for eksempel
optiske, mekaniske eller elektriske forskjeller) med helt eller delvis felles lysflater og med felles lyktehus,

5.7.

«lykt for fjernlys»
den lykten som brukes til å lyse opp veien over en lang strekning foran kjøretøyet,

5.8.

«lykt for nærlys»
den lykten som brukes til å lyse opp veien foran kjøretøyet uten å blende eller å være unødig sjenerende for
førerne av motgående kjøretøyer eller andre trafikanter,

5.9.

«lykt for retningslys»
den lykten som brukes til å gjøre andre trafikanter oppmerksomme på at føreren har til hensikt å endre
kjøreretning til høyre eller venstre,

5.10.

«lykt for stopplys»
den lykten som brukes til å gjøre andre trafikanter bak kjøretøyet oppmerksomme på at kjøretøyets fører
betjener driftsbremsen,

5.11.

«lykt for markeringslys foran»
den lykten som brukes til å gjøre oppmerksom på kjøretøyet sett forfra,

5.12.

«lykt for markeringslys bak»
den lykten som brukes til å gjøre oppmerksom på kjøretøyet sett bakfra,

5.13.

«lykt for tåkelys foran»
den lykten som brukes til å forbedre belysningen av veien ved tåke, snøfall, uvær eller støvskyer,

5.14.

«lykt for tåkelys bak»
den lykten som brukes til å gjøre kjøretøyet bedre synlig bakfra i tett tåke,
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5.15.

«lykt for ryggelys»
den lykten som brukes til å lyse opp veien bak kjøretøyet og advare andre trafikanter om at kjøretøyet rygger
eller skal til å rygge,

5.16.

«nødsignallys»
at alle kjøretøyets lykter for retningslys virker samtidig for å angi at kjøretøyet midlertidig utgjør en spesiell
fare for andre trafikanter,

5.17.

«lykt for kjennemerke bak»
den innretningen som brukes til å lyse opp det stedet som er beregnet på plassering av bakre kjennemerke.
Innretningen kan bestå av forskjellige optiske deler,

5.18.

«refleksinnretning»
den innretningen som brukes til å gjøre oppmerksom på et kjøretøy ved å reflektere lys fra en lyskilde som
ikke er montert på vedkommende kjøretøy, når betrakteren befinner seg i nærheten av denne lyskilden. I dette
vedlegg regnes ikke lysreflekterende kjennemerker som refleksinnretninger,

6.

«lysflate» (se tillegg 1)

6.1.

«lysende overflate på en lysinnretning eller refleksinnretning»
hele eller deler av det gjennomskinnelige materialets utvendige overflate som beskrevet på tegningen av
innretningen i produsentens søknad om typegodkjenning (se tillegg 1),

6.2.

«en lysinnretnings lysflate» (se nr. 5.7, 5.8, 5.13 og 5.15)
den vinkelrette projeksjonen av reflektorens fulle åpning eller, for frontlykter med en ellipsoidisk reflektor, av
projeksjonslinsen, på et tverrplan. Dersom lysinnretningen ikke har noen reflektor, gjelder definisjonen i nr. 6.3.
Dersom lyktens lysende overflate bare dekker en del av reflektorens fulle åpning, skal det bare tas hensyn
til denne delens projeksjon. For en lykt for nærlys er lysflaten avgrenset på skjæringssiden av den synlige
projeksjonens skjæringslinje på lykteglasset. Dersom reflektoren og lykteglasset er regulerbare i forhold til
hverandre, skal den midtre innstillingen brukes,

6.3.

«lysflaten til en lyssignalinnretning, unntatt en refleksinnretning» (se nr. 5.9‑5.12, 5.14, 5.16 og 5.17)
lyktens vinkelrette projeksjon på et plan som er vinkelrett på lyktens referanseakse, og som berører lyktens
utvendige lysende overflate idet denne projeksjonen begrenses av skjermkanter som befinner seg i planet, og
som hver reduserer lyktens totale lysstyrke i referanseaksens retning til 98 %. Det skal bare brukes skjermer
med horisontale eller vertikale kanter for å bestemme lysflatens nederste og øverste kant samt ytterkanter,

6.4.

«en refleksinnretnings lysflate» (se nr. 5.18)
en refleksinnretnings vinkelrette projeksjon på et plan som er vinkelrett på innretningens referanseakse og
avgrenset av plan som berører ytterkantene på refleksinnretningens lysavgivende flate parallelt med denne
aksen. Det skal bare brukes skjermer med horisontale og vertikale kanter for å bestemme lysflatens nederste og
øverste kant samt ytterkanter,

7.

«synlig lysflate»
for en gitt synsretning, etter anmodning fra produsenten eller dennes representant med behørig fullmakt, den
vinkelrette projeksjon av
— grenselinjen av lysflatens projeksjon på den utvendige overflaten av linsen (a‑b), eller
— den lysende overflaten (c‑d),
i et plan som er vinkelrett på synsretningen og som tangerer det ytterste punktet på linsen (se tegninger i
tillegg 1),
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8.

«referanseakse»
lyktens karakteristiske akse, som fastsatt av produsenten til bruk som referanseretning (H = 0°, V = 0°) for
feltvinklene ved fotometriske målinger og ved monteringen på kjøretøyet,

9.

«referansesentrum»
skjæringspunktet mellom referanseaksen og lyktens lysende overflate, som angitt av lyktprodusenten,

10.

«vinkler for geometrisk synlighet»
vinklene som bestemmer den minste romvinkels felt der lyktens synlige lysflate må være synlig. Romvinkelens
felt bestemmes av kulesegmenter som har et sentrum som faller sammen med lyktens referansesentrum og
en ekvator som er parallell med bakken. Segmentene bestemmes med utgangspunkt i referanseaksen. De
horisontale vinklene β samsvarer med lengden, de vertikale vinklene α med bredden. Det må på innsiden
av vinklene til den geometriske synligheten ikke være hindringer for lysspredningen fra noen del av lyktens
synlige lysflate sett fra uendelig avstand.
Dersom det foretas målinger nærmere lykten, skal synsretningen parallellforskyves for å oppnå samme grad
av nøyaktighet. Det skal ikke tas hensyn til hindringer på innsiden av vinklene for geometrisk synlighet som
allerede forelå da lykten ble typegodkjent.
Dersom deler av lyktens synlige lysflate skjules av andre deler av kjøretøyet når lykten er montert, må det
framlegges bevis for at den delen av lykten som ikke skjules av hindringene, fremdeles oppfyller de fotometriske
verdiene som er fastsatt for godkjenning av innretningen som en optisk enhet (se tillegg 1),

11.

«ytterste utvendige kant»
på begge sider av kjøretøyet, planet som er parallelt med kjøretøyets midtplan i lengderetningen, og som
berører kjøretøyets ytterkant på siden, uten at det tas hensyn til utstikkende deler av

11.1.

speil,

11.2.

lykter for retningslys,

12.

«største bredde»
avstanden mellom de to vertikale planene som er definert i nr. 11,

13.

«avstand mellom to lykter som vender i samme retning»
avstanden mellom de vinkelrette projeksjonene av omrisset til de to lysflatene definert i nr. 6, på et plan
vinkelrett på referanseaksene,

14.

«funksjonskontrollinnretning»
en kontrollinnretning som angir om en innretning som er aktivert, virker korrekt eller ikke,

15.

«innkoplingskontrollinnretning»
en kontrollinnretning som viser at en innretning er aktivert, uten å vise om den virker korrekt eller ikke.
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B. ALMINNELIGE KRAV
1.

Lys- og lyssignalinnretningene skal være montert slik at de under vanlige bruksvilkår og til tross for vibrasjoner
som de kan bli utsatt for, bevarer de egenskapene som er fastsatt, slik at kjøretøyet kan oppfylle kravene i dette
direktiv. Særlig skal det ikke være mulig utilsiktet å bringe lyktene ut av stilling.

2.

Lyktene må være montert slik at det er lett å foreta en korrekt innstilling.

3.

For alle lyssignalinnretninger skal referanseaksen til lykten når denne er montert på kjøretøyet, være vinkelrett
på kjøretøyets midtplan i lengderetningen for siderefleksinnretninger, og parallell med dette planet for alle
andre signalinnretninger. En toleranse på 3° i begge retninger er tillatt.
Dersom produsenten har fastsatt særlige monteringsinstrukser, skal disse dessuten følges.

4.

Dersom det ikke finnes særlige krav, skal lyktenes høyde og innstilling kontrolleres med ulastet kjøretøy
på et plant, horisontalt underlag, idet kjøretøyets midtplan i lengderetningen er vertikalt og styre eller ratt
peker rett forover. Dekktrykket skal være i samsvar med det som er oppgitt av produsenten for de bestemte
belastningsforhold som er fastsatt.

5.

Dersom det ikke finnes særlige krav, skal lykter som utgjør et par:

5.1.

være montert symmetrisk i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen,

5.2.

være innbyrdes symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen,

5.3.

oppfylle samme kolorimetriske krav,

5.4.

ha tilnærmet like fotometriske egenskaper.

6.

Dersom det ikke finnes særlige krav, kan lykter med ulike funksjoner være uavhengige eller sammensatte,
kombinerte eller gjensidig innbygde i samme innretning, forutsatt at hver av lyktene oppfyller kravene som
gjelder for dem.

7.

Største høyde over bakken skal måles fra det høyeste punktet på lysflaten, og minste høyde fra det laveste
punktet. For lykter for nærlys skal minste høyde over bakken måles fra den nederste kanten på linsen, eller på
reflektoren dersom denne er høyere.

8.

Dersom det ikke finnes særlige krav, er det bare lykter for retningslys og nødsignallys som skal gi blinkende
lys.

9.

Rødt lys skal ikke være synlig forover, og hvitt lys skal ikke være synlig bakover, med unntak av lykt for
ryggelys. At dette vilkåret er oppfylt, skal kontrolleres på følgende måte (se tegninger, avhengig av kjøretøytype
med to eller tre hjul, i tillegg 1 til vedlegg II‑VI):

9.1.

Synligheten av rødt lys forover: En rød lykt skal ikke være direkte synlig for en betrakter som beveger seg
innenfor sone 1 i et tverrplan som befinner seg 25 m foran kjøretøyets fremste del.

9.2.

Synligheten av hvitt lys bakover: En hvit lykt skal ikke være direkte synlig for en betrakter som beveger seg
innenfor sone 2 i et tverrplan som befinner seg 25 m bak kjøretøyets bakerste del.

9.3.

Fra betrakterens ståsted er sone 1 og 2 i hver sine plan avgrenset:

9.3.1.

i høyden av to horisontale plan som ligger henholdsvis 1 m og 2,2 m over bakken,

9.3.2.

i bredden av to vertikale plan som henholdsvis forover og bakover danner en vinkel på 15° utover i forhold
til kjøretøyets midtplan. Disse planene inneholder de vertikale skjæringslinjene mellom henholdsvis
vertikalplanene som er parallelle med kjøretøyets midtplan i lengderetningen og utgjør kjøretøyets største
bredde, og tverrplanene som utgjør kjøretøyets største lengde.
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10.

De elektriske forbindelsene skal være koplet slik at lykten for markeringslys foran, eller lykten for nærlys dersom
det ikke finnes noen lykt for markeringslys foran, lykten for markeringslys bak og lykten for kjennemerke bak
bare kan tennes og slokkes samtidig.

11.

Dersom det ikke finnes særlige krav, skal de elektriske forbindelsene være koplet slik at lyktene for fjernlys,
nærlys og tåkelys kan tennes bare når lyktene nevnt under nr. 10, også er tent. Dette kravet gjelder imidlertid
ikke for lykter for fjernlys eller lykter for nærlys når de brukes som varsellys som består av lysblink i korte
intervaller med lyktene for fjernlys, lysblink i korte intervaller med lyktene for nærlys eller lysblink i korte
intervaller vekselvis med lyktene for fjernlys og nærlys.

12.

Kontrollinnretninger

12.1.

Alle kontrollinnretninger skal være godt synlige for en fører i vanlig kjørestilling.

12.2.

Dersom det finnes krav om innkoplingskontrollinnretning, kan denne erstattes med en funksjonskontrollinnretning.

13.

Fargene på lyset fra lyktene
Lyset fra lyktene skal ha følgende farger:
Lykt for fjernlys:

hvitt

Ikke-trekantet refleksinnretning foran:

hvitt

Lykt for nærlys:

hvitt

Lykt for retningslys:

oransje

Lykt for stopplys

rødt

Lykt for markeringslys foran:

hvitt

Lykt for markeringslys bak:

rødt

Lykt for tåkelys foran:

hvitt/gult

Lykt for tåkelys bak:

rødt

Lykt for ryggelys:

hvitt

Nødsignallys:

oransje

Lykt for kjennemerke bak:

hvitt

Refleksinnretning på siden, ikke-trekantet:

oransje

Refleksinnretning bak, ikke-trekantet:

rødt

Pedalrefleksinnretning:

oransje

Definisjonen av lyktefarger skal være i samsvar med den som er fastsatt i tillegg 2.
14.

Alle lys- og lyssignalinnretninger skal være typegodkjente. I påvente av en iverksetting av harmoniserte
bestemmelser med hensyn til lys- og lyssignalinnretninger på mopeder med motorer på opptil 0,5 kW og
med en høyeste hastighet som ikke overstiger 25 km/t, kan slike mopeder likevel ha lykter for nærlys og/eller
lykter for markeringslys bak som ikke er typegodkjente. I slike tilfeller må produsenten bekrefte at de aktuelle
innretningene er i samsvar med ISO-standard 6742/1. Tilleggskrav vil bli fastsatt etter framgangsmåten i
artikkel 18 nr. 2 i direktiv 2002/24/EF.

___________
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Tillegg 1
Lykteflater, referanseakse og -sentrum og vinkler for geometrisk synlighet

Merk: Den synlige lysflaten skal uansett tegningen anses å tangere den lysende overflaten.

__________
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Tillegg 2
Definisjoner av lyktefarger

TREFARGEKOORDINATER
Rødt

Hvitt

Gult

Grense mot gult

y ≤ 0,335

Grense mot purpur

z ≤ 0,008

Grense mot blått

x ≥ 0,310

Grense mot gult

x ≤ 0,500

Grense mot grønt

y ≤ 0,150 + 0,640x

Grense mot grønt

y ≤ 0,440

Grense mot purpur

y ≥ 0,050 + 0,750x

Grense mot rødt

y ≥ 0,382

Grense mot rødt

y ≥ 0,138 + 0,580x

Grense mot grønt

y ≤ 1,29x – 0,100

Grense mot hvitt

y ≥ – x + 0,940
y ≥ 0,440

Oransje

Grense mot spektralverdien

y ≤ – x + 0,992

Grense mot gult

y ≤ 0,429

Grense mot rødt

y ≥ 0,398

Grense mot hvitt

z ≤ 0,007

Det skal brukes en kilde med en fargetemperatur på 2 856 K til å kontrollere grensene ovenfor (Den internasjonale
kommisjonen for belysning (CIE) Standard A).

________
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VEDLEGG II
KRAV TIL TOHJULS MOPEDER

1.

Med forbehold for bestemmelsene i avsnitt B nr. 14 i vedlegg I skal alle tohjuls mopeder være utstyrt med
lys- og lyssignalinnretningene angitt nedenfor:

1.1.

lykt for nærlys,

1.2.

lykt for markeringslys bak,

1.3.

lykt for stopplys. Dette kravet gjelder ikke mopeder som omfattes av unntak som det som er fastsatt i
avsnitt B nr. 14 i vedlegg I,

1.4.

ikke-trekantede refleksinnretninger på siden,

1.5.

ikke-trekantede refleksinnretninger bak,

1.6.

pedalrefleksinnretninger bare for tohjuls mopeder som er utstyrt med ikke-opptrekkbare pedaler.

2.

I tillegg kan alle tohjuls mopeder være utstyrt med følgende lys- og lyssignalinnretninger:

2.1.

lykt for fjernlys,

2.2.

lykter for retningslys,

2.3.

lykt for kjennemerke bak,

2.4.

lykt for markeringslys foran,

2.5.

ikke-trekantet refleksinnretning foran.

3.

Alle lys- og lyssignalinnretninger nevnt i nr. 1 og 2 skal være montert i samsvar med de relevante
bestemmelsene i nr. 6.

4.

Montering av andre lys- eller lyssignalinnretninger enn dem som er nevnt i nr. 1 og 2, er forbudt.

5.

Lys- og lyssignalinnretninger nevnt i nr. 1 og 2 som er typegodkjent for motorsykler i samsvar med
direktiv 97/24/EF, eller typegodkjent for kjøretøyer i gruppe M1 og N1 i samsvar med direktiv 76/757/
EØF, 76/758/EØF, 76/759/EØF, 76/760/EØF, 76/761/EØF, 76/762/EØF, 77/538/EØF eller 77/539/EØF, er
tillatt også på mopeder.

6.

SÆRLIGE MONTERINGSKRAV

6.1.

Lykter for fjernlys

6.1.1.

Antall: én eller to.

6.1.2.

Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.1.3.

Plassering

6.1.3.1.

I bredden:
— En uavhengig lykt for fjernlys kan monteres over eller under eller ved siden av en annen frontlykt.
Dersom disse lyktene er plassert over hverandre, skal fjernlyslyktens referansesentrum ligge
i kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom lyktene er plassert ved siden av hverandre, skal
lyktenes referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.
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— En lykt for fjernlys som er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres slik at
referansesenteret ligger i kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom kjøretøyet også er utstyrt med
en uavhengig lykt for nærlys ved siden av lykten for fjernlys, skal imidlertid lyktenes referansesentre
være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.
— To lykter for fjernlys der én eller begge er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres
slik at lyktenes referansesentre er symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.
6.1.3.2.

I lengden: foran på kjøretøyet. Dette kravet anses som oppfylt dersom det utstrålte lyset ikke sjenerer
føreren, verken direkte eller indirekte via speil og/eller andre reflekterende flater på kjøretøyet.

6.1.3.3.

Uansett skal avstanden mellom kanten på lysflaten til en uavhengig lykt for fjernlys og kanten på
nærlyslyktens lysflate ikke være større enn 200 mm.

6.1.3.4.

Avstanden mellom lysflatene på to lykter for fjernlys skal ikke være større enn 200 mm.

6.1.4.

Geometrisk synlighet
Lysflatens synlighet skal, også i områder som ikke synes å være opplyst i den aktuelle synsretningen,
være sikret innenfor et divergent rom som er avgrenset av linjer gjennom hele lysflatens omriss som
danner en vinkel på minst 5° med lyktens referanseakse. Omrisset til lysflatens projeksjon på et tverrplan
som tangerer fremre del av fjernlyslyktens linse, regnes som utgangspunkt for vinklene for geometrisk
synlighet.

6.1.5.

Innstilling: forover.
Kan følge styrevinkelens bevegelser.

6.1.6.

Kan være sammensatt med lykten for nærlys og lykten for markeringslys foran.

6.1.7.

Kan ikke kombineres med noen annen lykt.

6.1.8.

Kan være gjensidig innbygd med:

6.1.8.1.

lykten for nærlys,

6.1.8.2.

lykten for markeringslys foran.

6.1.9.

Elektriske forbindelser
Lyktene for fjernlys skal tenne samtidig. Alle lykter for fjernlys skal tenne ved veksling fra nærlys til
fjernlys. Alle lykter for fjernlys skal slokke samtidig ved veksling fra fjernlys til nærlys. Lyktene for nærlys
kan være tent samtidig med lyktene for fjernlys.

6.1.10.

Innkoplingskontrollinnretning: valgfri.
Blått, ikke-blinkende varsellys.

6.2.

Lykter for nærlys

6.2.1.

Antall: én eller to.

6.2.2.

Monteringsplan: ingen særlige krav.
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6.2.3.

Plassering

6.2.3.1.

I bredden:
— En uavhengig lykt for nærlys kan monteres over eller under eller ved siden av en annen frontlykt.
Dersom disse lyktene er plassert over hverandre, skal nærlyslyktens referansesentrum ligge i
kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom lyktene er plassert ved siden av hverandre, skal
lyktenes referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.
— En lykt for nærlys som er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres slik at
referansesenteret ligger i kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom kjøretøyet også er utstyrt med
en uavhengig lykt for fjernlys ved siden av lykten for nærlys, skal imidlertid lyktenes referansesentre
være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.
— To lykter for nærlys der én eller begge er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres slik
at lyktenes referansesentre er symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

6.2.3.2.

I høyden: Minst 500 mm, men ikke mer enn 1 200 mm over bakken.

6.2.3.3.

I lengden: Foran på kjøretøyet. Dette kravet anses som oppfylt dersom det utstrålte lyset ikke sjenerer
føreren, verken direkte eller indirekte via speil og/eller andre reflekterende flater på kjøretøyet.

6.2.3.4.

Dersom det er to lykter for nærlys, skal avstanden mellom lysflatene ikke være større enn 200 mm.

6.2.4.

Geometrisk synlighet
Bestemt ved vinklene α og β som definert i avsnitt A nr. 10 i vedlegg I:
α

=

15° oppover og 10° nedover,

β

=

45° til venstre og høyre dersom det bare er én lykt for nærlys,
45° utover og 10° innover dersom det er to lykter for nærlys.

Instrumentbord eller annet utstyr i nærheten av lykten må ikke forårsake andre virkninger som er til
sjenanse for andre trafikanter.
6.2.5.

Innstilling: forover.
Kan følge styrevinkelens bevegelser.

6.2.6.

Kan være sammensatt med lykten for fjernlys og lykten for markeringslys foran.

6.2.7.

Kan ikke kombineres med noen annen lykt.

6.2.8.

Kan være gjensidig innbygd med lykten for fjernlys og lykten for markeringslys foran.

6.2.9.

Elektriske forbindelser
Betjeningsinnretningen for å veksle til nærlys skal slokke alle fjernlys samtidig, mens nærlysene kan være
tent samtidig med fjernlysene.

6.2.10.

Innkoplingskontrollinnretning: valgfri.
Grønt, ikke-blinkende varsellys.

6.2.11.

Andre krav: ingen.

6.3.

Lykter for retningslys

6.3.1.

Antall: to på hver side.

6.3.2.

Monteringsplan: to lykter for retningslys foran og to bak.
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6.3.3.

Plassering

6.3.3.1.

I bredden:

6.3.3.1.1.

Følgende gjelder samtidig for lykter for retningslys foran:

6.3.3.1.1.1. Det skal være minst 240 mm avstand mellom lysflatene.
6.3.3.1.1.2. De skal være plassert utenfor de vertikalplanene i lengderetningen som tangerer de ytterste kantene på
frontlykten(e)s lysflater.
6.3.3.1.1.3. Det skal være en minste avstand mellom lysflatene til lyktene for retningslys og de nærmeste lyktene for
nærlys på:
— 75 mm dersom retningslyslyktens lysstyrke er minst 90 cd,
— 40 mm dersom retningslyslyktens lysstyrke er minst 175 cd,
— 20 mm dersom retningslyslyktens lysstyrke er minst 250 cd,
— ≤ 20 mm dersom retningslyslyktens lysstyrke er minst 400 cd.
6.3.3.1.2.

Avstanden mellom de innerste kantene på lysflatene til lyktene for retningslys bak skal være minst 180 mm.

6.3.3.2.

I høyden: Minst 350 mm, men høyst 1 200 mm over bakken.

6.3.3.3.

I lengden: Avstanden mellom referansesenteret for lyktene for retningslys bak og tverrplanet som avgrenser
kjøretøyets største lengde bak, skal ikke være større enn 300 mm.

6.3.4.

Geometrisk synlighet
Horisontale vinkler: Se tillegg 2.
Vertikale vinkler: 15° over og under horisontalplanet.
Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom lyktene er mindre enn
750 mm over bakken.

6.3.5.

Innstilling
Lyktene for retningslys foran kan følge styrevinkelens bevegelser.

6.3.6.

Kan være sammensatt med én eller flere andre lykter.

6.3.7.

Kan ikke kombineres med noen annen lykt.

6.3.8.

Kan ikke være gjensidig innbygd med en annen lykt.

6.3.9.

Elektriske forbindelser
Lyktene for retningslys skal tennes uavhengig av de andre lyktene. Alle lykter for retningslys på én side av
kjøretøyet skal tennes og slokkes med samme betjeningsinnretning.

6.3.10.

Funksjonskontrollinnretning: valgfri.
Den kan bestå av et lyd- eller lyssignal, eller begge deler. Dersom det er et lyssignal, skal det være et grønt,
blinkende lys. Det skal være synlig under alle vanlige driftsforhold. Signalet skal slokke eller være tent
kontinuerlig uten å blinke eller endre frekvensen vesentlig i tilfelle funksjonssvikt ved en av lyktene for
retningslys. Dersom det bare er et lydsignal, skal det kunne høres tydelig og virke på samme måte som
lyssignalet.
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6.3.11.

Andre krav
Egenskapene nevnt nedenfor skal måles mens den elektriske dynamoen leverer strøm bare til de kretsene
som er vesentlige for drift av motoren og lysinnretningene.

6.3.11.1.

Lykten skal tenne høyst ett sekund etter at betjeningsinnretningen for lyssignalinnretningen er aktivert, og
den skal slokke første gang høyst halvannet sekund etter slik aktivering.

6.3.11.2.

For alle kjøretøyer med lykter for retningslys som drives av likestrøm, skal:

6.3.11.2.1.

blinkfrekvensen være 90 ± 30 ganger i minuttet,

6.3.11.2.2.

lykter for retningslys på samme side av kjøretøyet blinke samtidig og synkront.

6.3.11.3.

Når motorturtallet for et kjøretøy med lykter for retningslys som drives av vekselstrøm, ligger mellom
50 % og 100 % av turtallet som tilsvarer kjøretøyets største hastighet:

6.3.11.3.1.

skal blinkfrekvensen være 90 ± 30 ganger i minuttet,

6.3.11.3.2.

kan lyktene for retningslys på samme side av kjøretøyet blinke enten samtidig eller vekselvis. Lyktene
foran skal ikke være synlige bakover, og lyktene bak skal ikke være synlige forover, innenfor områdene
definert i tillegg 1.

6.3.11.4.

Når motorturtallet for et kjøretøy med lykter for retningslys som drives av vekselstrøm, ligger mellom
tomgangsturtallet fastsatt av produsenten og 50 % av hastigheten som tilsvarer kjøretøyets største hastighet:

6.3.11.4.1.

skal blinkfrekvensen være mellom 90 + 30 og 90–45 ganger i minuttet,

6.3.11.4.2.

kan lykter for retningslys på samme side av kjøretøyet blinke enten samtidig eller vekselvis. Lyktene foran
skal ikke være synlige bakover, og lyktene bak skal ikke være synlige forover, innenfor områdene definert
i tillegg 1.

6.3.11.5.

I tilfelle funksjonsfeil, unntatt kortslutning, ved en lykt for retningslys skal de andre lyktene fortsette
å blinke eller fortsette å være tent, men under slike forhold kan blinkfrekvensen avvike fra den som er
fastsatt.

6.4.

Lykter for stopplys

6.4.1.

Antall: én eller to.

6.4.2.

Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.4.3.

Plassering

6.4.3.1.

I bredden: Dersom det bare er én lykt for stopplys, skal lyktens referansesentrum ligge i kjøretøyets
midtplan i lengderetningen. Dersom det er to lykter for stopplys, skal de være symmetriske i forhold til
kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

6.4.3.2.

I høyden: minst 250 mm, men høyst 1 500 mm over bakken.

6.4.3.3.

I lengden: bak på kjøretøyet.

6.4.4.

Geometrisk synlighet
Horisontal vinkel: 45° til venstre og høyre.
Vertikal vinkel: 15° over og under horisontalplanet.
Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom lykten er mindre enn
750 mm over bakken.
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6.4.5.

Innstilling: bakover.

6.4.6.

Kan være sammensatt med én eller flere andre baklykter.

6.4.7.

Kan ikke kombineres med andre lykter.

6.4.8.

Kan være gjensidig innbygd med lykten for markeringslys bak.

6.4.9.

Elektriske forbindelser: skal tenne når minst én av driftsbremsene brukes.

6.4.10.

Innkoplingskontrollinnretning: forbudt.

6.5.

Lykter for markeringslys foran

6.5.1.

Antall: én eller to.

6.5.2.

Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.5.3.

Plassering

6.5.3.1.

I bredden:
— En uavhengig lykt for markeringslys foran kan monteres over eller under eller ved siden av en annen
frontlykt. Dersom disse lyktene er plassert over hverandre, skal markeringslyslyktens referansesentrum
ligge i kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom lyktene er plassert ved siden av hverandre, skal
lyktenes referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.
— En lykt for markeringslys foran som er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres slik
at referansesenteret ligger i kjøretøyets midtplan i lengderetningen.
— To lykter for markeringslys foran der én eller begge er gjensidig innbygd med en annen frontlykt,
skal monteres slik at lyktenes referansesentre er symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i
lengderetningen.

6.5.3.2.

I høyden: minst 350 mm, men høyst 1 200 mm over bakken.

6.5.3.3.

I lengden: foran på kjøretøyet.

6.5.4.

Geometrisk synlighet
Horisontal vinkel: 80° til venstre og høyre dersom det bare er én lykt for markeringslys, 80° utover og 45°
innover dersom det er to lykter for markeringslys.
Vertikal vinkel: 15° over og under horisontalplanet.
Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom lykten er mindre enn
750 mm over bakken.

6.5.5.

Innstilling: forover.
Kan følge styrevinkelens bevegelser.

6.5.6.

Kan være sammensatt med andre frontlykter.

6.5.7.

Kan være gjensidig innbygd med andre frontlykter.

6.5.8.

Elektriske forbindelser: ingen særlige krav.

6.5.9.

Innkoplingskontrollinnretning: valgfri.
Grønt, ikke-blinkende varsellys.

6.5.10.

Andre krav: ingen.
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6.6.

Lykter for markeringslys bak

6.6.1.

Antall: én eller to.

6.6.2.

Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.6.3.

Plassering

6.6.3.1.

I bredden: Dersom det bare er én lykt for markeringslys, skal lyktens referansesentrum ligge i kjøretøyets
midtplan i lengderetningen. Dersom det er to lykter for markeringslys, skal de være symmetriske i forhold
til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

6.6.3.2.

I høyden: minst 250 mm, men høyst 1 500 mm over bakken.

6.6.3.3.

I lengden: bak på kjøretøyet.

6.6.4.

Geometrisk synlighet
Horisontal vinkel: 80° til venstre og høyre dersom det bare er én lykt for markeringslys, 80° utover og 45°
innover dersom det er to lykter for markeringslys.
Vertikal vinkel: 15° over og under horisontalplanet.
Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom lykten er mindre enn
750 mm over bakken.

6.6.5.

Innstilling: bakover.

6.6.6.

Kan være sammensatt med andre baklykter.

6.6.7.

Kan være gjensidig innbygd med lykten for stopplys eller den ikke-trekantede refleksinnretningen bak,
eller med begge.

6.6.8.

Elektriske forbindelser: ingen særlige krav.

6.6.9.

Innkoplingskontrollinnretning: valgfri.
Funksjonen kan eventuelt ivaretas av innretningen for lykten for markeringslys foran.

6.6.10.

Andre krav: ingen.

6.7.

Ikke-trekantede refleksinnretninger på siden

6.7.1.

Antall på hver side: én eller to av klasse IA(1).

6.7.2.

Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.7.3.

Plassering

6.7.3.1.

I bredden: ingen særlige krav.

6.7.3.2.

I høyden: minst 300 mm, men høyst 900 mm over bakken.

6.7.3.3.

I lengden: slik at innretningen ved vanlige driftsforhold ikke kan skjules av føreren eller passasjeren, eller
av deres klær.

6.7.4.

Geometrisk synlighet
Horisontale vinkler: 30° forover og bakover.
Vertikale vinkler: 15° over og under horisontalplanet.
Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom refleksinnretningen er
mindre enn 750 mm over bakken.

(1)

I samsvar med klassifiseringen fastsatt i direktiv 76/757/EØF.
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6.7.5.

Innstilling: Refleksinnretningenes referanseakse skal være vinkelrett på kjøretøyets midtplan i
lengderetningen og peke utover.
Refleksinnretningene foran kan følge styrevinkelens bevegelser.

6.7.6.

Kan være sammensatt med andre signalinnretninger.

6.8.

Ikke-trekantede refleksinnretninger bak

6.8.1.

Antall: én av klasse IA(1).

6.8.2.

Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.8.3.

Plassering

6.8.3.1.

I bredden: Referansesenteret skal ligge i kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

6.8.3.2.

I høyden: Minst 250 mm, men høyst 900 mm over bakken.

6.8.3.3.

I lengden: Bak på kjøretøyet.

6.8.4.

Geometrisk synlighet
Horisontal vinkel: 30° til venstre og høyre.
Vertikal vinkel: 15° over og under horisontalplanet.
Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom refleksinnretningen er
mindre enn 750 mm over bakken.

6.8.5.

Innstilling: bakover.

6.8.6.

Kan være sammensatt med andre lykter.

6.8.7.

Andre krav
Refleksinnretningens lysflate kan ha deler som er felles med andre røde lykter montert bak.

6.9.

Pedalrefleksinnretninger

6.9.1.

Alle pedaler på tohjuls mopeder skal være utstyrt med to refleksinnretninger.

6.9.2.

Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.9.3.

Andre krav
Refleksinnretningens lysflate skal være innenfor innretningens ramme. Refleksinnretningene skal monteres
inne i pedalen slik at de er godt synlige både foran og bak kjøretøyet. Refleksinnretningenes form skal tilpasses
pedalen, og referanseaksen skal være vinkelrett i forhold til pedalens akse. Pedalrefleksinnretningene skal
monteres bare på kjøretøypedaler som ved hjelp av pedalarmer eller lignende innretninger kan fungere som
framdriftsmiddel i stedet for motoren. Det er ikke nødvendig å montere refleksinnretninger på pedaler som
fungerer som betjeningsinnretninger eller bare som fotstøtter for fører eller passasjer.

6.10.

Ikke-trekantede refleksinnretninger foran

6.10.1.

Antall: én av klasse IA(1).

6.10.2.

Monteringsplan: ingen særlige krav.

(1)

I samsvar med klassifiseringen fastsatt i direktiv 76/757/EØF.
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6.10.3.

Plassering

6.10.3.1.

I bredden: Referansesenteret skal ligge i kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

6.10.3.2.

I høyden: Minst 400 mm, men høyst 1 200 mm over bakken.

6.10.3.3.

I lengden: Foran på kjøretøyet.

6.10.4.

Geometrisk synlighet
Horisontal vinkel: 30° til venstre og høyre.
Vertikal vinkel: 15° over og under horisontalplanet.
Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom refleksinnretningen er
mindre enn 750 mm over bakken.

6.10.5.

Innstilling: forover.
Kan følge styrevinkelens bevegelser.

6.10.6.

Kan være sammensatt med én eller flere andre lykter.

6.10.7.

Andre krav: ingen.

6.11.

Lykt for kjennemerke bak

6.11.1.

Antall: én.
Lykten kan bestå av flere optiske deler beregnet på å lyse opp stedet der kjennemerket er plassert.

6.11.2.

Monteringsplan

6.11.3.

Plassering

6.11.3.1.

I bredden:

6.11.3.2.

I høyden:

6.11.3.3.

I lengden:

6.11.4.

Geometrisk synlighet

6.11.5.

Innstilling

6.11.6.

Kan være sammensatt med én eller flere baklykter.

6.11.7.

Kan kombineres med lykten for markeringslys bak.

6.11.8.

Kan ikke være gjensidig innbygd med noen annen lykt.

6.11.9.

Elektriske forbindelser: ingen særlige krav.

6.11.10.

Innkoplingskontrollinnretning: valgfri.

⎫
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎬
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎭

Slik at lykten lyser opp stedet der
kjennemerket er plassert

Innretningens funksjon skal ivaretas av samme kontrollinnretning som for lykten for markeringslys.
6.11.11.

Andre krav: ingen.

_________
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Tillegg 1
Røde lykters synlighet forover og hvite lykters synlighet bakover
(Se avsnitt B nr. 9 i vedlegg I og nr. 6.3.11.4.2 i dette vedlegg)

Figur 1

Figur 2

____
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Tillegg 2
Monteringsplan

________
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Tillegg 3
Opplysningsdokument for montering av lys- og lyssignalinnretninger på mopedtyper med to hjul
(vedlegges søknaden om EF-typegodkjenning av deler dersom den ikke sendes sammen med søknaden om
typegodkjenning av kjøretøy)

Løpenummer (tildelt av søkeren):.........................................................................................................................................
Søknad om typegodkjenning av deler med hensyn til montering av lys- og lyssignalinnretninger på mopedtyper med to
hjul skal inneholde opplysningene oppført i vedlegg II til direktiv 2002/24/EF, del A, nr.:
0.1,
0.2,
0.4–0.6,
8.0–8.4.

_______
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Tillegg 4

Myndighetens navn

EF-typegodkjenningsdokument for deler med hensyn til montering av lys- og lyssignalinnretninger på
mopedtyper med to hjul

MØNSTER
Rapport nr. ........................................ fra teknisk instans ........................................ den ......................................... (dato)
EF-typegodkjenning av deler nr. ……………………………… Utvidelse nr. ..................................................................

1.

Kjøretøymerke (handelsnavn) .................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

2.

Kjøretøytype ............................................................................................................................................................

3.

Produsentens navn og adresse .................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

4.

Navn og adresse til produsentens eventuelle representant ......................................................................................
..................................................................................................................................................................................

5.

Obligatoriske lysinnretninger montert på kjøretøyet som er framstilt for prøving(1): ............................................

5.1.

Lykter for nærlys

5.2.

Lykter for markeringslys bak

5.3.

Ikke-trekantede refleksinnretninger på siden

5.4.

Ikke-trekantede refleksinnretninger bak

5.5.

Pedalrefleksinnretninger(2)

5.6.

Lykt(er) for stopplys(3)

6.

Valgfrie lysinnretninger montert på kjøretøyet som er framstilt for prøving(1):

6.1.

Lykter for fjernlys: ja/nei(*)

6.2.

Lykter for retningslys: ja/nei(*)

6.3.

Lykt for kjennemerke bak: ja/nei(*)

6.4.

Lykter for markeringslys foran: ja/nei(*)

6.5.

Ikke-trekantet refleksinnretning foran: ja/nei(*)

7.

Varianter ...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
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8.

Kjøretøyet er framstilt for EF-typegodkjenning den ……….…………………… (dato)

9.

EF-typegodkjenning av deler er innvilget/avslått(*)

10.

Sted ..........................................................................................................................................................................

11.

Dato .........................................................................................................................................................................

12.

Underskrift ...............................................................................................................................................................

_________________
(*)
(1)
(2)
(3)

Stryk det som ikke passer.
Oppgi på et eget ark for hver innretning de behørig merkede innretningstypene som oppfyller kravene i dette vedlegg.
Gjelder bare for tohjuls mopeder med pedaler.
Unntatt mopeder som omfattes av unntak som fastsatt i avsnitt B nr. 14 i vedlegg I.

________
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VEDLEGG III

KRAV TIL TREHJULS MOPEDER OG LETTE FIREHJULS MOTORSYKLER

1.

Alle trehjuls mopeder skal være utstyrt med følgende lys- og lyssignalinnretninger:

1.1.

lykt for nærlys,

1.2.

lykt for markeringslys foran,

1.3.

lykt for markeringslys bak,

1.4.

ikke-trekantede refleksinnretninger bak,

1.5.

pedalrefleksinnretninger bare for trehjuls mopeder som er utstyrt med pedaler,

1.6.

lykt for stopplys,

1.7.

lykter for retningslys for trehjuls mopeder med lukket karosseri.

2.

I tillegg kan alle trehjuls mopeder være utstyrt med følgende lys- og lyssignalinnretninger:

2.1.

lykt for fjernlys,

2.2.

lykter for retningslys for trehjuls mopeder uten lukket karosseri,

2.3.

lykt for kjennemerke bak,

2.4.

ikke-trekantet refleksinnretning på siden,

2.5.

lykt for tåkelys foran,

2.6.

lykt for tåkelys bak,

2.7.

lykt for ryggelys,

2.8.

nødsignallys.

3.

Alle lys- og lyssignalinnretninger nevnt i nr. 1 og 2 skal være montert i samsvar med de relevante
bestemmelsene i nr. 6 nedenfor.

4.

Montering av andre lys- eller lyssignalinnretninger enn dem som er nevnt i nr. 1 og 2, er forbudt.

5.

Lys- og lyssignalinnretninger nevnt i nr. 1 og 2 som er typegodkjent for motorsykler i samsvar med
direktiv 97/24/EF, eller typegodkjent for kjøretøyer i gruppe M1 og N1 i samsvar med direktiv 76/757/
EØF, 76/758/EØF, 76/759/EØF, 76/760/EØF, 76/761/EØF, 76/762/EØF, 77/538/EØF eller 77/539/EØF, er
tillatt også på trehjuls mopeder og lette firehjuls motorsykler.

6.

SÆRLIGE MONTERINGSKRAV

6.1.

Lykter for fjernlys

6.1.1.

Antall: én eller to.
For trehjuls mopeder med en største bredde på over 1 300 mm kreves det imidlertid to lykter for fjernlys.

6.1.2.

Monteringsplan: ingen særlige krav.
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6.1.3.

Plassering

6.1.3.1.

I bredden:
— En uavhengig lykt for fjernlys kan monteres over eller under eller ved siden av en annen frontlykt.
Dersom disse lyktene er plassert over hverandre, skal fjernlyslyktens referansesentrum ligge
i kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom lyktene er plassert ved siden av hverandre, skal
lyktenes referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.
— En lykt for fjernlys som er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres slik at
referansesenteret ligger i kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom kjøretøyet også er utstyrt med
en uavhengig lykt for nærlys ved siden av lykten for fjernlys, skal imidlertid lyktenes referansesentre
være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.
— To lykter for fjernlys der én eller begge er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres
slik at lyktenes referansesentre er symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

6.1.3.2.

I lengden: foran på kjøretøyet. Dette kravet anses som oppfylt dersom det utstrålte lyset ikke sjenerer
føreren, verken direkte eller indirekte via speil og/eller andre reflekterende flater på kjøretøyet.

6.1.3.3.

Dersom det er én uavhengig lykt for fjernlys, skal avstanden mellom kanten på lysflaten og kanten på
nærlyslyktens lysflate ikke være større enn 200 mm for hvert lyktepar.

6.1.4.

Geometrisk synlighet
Lysflatens synlighet skal, også i områder som ikke synes å være opplyst i den aktuelle synsretningen,
være sikret innenfor et divergent rom som er avgrenset av linjer gjennom hele lysflatens omriss som
danner en vinkel på minst 5° med lyktens referanseakse. Omrisset til lysflatens projeksjon på et tverrplan
som tangerer fremre del av fjernlyslyktens linse, regnes som utgangspunkt for vinklene for geometrisk
synlighet.

6.1.5.

Innstilling: forover.
Kan følge styrevinkelens bevegelser.

6.1.6.

Kan være sammensatt med lykten for nærlys og lykten for markeringslys foran.

6.1.7.

Kan ikke kombineres med noen annen lykt.

6.1.8.

Kan være gjensidig innbygd med:

6.1.8.1.

lykten for nærlys,

6.1.8.2.

lykten for markeringslys foran.

6.1.9.

Elektriske forbindelser
Lyktene for fjernlys skal tenne samtidig. Alle lykter for fjernlys skal tenne ved veksling fra nærlys til
fjernlys. Alle lykter for fjernlys skal slokke samtidig ved veksling fra fjernlys til nærlys. Lyktene for nærlys
kan være tent samtidig med lyktene for fjernlys.

6.1.10.

Innkoplingskontrollinnretning: valgfri.
Blått, ikke-blinkende varsellys.

6.2.

Lykter for nærlys

6.2.1.

Antall: én eller to.
For trehjuls mopeder med en største bredde på over 1 300 mm kreves det imidlertid to lykter for nærlys.
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6.2.2.

Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.2.3.

Plassering

6.2.3.1.

I bredden:
— En uavhengig lykt for nærlys kan monteres over eller under eller ved siden av en annen frontlykt.
Dersom disse lyktene er plassert over hverandre, skal nærlyslyktens referansesentrum ligge i
kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom lyktene er plassert ved siden av hverandre, skal
lyktenes referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.
— En lykt for nærlys som er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres slik at
referansesenteret ligger i kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom kjøretøyet også er utstyrt med
en uavhengig lykt for fjernlys ved siden av lykten for nærlys, skal imidlertid lyktenes referansesentre
være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.
— To lykter for nærlys der én eller begge er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres slik
at lyktenes referansesentre er symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.
For kjøretøyer med to lykter for nærlys:
— skal de kantene på lysflatene som er lengst fra kjøretøyets midtplan i lengderetningen, ikke være mer
enn 400 mm fra kjøretøyets ytterste utvendige kant,
— skal de innvendige kantene på lysflatene være minst 500 mm fra hverandre. Avstanden kan reduseres
til 400 mm dersom kjøretøyets største bredde er mindre enn 1 300 mm.

6.2.3.2.

I høyden: Minst 500 mm, men ikke mer enn 1 200 mm over bakken.

6.2.3.3.

I lengden: Foran på kjøretøyet. Dette kravet anses som oppfylt dersom det utstrålte lyset ikke sjenerer
føreren, verken direkte eller indirekte via speil og/eller andre reflekterende flater på kjøretøyet.

6.2.4.

Geometrisk synlighet
Bestemt ved vinklene α og β som definert i avsnitt A nr. 10 i vedlegg I:
α

=

15° oppover og 10° nedover,

β

=

45° til venstre og høyre dersom det bare er én lykt for nærlys,
45° utover og 10° innover dersom det er to lykter for nærlys.

6.2.5.

Innstilling: forover.
Kan følge styrevinkelens bevegelser.

6.2.6.

Kan være sammensatt med lykten for fjernlys og lykten for markeringslys foran.

6.2.7.

Kan ikke kombineres med noen annen lykt.

6.2.8.

Kan være gjensidig innbygd med lykten for fjernlys og lykten for markeringslys foran.

6.2.9.

Elektriske forbindelser
Betjeningsinnretningen for å veksle til nærlys skal slokke alle fjernlys samtidig, mens nærlysene kan være
tent samtidig med fjernlysene.

6.2.10.

Innkoplingskontrollinnretning: valgfri.
Grønt, ikke-blinkende varsellys.

6.2.11.

Andre krav: ingen.
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6.3.

Lykter for retningslys

6.3.1.

Antall: to på hver side.

6.3.2.

Monteringsplan: to lykter for retningslys foran og to bak.

6.3.3.

Plassering

6.3.3.1.

I bredden:
— skal de kantene på lysflatene som er lengst fra midtplanet i lengderetningen, ikke være mer enn
400 mm fra kjøretøyets ytterste utvendige kant,
— skal de innvendige kantene på lysflatene være minst 500 mm fra hverandre,
— skal det være en minste avstand mellom lysflatene til lyktene for retningslys og de nærmeste lyktene
for nærlys på:
— 75 mm dersom retningslyslyktens lysstyrke er minst 90 cd,
— 40 mm dersom retningslyslyktens lysstyrke er minst 175 cd,
— 20 mm dersom retningslyslyktens lysstyrke er minst 250 cd,
— ≤ 20 mm dersom retningslyslyktens lysstyrke er minst 400 cd.

6.3.3.2.

I høyden: minst 350 mm, men høyst 1 500 mm over bakken.

6.3.4.

Geometrisk synlighet
Horisontale vinkler: se tillegg 2.
Vertikale vinkler: 15° over og under horisontalplanet.
Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom lyktene er mindre enn
750 mm over bakken.

6.3.5.

Innstilling
Lyktene for retningslys foran kan følge styrevinkelens bevegelser.

6.3.6.

Kan være sammensatt med én eller flere andre lykter.

6.3.7.

Kan ikke kombineres med noen annen lykt.

6.3.8.

Kan ikke være gjensidig innbygd med en annen lykt.

6.3.9.

Elektriske forbindelser
Lyktene for retningslys skal tennes uavhengig av de andre lyktene. Alle lykter for retningslys på én side av
kjøretøyet skal tennes og slokkes med samme betjeningsinnretning.

6.3.10.

Funksjonskontrollinnretning: valgfri.
Den kan bestå av et lyd- eller lyssignal, eller begge deler. Dersom det er et lyssignal, skal det være et grønt,
blinkende lys. Det skal være synlig under alle vanlige driftsforhold. Signalet skal slokke eller være tent
kontinuerlig uten å blinke eller endre frekvensen vesentlig i tilfelle funksjonssvikt ved en av lyktene for
retningslys. Dersom det bare er et lydsignal, skal det kunne høres tydelig og virke på samme måte som
lyssignalet.

4.2.2016

4.2.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

6.3.11.

Andre krav
Egenskapene nevnt nedenfor, skal måles mens den elektriske dynamoen leverer strøm bare til de kretsene
som er vesentlige for drift av motoren og lysinnretningene.

6.3.11.1.

Lykten skal tenne høyst ett sekund etter at betjeningsinnretningen for lyssignalinnretningen er aktivert, og
den skal slokke første gang høyst halvannet sekund etter slik aktivering.

6.3.11.2.

For alle kjøretøyer med lykter for retningslys som drives av likestrøm, skal:

6.3.11.2.1.

blinkfrekvensen være 90 ± 30 ganger i minuttet,

6.3.11.2.2.

lykter for retningslys på samme side av kjøretøyet blinke samtidig og synkront.

6.3.11.3.

Når motorturtallet for et kjøretøy med lykter for retningslys som drives av vekselstrøm, ligger mellom
50 % og 100 % av turtallet som tilsvarer kjøretøyets største hastighet:

6.3.11.3.1.

skal blinkfrekvensen være 90 ± 30 ganger i minuttet,

6.3.11.3.2.

kan lyktene for retningslys på samme side av kjøretøyet blinke enten samtidig eller vekselvis. Lyktene
foran skal ikke være synlige bakover, og lyktene bak skal ikke være synlige forover, innenfor områdene
definert i tillegg 1.

6.3.11.4.

Når motorturtallet for et kjøretøy med lykter for retningslys som drives av vekselstrøm, ligger mellom
tomgangsturtallet fastsatt av produsenten og 50 % av hastigheten som tilsvarer kjøretøyets største hastighet:

6.3.11.4.1.

skal blinkfrekvensen være mellom 90 + 30 og 90–45 ganger i minuttet,

6.3.11.4.2.

kan lykter for retningslys på samme side av kjøretøyet blinke enten samtidig eller vekselvis. Lyktene foran
skal ikke være synlige bakover, og lyktene bak skal ikke være synlige forover, innenfor områdene definert
i tillegg 1.

6.3.11.5.

I tilfelle funksjonsfeil, unntatt kortslutning, ved en lykt for retningslys skal de andre lyktene fortsette
å blinke eller fortsette å være tent, men under slike forhold kan blinkfrekvensen avvike fra den som er
fastsatt.

6.4.

Lykter for stopplys

6.4.1.

Antall: én eller to.
For trehjuls mopeder med en største bredde på over 1 300 mm kreves det imidlertid to lykter for stopplys.

6.4.2.

Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.4.3.

Plassering

6.4.3.1.

I bredden: Dersom det bare er én lykt for stopplys, skal lyktens referansesentrum ligge i kjøretøyets
midtplan i lengderetningen. Dersom det er to lykter for stopplys, skal de være symmetriske i forhold til
kjøretøyets midtplan i lengderetningen. For kjøretøyer med to bakhjul skal avstanden mellom de to lyktene
være minst 600 mm. Avstanden kan reduseres til 400 mm dersom kjøretøyets største bredde er mindre enn
1 300 mm.

6.4.3.2.

I høyden: minst 250 mm, men høyst 1 500 mm over bakken.

6.4.3.3.

I lengden: bak på kjøretøyet.
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6.4.4.

Geometrisk synlighet
Horisontal vinkel: 45° til venstre og høyre.
Vertikal vinkel: 15° over og under horisontalplanet.
Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom lykten er mindre enn
750 mm over bakken.

6.4.5.

Innstilling: bakover.

6.4.6.

Kan være sammensatt med én eller flere andre baklykter.

6.4.7.

Kan ikke kombineres med noen annen lykt.

6.4.8.

Kan være gjensidig innbygd med lykten for markeringslys bak.

6.4.9.

Elektriske forbindelser: skal tenne når minst én av driftsbremsene brukes.

6.4.10.

Innkoplingskontrollinnretning: forbudt.

6.5.

Lykter for markeringslys foran

6.5.1.

Antall: én eller to.
For trehjuls mopeder med en største bredde på over 1 300 mm kreves det imidlertid to lykter for
markeringslys foran.

6.5.2.

Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.5.3.

Plassering

6.5.3.1.

I bredden:
— En uavhengig lykt for markeringslys foran kan monteres over eller under eller ved siden av en annen
frontlykt. Dersom disse lyktene er plassert over hverandre, skal markeringslyslyktens referansesentrum
ligge i kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom lyktene er plassert ved siden av hverandre, skal
lyktenes referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.
— En lykt for markeringslys foran som er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres slik
at referansesenteret ligger i kjøretøyets midtplan i lengderetningen.
— To lykter for markeringslys foran der én eller begge er gjensidig innbygd med en annen frontlykt,
skal monteres slik at lyktenes referansesentre er symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i
lengderetningen.
For kjøretøyer med to lykter for markeringslys foran:
— skal de kantene på lysflatene som er lengst fra kjøretøyets midtplan i lengderetningen, ikke være mer
enn 400 mm fra kjøretøyets ytterste utvendige kant,
— skal de innvendige kantene på lysflatene være minst 500 mm fra hverandre. Avstanden kan reduseres
til 400 mm dersom kjøretøyets største bredde er mindre enn 1 300 mm.

6.5.3.2.

I høyden: minst 350 mm, men høyst 1 200 mm over bakken.

6.5.3.3.

I lengden: foran på kjøretøyet.

6.5.4.

Geometrisk synlighet
Horisontal vinkel: 80° til venstre og høyre dersom det bare er én lykt for markeringslys, 80° utover og 45°
innover dersom det er to lykter for markeringslys.
Vertikal vinkel: 15° over og under horisontalplanet.
Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom lykten er mindre enn
750 mm over bakken.

4.2.2016

4.2.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

6.5.5.

Innstilling: forover.
Kan følge styrevinkelens bevegelser.

6.5.6.

Kan være sammensatt med andre frontlykter.

6.5.7.

Kan være gjensidig innbygd med andre frontlykter.

6.5.8.

Elektriske forbindelser: ingen særlige krav.

6.5.9.

Innkoplingskontrollinnretning: valgfri.
Grønt, ikke-blinkende varsellys.

6.5.10.

Andre krav: ingen.

6.6.

Lykter for markeringslys bak

6.6.1.

Antall: én eller to.
For trehjuls mopeder med en største bredde på over 1 300 mm kreves det imidlertid to lykter for
markeringslys bak.

6.6.2.

Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.6.3.

Plassering

6.6.3.1.

I bredden: Dersom det bare er én lykt for markeringslys bak, skal lyktens referansesentrum ligge i kjøretøyets
midtplan i lengderetningen. Dersom det er to lykter for markeringslys bak, skal de være symmetriske i
forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen. For kjøretøyer med to bakhjul skal avstanden mellom
de to lyktene være minst 600 mm. Avstanden kan reduseres til 400 mm dersom kjøretøyets største bredde
er mindre enn 1 300 mm.

6.6.3.2.

I høyden: minst 250 mm, men høyst 1 500 mm over bakken.

6.6.3.3.

I lengden: bak på kjøretøyet.

6.6.4.

Geometrisk synlighet
Horisontal vinkel: 80° til venstre og høyre dersom det bare er én lykt for markeringslys, 80° utover og 45°
innover dersom det er to lykter for markeringslys bak.
Vertikal vinkel: 15° over og under horisontalplanet.
Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom lykten er mindre enn
750 mm over bakken.

6.6.5.

Innstilling: bakover.

6.6.6.

Kan være sammensatt med andre baklykter.

6.6.7.

Kan være gjensidig innbygd med lykten for stopplys eller den ikke-trekantede refleksinnretningen bak,
eller med begge.

6.6.8.

Elektriske forbindelser: ingen særlige krav.

6.6.9.

Innkoplingskontrollinnretning: valgfri.
Funksjonen kan eventuelt ivaretas av innretningen for lykten for markeringslys foran.
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6.6.10.

Andre krav: ingen.

6.7.

Ikke-trekantede refleksinnretninger bak

6.7.1.

Antall: én eller to av klasse IA(1).
For trehjuls mopeder med en største bredde på over 1 000 mm kreves det imidlertid to ikke-trekantede
refleksinnretninger bak.

6.7.2.

Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.7.3.

Plassering

6.7.3.1.

I bredden: Dersom det bare er én refleksinnretning, skal referansesentrum ligge i kjøretøyets midtplan i
lengderetningen. Dersom det er to refleksinnretninger, skal de være symmetriske i forhold til kjøretøyets
midtplan i lengderetningen.
For kjøretøyer med to refleksinnretninger bak:
— skal de kantene på lysflatene som er lengst fra kjøretøyets midtplan i lengderetningen, ikke være mer
enn 400 mm fra kjøretøyets ytterste utvendige kant,
— skal de innvendige kantene på refleksinnretningene være minst 500 mm fra hverandre. Avstanden kan
reduseres til 400 mm dersom kjøretøyets største bredde er mindre enn 1 300 mm.

6.7.3.2.

I høyden: minst 250 mm, men høyst 900 mm over bakken.

6.7.3.3.

I lengden: bak på kjøretøyet.

6.7.4.

Geometrisk synlighet
Horisontal vinkel: 30° til venstre og høyre.
Vertikal vinkel: 15° over og under horisontalplanet.
Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom refleksinnretningen er
mindre enn 750 mm over bakken.

6.7.5.

Innstilling: bakover.

6.7.6.

Kan være sammensatt med andre lykter.

6.7.7.

Andre krav
Refleksinnretningens lysflate kan ha deler som er felles med andre røde lykter montert bak.
Pedalrefleksinnretninger

6.8.

Alle pedaler på trehjuls mopeder skal være utstyrt med to refleksinnretninger. De skal være montert slik at
nytteflatene er utenpå selve pedalen og vinkelrett på pedalens kontaktflate, og slik at deres optiske akse er
parallell med kjøretøyets midtplan i lengderetningen.
6.8.1.

Antall: fire refleksinnretninger eller grupper av refleksinnretninger.

6.8.2.

Monteringsplan: ingen særlige krav.

(1)

I samsvar med klassifiseringen fastsatt i direktiv 76/757/EØF.
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6.8.3.

Andre krav
Refleksinnretningens lysflate skal være innenfor innretningens ramme. Refleksinnretningene skal
monteres inne i pedalen slik at de er godt synlige både foran og bak kjøretøyet. Refleksinnretningenes
form skal tilpasses pedalen, og referanseaksen skal være vinkelrett i forhold til pedalens akse. Pedalrefleks
innretningene skal monteres bare på kjøretøypedaler som ved hjelp av pedalarmer eller lignende
innretninger kan fungere som framdriftsmiddel i stedet for motoren. Det er ikke nødvendig å montere
refleksinnretninger på pedaler som fungerer som betjeningsinnretninger eller bare som fotstøtter for fører
eller passasjer.

6.9.

Ikke-trekantede refleksinnretninger på siden

6.9.1.

Antall på hver side: én eller to av klasse IA(1).

6.9.2.

Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.9.3.

Plassering

6.9.3.1.

I bredden: ingen særlige krav.

6.9.3.2.

I høyden: minst 300 mm, men høyst 900 mm over bakken.

6.9.3.3.

I lengden: slik at innretningen under vanlige driftsforhold ikke kan skjules av føreren eller passasjeren,
eller av deres klær.

6.9.4.

Geometrisk synlighet
Horisontale vinkler: 30° forover og bakover.
Vertikale vinkler: 15° over og under horisontalplanet.
Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom refleksinnretningen er
mindre enn 750 mm over bakken.

6.9.5.

Innstilling: Refleksinnretningenes referanseakse skal være vinkelrett på kjøretøyets midtplan i
lengderetningen og peke utover. Refleksinnretningene foran kan følge styrevinkelens bevegelser.

6.9.6.

Kan være sammensatt med andre signalinnretninger.

6.10.

Lykt for kjennemerke bak

6.10.1.

Antall: én.
Lykten kan bestå av flere optiske deler beregnet på å lyse opp stedet der kjennemerket er plassert.

6.10.2.

Monteringsplan

6.10.3.

Plassering

6.10.3.1.

I bredden:

6.10.3.2.

I høyden:

6.10.3.3.

I lengden:

6.10.4.

Geometrisk synlighet

6.10.5.

Innstilling

6.10.6.

Kan være sammensatt med én eller flere baklykter.

(1)

⎫
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎬
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎭

Slik at lykten lyser opp stedet der
kjennemerket er plassert.

I samsvar med klassifiseringen fastsatt i direktiv 76/757/EØF.
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6.10.7.

Kan kombineres med lykten for markeringslys bak.

6.10.8.

Kan ikke være gjensidig innbygd med noen annen lykt.

6.10.9.

Elektriske forbindelser: ingen særlige krav.

6.10.10.

Innkoplingskontrollinnretning: valgfri.
Innretningens funksjon skal ivaretas av samme kontrollinnretning som for lykten for markeringslys.

6.10.11.

Andre krav: ingen.

6.11.

Lykter for tåkelys foran

6.11.1.

Samme bestemmelser som i nr. 6.7.1‑6.7.11 i vedlegg VI.

6.12.

Lykter for tåkelys bak

6.12.1.

Samme bestemmelser som i nr. 6.8.1‑6.8.11 i vedlegg VI.

6.13.

Lykter for ryggelys

6.13.1.

Samme bestemmelser som i nr. 6.9.1‑6.9.10 i vedlegg VI.

6.14.

Nødsignallys

6.14.1.

Samme bestemmelser som i nr. 6.10.1‑6.10.4 i vedlegg VI.

_________
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Tillegg 1
Røde lykters synlighet forover og hvite lykters synlighet bakover
(Se avsnitt B nr. 9 i vedlegg I og nr. 6.3.11.4.2 i dette vedlegg)

Figur 1

Figur 2

________
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Tillegg 2
Monteringsplan
Lykt for retningslys – Geometrisk synlighet

__________
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Tillegg 3
Opplysningsdokument for montering av lys- og lyssignalinnretninger på mopedtyper med tre hjul
(vedlegges søknaden om EF-typegodkjenning av deler dersom den ikke sendes sammen med søknaden om
typegodkjenning av kjøretøy)

Løpenummer (tildelt av søkeren):.........................................................................................................................................
Søknad om typegodkjenning av deler med hensyn til montering av lys- og lyssignalinnretninger på mopedtyper med tre
hjul skal inneholde opplysningene oppført i vedlegg II til direktiv 2002/24/EF, del A, nr.:
0.1,
0.2,
0.4–0.6,
8.0–8.4.

_________
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Tillegg 4

Myndighetens navn

EF-typegodkjenningsdokument for deler med hensyn til montering av lys- og lyssignalinnretninger på
mopedtyper med tre hjul

MØNSTER
Rapport nr. ......................................... fra teknisk instans ......................................... den ......................................... (dato)
EF-typegodkjenning av deler nr. ……………………………… Utvidelse nr. ...................................................................

1.

Kjøretøymerke (handelsnavn) ..................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

2.

Kjøretøytype .............................................................................................................................................................

3.

Produsentens navn og adresse ..................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

4.

Navn og adresse til produsentens eventuelle representant .......................................................................................
...................................................................................................................................................................................

5.

Obligatoriske lysinnretninger montert på kjøretøyet som er framstilt for prøving(1): .............................................

5.1.

Lykter for nærlys

5.2.

Lykter for markeringslys foran

5.3.

Lykter for markeringslys bak

5.4.

Ikke-trekantede refleksinnretninger bak

5.5.

Pedalrefleksinnretninger(2)

5.6.

Lykter for retningslys for trehjuls mopeder med lukket karosseri

5.7.

Lykt(er) for stopplys

6.

Valgfrie lysinnretninger montert på kjøretøyet som er framstilt for prøving(1):

6.1.

Lykter for fjernlys: ja/nei(*)

6.2.

Lykter for retningslys for trehjuls mopeder uten lukket karosseri: ja/nei(*)

6.3.

Ikke-trekantede refleksinnretninger på siden: ja/nei(*)

6.4.

Lykt for kjennemerke bak: ja/nei(*)

7.

Varianter ....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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8.

Kjøretøyet er framstilt for EF-typegodkjenning den ..................................................................................... (dato)

9.

EF-typegodkjenning av deler er innvilget/avslått(*)

10.

Sted ...........................................................................................................................................................................

11.

Dato ..........................................................................................................................................................................

12.

Underskrift ................................................................................................................................................................

_________________
(*) Stryk det som ikke passer.
(1) Oppgi på et eget ark for hver innretning de behørig merkede innretningstypene som oppfyller kravene i dette
vedlegg.
(2) Gjelder bare for tohjuls mopeder med pedaler.

_______
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VEDLEGG IV
KRAV TIL TOHJULS MOTORSYKLER
1.

Alle tohjuls motorsykler skal være utstyrt med følgende lys- og lyssignalinnretninger:

1.1.

lykt for fjernlys,

1.2.

lykt for nærlys,

1.3.

lykter for retningslys,

1.4.

lykt for stopplys,

1.5.

lykt for markeringslys foran,

1.6.

lykt for markeringslys bak,

1.7.

lykt for kjennemerke bak,

1.8.

ikke-trekantet refleksinnretning bak.

2.

I tillegg kan alle tohjuls motorsykler være utstyrt med følgende lys- og lyssignalinnretninger:

2.1.

lykt for tåkelys foran,

2.2.

lykt for tåkelys bak,

2.3.

nødsignallys,

2.4.

ikke-trekantede refleksinnretninger på siden.

3.

Alle lys- og lyssignalinnretninger nevnt i nr. 1 og 2 skal være montert i samsvar med de relevante
bestemmelsene i nr. 6.

4.

Montering av andre lys- eller lyssignalinnretninger enn dem som er nevnt i nr. 1 og 2, er forbudt.

5.

Lys- og lyssignalinnretninger nevnt i nr. 1 og 2 som er typegodkjent for kjøretøyer i gruppe M1 og N1
i samsvar med direktiv 76/757/EØF, 76/758/EØF, 76/759/EØF, 76/760/EØF, 76/761/EØF, 76/762/EØF,
77/538/EØF eller 77/539/EØF, er tillatt også på motorsykler.

6.

SÆRLIGE MONTERINGSKRAV

6.1.

Lykter for fjernlys

6.1.1.

Antall: én eller to.

6.1.2.

Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.1.3.

Plassering

6.1.3.1.

I bredden:
— En uavhengig lykt for fjernlys kan monteres over eller under eller ved siden av en annen frontlykt.
Dersom disse lyktene er plassert over hverandre, skal fjernlyslyktens referansesentrum ligge
i kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom lyktene er plassert ved siden av hverandre, skal
lyktenes referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.
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— En lykt for fjernlys som er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres slik at
referansesenteret ligger i kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom kjøretøyet også er utstyrt med
en uavhengig lykt for nærlys ved siden av lykten for fjernlys, skal imidlertid lyktenes referansesentre
være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.
— To lykter for fjernlys der én eller begge er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres
slik at lyktenes referansesentre er symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.
6.1.3.2.

I lengden: foran på kjøretøyet. Dette kravet anses som oppfylt dersom det utstrålte lyset ikke sjenerer
føreren, verken direkte eller indirekte via speil og/eller andre reflekterende flater på kjøretøyet.

6.1.3.3.

Uansett skal avstanden mellom kanten på lysflaten til en uavhengig lykt for fjernlys og kanten på
nærlyslyktens lysflate ikke være større enn 200 mm.

6.1.3.4.

Dersom det er to lykter for fjernlys, skal avstanden mellom lysflatene ikke være større enn 200 mm.

6.1.4.

Geometrisk synlighet
Lysflatens synlighet skal, også i områder som ikke synes å være opplyst i den aktuelle synsretningen,
være sikret innenfor et divergent rom som er avgrenset av linjer gjennom hele lysflatens omriss som
danner en vinkel på minst 5° med lyktens referanseakse. Omrisset til lysflatens projeksjon på et tverrplan
som tangerer fremre del av fjernlyslyktens linse, regnes som utgangspunkt for vinklene for geometrisk
synlighet.

6.1.5.

Innstilling: forover.
Kan følge styrevinkelens bevegelser.

6.1.6.

Kan være sammensatt med lykten for nærlys og de andre frontlyktene.

6.1.7.

Kan ikke kombineres med noen annen lykt.

6.1.8.

Kan være gjensidig innbygd med:

6.1.8.1.

lykten for nærlys,

6.1.8.2.

lykten for markeringslys foran,

6.1.8.3.

lykten for tåkelys foran.

6.1.9.

Elektriske forbindelser
Lyktene for fjernlys skal tenne samtidig. Alle lykter for fjernlys skal tenne ved veksling fra nærlys til
fjernlys. Alle lykter for fjernlys skal slokke samtidig ved veksling fra fjernlys til nærlys. Lyktene for nærlys
kan være tent samtidig med lyktene for fjernlys.

6.1.10.

Innkoplingskontrollinnretning: obligatorisk.
Blått, ikke-blinkende varsellys.

6.1.11.

Andre krav: Den største lysstyrken for fjernlyslykter som kan være tent samtidig, skal ikke overskride
225 000 cd (EF-typegodkjenningsverdi).

6.2.

Lykter for nærlys

6.2.1.

Antall: én eller to.
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6.2.2.

Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.2.3.

Plassering

6.2.3.1.

I bredden:
— En uavhengig lykt for nærlys kan monteres over eller under eller ved siden av en annen frontlykt.
Dersom disse lyktene er plassert over hverandre, skal nærlyslyktens referansesentrum ligge i
kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom lyktene er plassert ved siden av hverandre, skal
lyktenes referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.
— En lykt for nærlys som er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres slik at
referansesenteret ligger i kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom kjøretøyet også er utstyrt med
en uavhengig lykt for fjernlys ved siden av lykten for nærlys, skal imidlertid lyktenes referansesentre
være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.
— To lykter for nærlys der én eller begge er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres slik
at lyktenes referansesentre er symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

6.2.3.2.

I høyden: Minst 500 mm, men ikke mer enn 1 200 mm over bakken.

6.2.3.3.

I lengden: Foran på kjøretøyet. Dette kravet anses som oppfylt dersom det utstrålte lyset ikke sjenerer
føreren, verken direkte eller indirekte via speil og/eller andre reflekterende flater på kjøretøyet.

6.2.3.4.

Dersom det er to lykter for nærlys, skal avstanden mellom lysflatene ikke være større enn 200 mm.

6.2.4.

Geometrisk synlighet
Bestemt ved vinklene α og β som definert i avsnitt A nr. 10 i vedlegg I:
α

=

15° oppover og 10° nedover,

β

=

45° til venstre og høyre dersom det bare er én lykt for nærlys,
45° utover og 10° innover dersom det er to lykter for nærlys.

Instrumentbord eller annet utstyr i nærheten av lykten må ikke forårsake andre virkninger som er til
sjenanse for andre trafikanter.
6.2.5.

Innstilling: forover.
Kan følge styrevinkelens bevegelser.
Nærlysets vertikale helling skal være mellom –0,5 % og –2,5 %, med mindre det finnes en utvendig
justeringsinnretning.

6.2.6.

Kan være sammensatt med lykten for fjernlys og de andre frontlyktene.

6.2.7.

Kan ikke kombineres med noen annen lykt.

6.2.8.

Kan være gjensidig innbygd med lykten for fjernlys og de andre frontlyktene.

6.2.9.

Elektriske forbindelser
Betjeningsinnretningen for å veksle til nærlys skal slokke alle fjernlys samtidig, mens nærlyset kan være
tent samtidig med fjernlyset.

6.2.10.

Innkoplingskontrollinnretning: valgfri.
Grønt, ikke-blinkende varsellys.
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6.2.11.

Andre krav: ingen.

6.3.

Lykter for retningslys

6.3.1.

Antall: to på hver side.

6.3.2.

Monteringsplan: to lykter for retningslys foran og to bak.

6.3.3.

Plassering

6.3.3.1.

I bredden:

6.3.3.1.1.

Følgende gjelder samtidig for lykter for retningslys foran:

6.3.3.1.1.1. Det skal være minst 240 mm avstand mellom lysflatene.
6.3.3.1.1.2. De skal være plassert utenfor de vertikalplanene i lengderetningen som tangerer de ytterste kantene på
frontlykten(e)s lysflater.
6.3.3.1.1.3. Det skal være en minste avstand mellom lysflatene til lyktene for retningslys og de nærmeste lyktene for
nærlys på:
— 75 mm dersom retningslyslyktens lysstyrke er minst 90 cd,
— 40 mm dersom retningslyslyktens lysstyrke er minst 175 cd,
— 20 mm dersom retningslyslyktens lysstyrke er minst 250 cd,
— ≤ 20 mm dersom retningslyslyktens lysstyrke er minst 400 cd.
6.3.3.1.2.

Avstanden mellom de innerste kantene på lysflatene til lyktene for retningslys bak skal være minst 180 mm,
med forbehold for kravene i avsnitt A nr. 10 i vedlegg I, også når kjennemerke er montert.

6.3.3.2.

I høyden: minst 350 mm, men høyst 1 200 mm over bakken.

6.3.3.3.

I lengden: Avstanden mellom referansesenteret for lyktene for retningslys bak og tverrplanet som avgrenser
kjøretøyets største lengde bak, skal ikke være større enn 300 mm.

6.3.4.

Geometrisk synlighet
Horisontale vinkler: se tillegg 2.
Vertikale vinkler: 15° over og under horisontalplanet.
Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom lyktene er mindre enn
750 mm over bakken.

6.3.5.

Innstilling
Lyktene for retningslys foran kan følge styrevinkelens bevegelser.

6.3.6.

Kan være sammensatt med én eller flere andre lykter.

6.3.7.

Kan ikke kombineres med noen annen lykt.

6.3.8.

Kan ikke være gjensidig innbygd med noen annen lykt.

6.3.9.

Elektriske forbindelser
Lyktene for retningslys skal tennes uavhengig av de andre lyktene. Alle lykter for retningslys på én side av
kjøretøyet skal tennes og slokkes med samme betjeningsinnretning.
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6.3.10.

Funksjonskontrollinnretning: obligatorisk.
Den kan bestå av et lyd- eller lyssignal, eller begge deler. Dersom det er et lyssignal, skal det være et grønt,
blinkende lys. Det skal være synlig under alle vanlige driftsforhold. Signalet skal slokke eller være tent
kontinuerlig uten å blinke eller endre frekvensen vesentlig i tilfelle funksjonssvikt ved en av lyktene for
retningslys. Dersom det bare er et lydsignal, skal det kunne høres tydelig og virke på samme måte som
lyssignalet.

6.3.11.

Andre krav
Egenskapene nevnt nedenfor skal måles mens den elektriske dynamoen leverer strøm bare til de kretsene
som er vesentlige for drift av motoren og lysinnretningene.

6.3.11.1.

Lykten skal tenne høyst ett sekund etter at betjeningsinnretningen for lyssignalinnretningen er aktivert, og
den skal slokke første gang høyst halvannet sekund etter slik aktivering.

6.3.11.2.

For alle kjøretøyer med lykter for retningslys som drives av likestrøm, skal:

6.3.11.2.1.

blinkfrekvensen være 90 ± 30 ganger i minuttet,

6.3.11.2.2.

lykter for retningslys på samme side av kjøretøyet blinke samtidig og synkront.

6.3.11.3.

Når motorturtallet for et kjøretøy med lykter for retningslys som drives av vekselstrøm, ligger mellom
50 % og 100 % av turtallet som tilsvarer kjøretøyets største hastighet:

6.3.11.3.1.

skal blinkfrekvensen være 90 ± 30 ganger i minuttet,

6.3.11.3.2.

kan lyktene for retningslys på samme side av kjøretøyet blinke enten samtidig eller vekselvis. Lyktene
foran skal ikke være synlige bakover, og lyktene bak skal ikke være synlige forover, innenfor områdene
definert i tillegg 1.

6.3.11.4.

Når motorturtallet for et kjøretøy med lykter for retningslys som drives av vekselstrøm, ligger mellom
tomgangsturtallet fastsatt av produsenten og 50 % av hastigheten som tilsvarer kjøretøyets største hastighet:

6.3.11.4.1.

skal blinkfrekvensen være mellom 90 + 30 og 90–45 ganger i minuttet,

6.3.11.4.2.

kan lykter for retningslys på samme side av kjøretøyet blinke enten samtidig eller vekselvis. Lyktene foran
skal ikke være synlige bakover, og lyktene bak skal ikke være synlige forover, innenfor områdene definert
i tillegg 1.

6.3.11.5.

I tilfelle funksjonsfeil, unntatt kortslutning, ved én lykt for retningslys skal de andre lyktene fortsette
å blinke eller fortsette å være tent, men under slike forhold kan blinkfrekvensen avvike fra den som er
fastsatt.

6.4.

Lykter for stopplys

6.4.1.

Antall: én eller to.

6.4.2.

Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.4.3.

Plassering

6.4.3.1.

I bredden: Dersom det bare er én lykt for stopplys, skal lyktens referansesentrum ligge i kjøretøyets
midtplan i lengderetningen. Dersom det er to lykter for stopplys, skal de være symmetriske i forhold til
kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

6.4.3.2.

I høyden: Minst 250 mm, men høyst 1 500 mm over bakken.

6.4.3.3.

I lengden: Bak på kjøretøyet.
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6.4.4.

Geometrisk synlighet
Horisontal vinkel: 45° til venstre og høyre.
Vertikal vinkel: 15° over og under horisontalplanet.
Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom lykten er mindre enn
750 mm over bakken.

6.4.5.

Innstilling: bakover.

6.4.6.

Kan være sammensatt med én eller flere andre baklykter.

6.4.7.

Kan ikke kombineres med noen annen lykt.

6.4.8.

Kan være gjensidig innbygd med lykten for markeringslys bak.

6.4.9.

Elektriske forbindelser: skal tenne når minst én av driftsbremsene brukes.

6.4.10.

Innkoplingskontrollinnretning: forbudt.

6.5.

Lykter for markeringslys foran

6.5.1.

Antall: én eller to.

6.5.2.

Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.5.3.

Plassering

6.5.3.1.

I bredden:
— En uavhengig lykt for markeringslys foran kan monteres over eller under eller ved siden av en annen
frontlykt. Dersom disse lyktene er plassert over hverandre, skal markeringslyslyktens referansesentrum
ligge i kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom lyktene er plassert ved siden av hverandre, skal
lyktenes referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.
— En lykt for markeringslys foran som er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres slik
at referansesenteret ligger i kjøretøyets midtplan i lengderetningen.
— To lykter for markeringslys foran der én eller begge er gjensidig innbygd med en annen frontlykt,
skal monteres slik at lyktenes referansesentre er symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i
lengderetningen.

6.5.3.2.

I høyden: minst 350 mm, men høyst 1 200 mm over bakken.

6.5.3.3.

I lengden: foran på kjøretøyet.

6.5.4.

Geometrisk synlighet
Horisontal vinkel: 80° til venstre og høyre dersom det bare er én lykt for markeringslys, 80° utover og 45°
innover dersom det er to lykter for markeringslys.
Vertikal vinkel: 15° over og under horisontalplanet.
Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom lykten er mindre enn
750 mm over bakken.

6.5.5.

Innstilling: forover.
Kan følge styrevinkelens bevegelser.

6.5.6.

Kan være sammensatt med andre frontlykter.

6.5.7.

Kan være gjensidig innbygd med andre frontlykter.

6.5.8.

Elektriske forbindelser: ingen særlige krav.
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6.5.9.

Innkoplingskontrollinnretning: obligatorisk.
Grønt, ikke-blinkende varsellys. Denne kontrollinnretningen er ikke påkrevd dersom instrumentbordets
belysning bare kan slås av og på sammen med lykten for markeringslys.

6.5.10.

Andre krav: ingen.

6.6.

Lykter for markeringslys bak

6.6.1.

Antall: én eller to.

6.6.2.

Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.6.3.

Plassering

6.6.3.1.

I bredden: Dersom det bare er én lykt for markeringslys, skal lyktens referansesentrum ligge i kjøretøyets
midtplan i lengderetningen. Dersom det er to lykter for markeringslys, skal de være symmetriske i forhold
til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

6.6.3.2.

I høyden: minst 250 mm, men høyst 1 500 mm over bakken.

6.6.3.3.

I lengden: bak på kjøretøyet.

6.6.4.

Geometrisk synlighet
Horisontal vinkel: 80° til venstre og høyre dersom det bare er én lykt for markeringslys, 80° utover og 45°
innover dersom det er to lykter for markeringslys.
Vertikal vinkel: 15° over og under horisontalplanet.
Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom lykten er mindre enn
750 mm over bakken.

6.6.5.

Innstilling: bakover.

6.6.6.

Kan være sammensatt med andre baklykter.

6.6.7.

Kan kombineres med lykten for kjennemerke bak.

6.6.8.

Kan være gjensidig innbygd med lykten for stopplys eller den ikke-trekantede refleksinnretningen bak,
eller med begge, eller med lykten for tåkelys bak.

6.6.9.

Elektriske forbindelser: ingen særlige krav.

6.6.10.

Innkoplingskontrollinnretning: valgfri.
Funksjonen kan eventuelt ivaretas av innretningen for lykten for markeringslys foran.

6.6.11.

Andre krav: ingen.

6.7.

Lykter for tåkelys foran

6.7.1.

Antall: én eller to.

6.7.2.

Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.7.3.

Plassering

6.7.3.1.

I bredden:
— En lykt for tåkelys foran kan monteres over eller under eller ved siden av en annen frontlykt. Dersom
disse lyktene er plassert over hverandre, skal tåkelyslyktens referansesentrum ligge i kjøretøyets
midtplan i lengderetningen. Dersom de to lyktene er plassert ved siden av hverandre, skal lyktenes
referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.
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— En lykt for tåkelys foran som er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres slik at
referansesenteret ligger i kjøretøyets midtplan i lengderetningen.
— To lykter for tåkelys foran der én eller begge er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres
slik at lyktenes referansesentre er symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.
6.7.3.2.

I høyden: minst 250 mm over bakken. Ikke noe punkt på lysflaten skal være over det høyeste punktet på
nærlyslyktens lysflate.

6.7.3.3.

I lengden: foran på kjøretøyet. Dette kravet anses som oppfylt dersom det utstrålte lyset ikke sjenerer
føreren, verken direkte eller indirekte via speil og/eller andre reflekterende flater på kjøretøyet.

6.7.4.

Geometrisk synlighet
Bestemt ved vinklene α og β som definert i avsnitt A nr. 10 i vedlegg I:

6.7.5.

α

=

5° oppover og nedover,

β

=

45° til venstre og høyre med mindre lykten ikke er midtstilt: i så fall skal den innvendige
vinkelen være β = 10°.

Innstilling: forover.
Kan følge styrevinkelens bevegelser.

6.7.6.

Kan være sammensatt med andre frontlykter.

6.7.7.

Kan ikke kombineres med noen annen frontlykt.

6.7.8.

Kan være gjensidig innbygd med en lykt for fjernlys og en lykt for markeringslys foran.

6.7.9.

Elektriske forbindelser
Lykten for tåkelys foran skal kunne tennes og slokkes uavhengig av lykten for fjernlys eller lykten for
nærlys.

6.7.10.

Innkoplingskontrollinnretning: valgfri.
Grønt, ikke-blinkende varsellys.

6.7.11.

Andre krav: ingen.

6.8.

Lykter for tåkelys bak

6.8.1.

Antall: én eller to.

6.8.2.

Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.8.3.

Plassering

6.8.3.1.

I bredden: En uavhengig lykt for tåkelys bak kan monteres over eller under eller ved siden av en annen
baklykt. Dersom disse lyktene er plassert over hverandre, skal tåkelyslyktens referansesentrum ligge i
kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom lyktene er plassert ved siden av hverandre, skal lyktenes
referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen. En lykt for tåkelys
bak som er gjensidig innbygd med en annen baklykt, skal monteres slik at referansesenteret ligger i
kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

6.8.3.2.

I høyden: minst 250 mm, men høyst 900 mm over bakken.

6.8.3.3.

I lengden: bak på kjøretøyet.

6.8.3.4.

Avstanden mellom lysflatene til lykten for tåkelys bak og lykten for stopplys skal være minst 100 mm.
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6.8.4.

Geometrisk synlighet
Bestemt ved vinklene α og β som definert i avsnitt A nr. 10 i vedlegg I:

α

=

5° oppover og 5° nedover,

β

=

25° til venstre og høyre.

6.8.5.

Innstilling: bakover.

6.8.6.

Kan være sammensatt med andre baklykter.

6.8.7.

Kan ikke kombineres med noen annen lykt.

6.8.8.

Kan være gjensidig innbygd med en lykt for markeringslys bak.

6.8.9.

Elektriske forbindelser
Lykten for tåkelys bak skal bare kunne være tent dersom én eller flere av følgende lykter er tent: lykten for
fjernlys, lykten for nærlys eller lykten for tåkelys foran.
Dersom det finnes en lykt for tåkelys foran, skal det være mulig å slokke tåkelyslykten bak uavhengig av
tåkelyslykten foran.

6.8.10.

Innkoplingskontrollinnretning: obligatorisk.
Oransje, ikke-blinkende varsellys.

6.8.11.

Andre krav: ingen.

6.9.

Nødsignallys

6.9.1.

Samme krav som dem som er oppført i nr. 6.3‑6.3.8.

6.9.2.

Elektriske forbindelser
Signalet skal aktiveres av en særskilt betjeningsinnretning som sikrer at alle lykter for retningslys virker
samtidig.

6.9.3.

Innkoplingskontrollinnretning: obligatorisk.
Et rødt, blinkende lys eller, dersom det ikke finnes en egen kontrollinnretning, samtidig aktivering av
kontrollinnretningene fastsatt i nr. 6.3.10.

6.9.4.

Andre krav
Blinkfrekvens på 90 ± 30 ganger i minuttet. Lykten skal tenne høyst ett sekund etter at betjeningsinnretningen
for lyssignalinnretningen er aktivert, og den skal slokke første gang høyst halvannet sekund etter slik
aktivering.
Det skal være mulig å aktivere nødsignallyset selv om motorens start- og stoppinnretning er i en stilling der
motoren ikke kan være i gang.
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6.10.

Lykt for kjennemerke bak

6.10.1.

Antall: én.
Lykten kan bestå av flere optiske deler beregnet på å lyse opp stedet der kjennemerket er plassert.

⎫
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎬
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎭

6.10.2.

Monteringsplan

6.10.3.

Plassering

6.10.3.1.

I bredden:

6.10.3.2.

I høyden:

6.10.3.3.

I lengden:

6.10.4.

Geometrisk synlighet

6.10.5.

Innstilling

6.10.6.

Kan være sammensatt med én eller flere baklykter.

6.10.7.

Kan kombineres med lykten for markeringslys bak.

6.10.8.

Kan ikke være gjensidig innbygd med noen annen lykt.

6.10.9.

Elektriske forbindelser: ingen særlige krav.

6.10.10.

Innkoplingskontrollinnretning: valgfri.

Slik at lykten lyser opp stedet der
kjennemerket er plassert.

Innretningens funksjon skal ivaretas av samme kontrollinnretning som for lykten for markeringslys.
6.10.11.

Andre krav: ingen.

6.11.

Ikke-trekantede refleksinnretninger på siden

6.11.1.

Antall på hver side: én eller to av klasse IA(1).

6.11.2.

Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.11.3.

Plassering

6.11.3.1.

I bredden: ingen særlige krav.

6.11.3.2.

I høyden: minst 300 mm, men høyst 900 mm over bakken.

6.11.3.3.

I lengden: slik at innretningen ved vanlige driftsforhold ikke kan skjules av føreren eller passasjeren, eller
av deres klær.

6.11.4.

Geometrisk synlighet
Horisontale vinkler: 30° forover og bakover.
Vertikale vinkler: 15° over og under horisontalplanet.
Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom refleksinnretningens
høyde er mindre enn 750 mm.

6.11.5.
(1)

Innstilling: Refleksinnretningenes referanseakse skal være vinkelrett på kjøretøyets midtplan i
lengderetningen og peke utover. Refleksinnretningene foran kan følge styrevinkelens bevegelser.

I samsvar med klassifiseringen fastsatt i direktiv 76/757/EØF.
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6.11.6.

Kan være sammensatt med andre signalinnretninger.

6.12.

Ikke-trekantede refleksinnretninger bak

6.12.1.

Antall: én av klasse IA(1).

6.12.2.

Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.12.3.

Plassering

6.12.3.1.

I bredden: Referansesenteret skal ligge i kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

6.12.3.2.

I høyden: minst 250 mm, men høyst 900 mm over bakken.

6.12.3.3.

I lengden: bak på kjøretøyet.

6.12.4.

Geometrisk synlighet
Horisontal vinkel: 30° til venstre og høyre.
Vertikal vinkel: 15° over og under horisontalplanet.
Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom refleksinnretningens
høyde er mindre enn 750 mm.

6.12.5.

Innstilling: bakover.

6.12.6.

Kan være sammensatt med andre lykter.

6.12.7.

Refleksinnretningens lysflate kan ha deler som er felles med andre røde lykter montert bak.

________
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Tillegg 1
Røde lykters synlighet forover og hvite lykters synlighet bakover
(Se avsnitt B nr. 9 i vedlegg I og nr. 6.3.11.4.2 i dette vedlegg)

Figur 1

Figur 2
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Tillegg 2
Monteringsplan

________
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Tillegg 3
Opplysningsdokument for montering av lys- og lyssignalinnretninger på motorsykkeltyper med to hjul
(vedlegges søknaden om EF-typegodkjenning av deler dersom den ikke sendes sammen med søknaden om
typegodkjenning av kjøretøy)

Løpenummer (tildelt av søkeren):.........................................................................................................................................
Søknad om typegodkjenning av deler med hensyn til montering av lys- og lyssignalinnretninger på motorsykkeltyper
med to hjul skal inneholde opplysningene oppført i vedlegg II til direktiv 2002/24/EF, del A, nr.:
0.1,
0.2,
0.4–0.6,
8.0–8.4.
________
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Tillegg 4

Myndighetens navn

EF-typegodkjenningsdokument for deler med hensyn til montering av lys- og lyssignalinnretninger på
motorsykkeltyper med to hjul

MØNSTER
Rapport nr. ......................................... fra teknisk instans ......................................... den ......................................... (dato)
EF-typegodkjenning av deler nr. ……………………………… Utvidelse nr. ..................................................................

1.

Kjøretøymerke (handelsnavn) ..............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

2.

Kjøretøytype .........................................................................................................................................................

3.

Produsentens navn og adresse ..............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

4.

Navn og adresse til produsentens eventuelle representant ...................................................................................
...............................................................................................................................................................................

5.

Obligatoriske lysinnretninger montert på kjøretøyet som er framstilt for prøving(1):

5.1.

Lykter for fjernlys

5.2.

Lykter for nærlys

5.3.

Lykter for retningslys

5.4.

Lykter for stopplys

5.5.

Lykter for markeringslys foran

5.6.

Lykter for markeringslys bak

5.7.

Lykt for kjennemerke bak

5.8.

Ikke-trekantede refleksinnretninger bak

6.

Valgfrie lysinnretninger montert på kjøretøyet som er framstilt for prøving(1):

6.1.

Lykter for tåkelys foran: ja/nei(*)

6.2.

Lykter for tåkelys bak: ja/nei(*)

6.3.

Nødsignallys: ja/nei(*)

6.4.

Ikke-trekantede refleksinnretninger på siden: ja/nei(*)

7.

Varianter ................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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8.

Kjøretøyet er framstilt for EF-typegodkjenning den ……….…………………… (dato)

9.

EF-typegodkjenning av deler er innvilget/avslått(*)

10.

Sted .......................................................................................................................................................................

11.

Dato .......................................................................................................................................................................

12.

Underskrift ............................................................................................................................................................

_________________
(*)
(1)

Stryk det som ikke passer.
Oppgi på et eget ark for hver innretning de behørig merkede innretningstypene som oppfyller kravene i dette vedlegg.

_________
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VEDLEGG V
KRAV TIL MOTORSYKLER MED SIDEVOGN
1.

Alle motorsykler med sidevogn skal være utstyrt med følgende lys- og lyssignalinnretninger:

1.1.

lykt for fjernlys,

1.2.

lykt for nærlys,

1.3.

lykter for retningslys,

1.4.

lykt for stopplys,

1.5.

lykt for markeringslys foran,

1.6.

lykt for markeringslys bak,

1.7.

lykt for kjennemerke bak,

1.8.

ikke-trekantet refleksinnretning bak.

2.

I tillegg kan alle motorsykler med sidevogn være utstyrt med følgende lys- og lyssignalinnretninger:

2.1.

lykt for tåkelys foran,

2.2.

lykt for tåkelys bak,

2.3.

nødsignallys,

2.4.

ikke-trekantede refleksinnretninger på siden.

3.

Alle lys- og lyssignalinnretninger nevnt i nr. 1 og 2 skal være montert i samsvar med de relevante
bestemmelsene i nr. 6.

4.

Montering av andre lys- eller lyssignalinnretninger enn dem som er nevnt i nr. 1 og 2, er forbudt.

5.

Lys- og lyssignalinnretninger nevnt i nr. 1 og 2 som er typegodkjent for kjøretøyer i gruppe M1 og N1
i samsvar med direktiv 76/757/EØF, 76/758/EØF, 76/759/EØF, 76/760/EØF, 76/761/EØF, 76/762/EØF,
77/538/EØF eller 77/539/EØF, er tillatt også på motorsykler med sidevogn.

6.

SÆRLIGE MONTERINGSKRAV

6.1.

Lykter for fjernlys

6.1.1.

Antall: én eller to.

6.1.2.

Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.1.3.

Plassering

6.1.3.1.

I bredden:
— En uavhengig lykt for fjernlys kan monteres over eller under eller ved siden av en annen frontlykt.
Dersom disse lyktene er plassert over hverandre, skal fjernlyslyktens referansesentrum ligge i
motorsykkelens midtplan i lengderetningen. Dersom lyktene er plassert ved siden av hverandre, skal
lyktenes referansesentre være symmetriske i forhold til motorsykkelens midtplan i lengderetningen.
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— En lykt for fjernlys som er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres slik at
referansesenteret ligger i motorsykkelens midtplan i lengderetningen. Dersom motorsykkelen også
er utstyrt med en uavhengig lykt for nærlys ved siden av lykten for fjernlys, skal imidlertid lyktenes
referansesentre være symmetriske i forhold til motorsykkelens midtplan i lengderetningen.
— To lykter for fjernlys der én eller begge er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres slik
at lyktenes referansesentre er symmetriske i forhold til motorsykkelens midtplan i lengderetningen.
6.1.3.2.

I lengden: foran på kjøretøyet. Dette kravet anses som oppfylt dersom det utstrålte lyset ikke sjenerer
føreren, verken direkte eller indirekte via speil og/eller andre reflekterende flater på kjøretøyet.

6.1.3.3.

Uansett skal avstanden mellom kanten på lysflaten til en uavhengig lykt for fjernlys og kanten på
nærlyslyktens lysflate ikke være større enn 200 mm.

6.1.3.4.

Avstanden mellom lysflatene på to lykter for fjernlys skal ikke være større enn 200 mm.

6.1.4.

Geometrisk synlighet
Lysflatens synlighet skal, også i områder som ikke synes å være opplyst i den aktuelle synsretningen,
være sikret innenfor et divergent rom som er avgrenset av linjer gjennom hele lysflatens omriss som
danner en vinkel på minst 5° med lyktens referanseakse. Omrisset til lysflatens projeksjon på et tverrplan
som tangerer fremre del av fjernlyslyktens linse, regnes som utgangspunkt for vinklene for geometrisk
synlighet.

6.1.5.

Innstilling: forover.
Kan følge styrevinkelens bevegelser.

6.1.6.

Kan være sammensatt med lykten for nærlys og de andre frontlyktene.

6.1.7.

Kan ikke kombineres med noen annen lykt.

6.1.8.

Kan være gjensidig innbygd med:

6.1.8.1.

lykten for nærlys,

6.1.8.2.

lykten for markeringslys foran,

6.1.8.3.

lykten for tåkelys foran.

6.1.9.

Elektriske forbindelser
Lyktene for fjernlys skal tenne samtidig. Alle lykter for fjernlys skal tenne ved veksling fra nærlys til
fjernlys. Alle lykter for fjernlys skal slokke samtidig ved veksling fra fjernlys til nærlys. Lyktene for nærlys
kan være tent samtidig med lyktene for fjernlys.

6.1.10.

Innkoplingskontrollinnretning: obligatorisk.
Blått, ikke-blinkende varsellys.

6.1.11.

Andre krav: Den største lysstyrken for fjernlyslykter som kan være tent samtidig, skal ikke overskride
225 000 cd (EF-typegodkjenningsverdi).

6.2.

Lykter for nærlys

6.2.1.

Antall: én eller to.

6.2.2.

Monteringsplan: ingen særlige krav.
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6.2.3.

Plassering

6.2.3.1.

I bredden:
— En uavhengig lykt for nærlys kan monteres over eller under eller ved siden av en annen frontlykt.
Dersom disse lyktene er plassert over hverandre, skal nærlyslyktens referansesentrum ligge i
motorsykkelens midtplan i lengderetningen. Dersom lyktene er plassert ved siden av hverandre, skal
lyktenes referansesentre være symmetriske i forhold til motorsykkelens midtplan i lengderetningen.
— En lykt for nærlys som er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres slik at
referansesenteret ligger i motorsykkelens midtplan i lengderetningen. Dersom motorsykkelen også
er utstyrt med en uavhengig lykt for fjernlys ved siden av lykten for nærlys, skal imidlertid lyktenes
referansesentre være symmetriske i forhold til motorsykkelens midtplan i lengderetningen.
— To lykter for nærlys der én eller begge er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres slik
at lyktenes referansesentre er symmetriske i forhold til motorsykkelens midtplan i lengderetningen.

6.2.3.2.

I høyden: Minst 500 mm, men ikke mer enn 1 200 mm over bakken.

6.2.3.3.

I lengden: Foran på kjøretøyet. Dette kravet anses som oppfylt dersom det utstrålte lyset ikke sjenerer
føreren, verken direkte eller indirekte via speil og/eller andre reflekterende flater på kjøretøyet.

6.2.3.4.

Dersom det er to lykter for nærlys, skal avstanden mellom lysflatene ikke være større enn 200 mm.

6.2.4.

Geometrisk synlighet
Bestemt ved vinklene α og β som definert i avsnitt A nr. 10 i vedlegg I:

α

=

15° oppover og 10° nedover,

β

=

45° til venstre og høyre dersom det bare er én lykt for nærlys,
45° utover og 10° innover dersom det er to lykter for nærlys.

Instrumentbord eller annet utstyr i nærheten av lykten må ikke forårsake andre virkninger som er til
sjenanse for andre trafikanter.
6.2.5.

Innstilling: forover.
Kan følge styrevinkelens bevegelser.
Nærlysets vertikale helling skal være mellom –0,5 % og –2,5 %, med mindre det finnes en utvendig
justeringsinnretning.

6.2.6.

Kan være sammensatt med lykten for fjernlys og de andre frontlyktene.

6.2.7.

Kan ikke kombineres med noen annen lykt.

6.2.8.

Kan være gjensidig innbygd med lykten for fjernlys og de andre frontlyktene.

6.2.9.

Elektriske forbindelser
Betjeningsinnretningen for å veksle til nærlys skal slokke alle fjernlys samtidig, mens nærlysene kan være
tent samtidig med fjernlysene.

6.2.10.

Innkoplingskontrollinnretning: valgfri.
Grønt, ikke-blinkende varsellys.
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6.2.11.

Andre krav: ingen.

6.3.

Lykter for retningslys

6.3.1.

Antall: to på hver side.

6.3.2.

Monteringsplan: to lykter for retningslys foran og to bak.

6.3.3.

Plassering

6.3.3.1.

I bredden:
— skal de kantene på lysflatene som er lengst fra midtplanet i lengderetningen, ikke være mer enn
400 mm fra kjøretøyets ytterste utvendige kant,
— skal de innvendige kantene på lysflatene være minst 600 mm fra hverandre,
— skal det være en minste avstand mellom lysflatene til lyktene for retningslys og de nærmeste lyktene
for nærlys på:
— 75 mm dersom retningslyslyktens lysstyrke er minst 90 cd,
— 40 mm dersom retningslyslyktens lysstyrke er minst 175 cd,
— 20 mm dersom retningslyslyktens lysstyrke er minst 250 cd,
— ≤ 20 mm dersom retningslyslyktens lysstyrke er minst 400 cd.

6.3.3.2.

I lengden: Avstanden mellom referansesenteret for lyktene for retningslys bak og tverrplanet som avgrenser
kjøretøyets største lengde bak, skal ikke være større enn 300 mm. Sidevognens lykt for retningslys foran
skal være foran sidevognens midtakse, og retningslyslykten bak skal være bak sidevognens midtakse.

6.3.4.

Geometrisk synlighet
Horisontale vinkler: Se tillegg 2.
Vertikale vinkler: 15° over og under horisontalplanet.
Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom lyktene er mindre enn
750 mm over bakken.

6.3.5.

Innstilling
Lyktene for retningslys foran kan følge styrevinkelens bevegelser.

6.3.6.

Kan være sammensatt med én eller flere andre lykter.

6.3.7.

Kan ikke kombineres med noen annen lykt.

6.3.8.

Kan ikke være gjensidig innbygd med noen annen lykt.

6.3.9.

Elektriske forbindelser
Lyktene for retningslys skal tennes uavhengig av de andre lyktene. Alle lykter for retningslys på én side av
kjøretøyet skal tennes og slokkes med samme betjeningsinnretning.

6.3.10.

Funksjonskontrollinnretning: obligatorisk.
Den kan bestå av et lyd- eller lyssignal, eller begge deler. Dersom det er et lyssignal, skal det være et grønt,
blinkende lys. Det skal være synlig under alle vanlige driftsforhold. Signalet skal slokke eller være tent
kontinuerlig uten å blinke eller endre frekvensen vesentlig i tilfelle funksjonssvikt ved en av lyktene for
retningslys. Dersom det bare er et lydsignal, skal det kunne høres tydelig og virke på samme måte som
lyssignalet.
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6.3.11.

Andre krav
Egenskapene nevnt nedenfor, skal måles mens den elektriske dynamoen leverer strøm bare til de kretsene
som er vesentlige for drift av motoren og lysinnretningene.

6.3.11.1.

Lykten skal tenne høyst ett sekund etter at betjeningsinnretningen for lyssignalinnretningen er aktivert, og
den skal slokke første gang høyst halvannet sekund etter slik aktivering.

6.3.11.2.

For alle kjøretøyer med lykter for retningslys som drives av likestrøm, skal:

6.3.11.2.1.

blinkfrekvensen være 90 ± 30 ganger i minuttet,

6.3.11.2.2.

lykter for retningslys på samme side av kjøretøyet blinke samtidig og synkront.

6.3.11.3.

Når motorturtallet for et kjøretøy med lykter for retningslys som drives av vekselstrøm, ligger mellom
50 % og 100 % av turtallet som tilsvarer kjøretøyets største hastighet:

6.3.11.3.1.

skal blinkfrekvensen være 90 ± 30 ganger i minuttet,

6.3.11.3.2.

kan lyktene for retningslys på samme side av kjøretøyet blinke enten samtidig eller vekselvis. Lyktene
foran skal ikke være synlige bakover, og lyktene bak skal ikke være synlige forover, innenfor områdene
definert i tillegg 1.

6.3.11.4.

Når motorturtallet for et kjøretøy med lykter for retningslys som drives av vekselstrøm, ligger mellom
tomgangsturtallet fastsatt av produsenten og 50 % av hastigheten som tilsvarer kjøretøyets største hastighet:

6.3.11.4.1.

skal blinkfrekvensen være mellom 90 + 30 og 90–45 ganger i minuttet,

6.3.11.4.2.

kan lykter for retningslys på samme side av kjøretøyet blinke enten samtidig eller vekselvis. Lyktene foran
skal ikke være synlige bakover, og lyktene bak skal ikke være synlige forover, innenfor områdene definert
i tillegg 1.

6.3.11.5.

I tilfelle funksjonsfeil, unntatt kortslutning, ved én lykt for retningslys skal de andre lyktene fortsette
å blinke eller fortsette å være tent, men under slike forhold kan blinkfrekvensen avvike fra den som er
fastsatt.

6.4.

Lykter for stopplys

6.4.1.

Antall: to eller tre (bare én på sidevognen).

6.4.2.

Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.4.3.

Plassering

6.4.3.1.

I bredden: Avstanden sidelengs mellom den ytterste kanten på lysflatene til de ytterste lyktene for stopplys
og kjøretøyets ytterste utvendige kant skal ikke overstige 400 mm. Dersom det er montert en tredje lykt for
stopplys, skal denne og den andre stopplyslykten som ikke er montert på sidevognen, være symmetriske i
forhold til motorsykkelens midtplan i lengderetningen.

6.4.3.2.

I høyden: Minst 250 mm, men høyst 1 500 mm over bakken.

6.4.3.3.

I lengden: Bak på kjøretøyet.

6.4.4.

Geometrisk synlighet
Horisontal vinkel: 45° til venstre og høyre. Dersom det er montert lykt for stopplys på sidevognen: 45°
utover og 10° innover.
Vertikal vinkel: 15° over og under horisontalplanet.
Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom lykten er mindre enn
750 mm over bakken.
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6.4.5.

Innstilling: bakover.

6.4.6.

Kan være sammensatt med én eller flere andre baklykter.

6.4.7.

Kan ikke kombineres med noen annen lykt.

6.4.8.

Kan være gjensidig innbygd med lykten for markeringslys bak.

6.4.9.

Elektriske forbindelser: skal tenne når minst én av driftsbremsene brukes.

6.4.10.

Innkoplingskontrollinnretning: forbudt.

6.5.

Lykter for markeringslys foran

6.5.1.

Antall: to eller tre (bare én på sidevognen).

6.5.2.

Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.5.3.

Plassering

6.5.3.1.

I bredden: Avstanden sidelengs mellom den ytterste kanten på lysflatene til de to ytterste lyktene for
markeringslys foran og kjøretøyets ytterste utvendige kant skal ikke overstige 400 mm. Dersom det er
montert en tredje lykt for markeringslys foran, skal denne og den andre markeringslyslykten foran som
ikke er montert på sidevognen, være symmetriske i forhold til motorsykkelens midtplan i lengderetningen.

6.5.3.2.

I høyden: minst 350 mm, men høyst 1 200 mm over bakken.

6.5.3.3.

I lengden: foran på kjøretøyet.

6.5.4.

Geometrisk synlighet
Horisontal vinkel: 80° utover og 45° innover.
Vertikal vinkel: 15° over og under horisontalplanet.
Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom lykten er mindre enn
750 mm over bakken.

6.5.5.

Innstilling: forover.
Kan følge styrevinkelens bevegelser.

6.5.6.

Kan være sammensatt med andre frontlykter.

6.5.7.

Kan være gjensidig innbygd med andre frontlykter.

6.5.8.

Elektriske forbindelser: ingen særlige krav.

6.5.9.

Innkoplingskontrollinnretning: obligatorisk.
Grønt, ikke-blinkende varsellys. Denne kontrollinnretningen er ikke påkrevd dersom instrumentbordets
belysning bare kan slås av og på sammen med lykten for markeringslys.

6.5.10.

Andre krav: ingen.

6.6.

Lykter for markeringslys bak

6.6.1.

Antall: to eller tre (bare én på sidevognen).

6.6.2.

Monteringsplan: ingen særlige krav.
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6.6.3.

Plassering

6.6.3.1.

I bredden: Avstanden sidelengs mellom den ytterste kanten på lysflatene til de ytterste lyktene for
markeringslys bak og kjøretøyets ytterste utvendige kant skal ikke overstige 400 mm. Dersom det er
montert en tredje lykt for markeringslys bak, skal denne og den andre markeringslyslykten foran som ikke
er montert på sidevognen, være symmetriske i forhold til motorsykkelens midtplan i lengderetningen.

6.6.3.2.

I høyden: Minst 250 mm, men høyst 1 500 mm over bakken.

6.6.3.3.

I lengden: Bak på kjøretøyet.

6.6.4.

Geometrisk synlighet
Horisontal vinkel: 80° utover og 45° innover.
Vertikal vinkel: 15° over og under horisontalplanet.
Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom lykten er mindre enn
750 mm over bakken.

6.6.5.

Innstilling: bakover.

6.6.6.

Kan være sammensatt med andre baklykter.

6.6.7.

Kan kombineres med lykten for kjennemerke bak.

6.6.8.

Kan være gjensidig innbygd med lykten for stopplys eller den ikke-trekantede refleksinnretningen bak,
eller med begge, eller med lykten for tåkelys bak.

6.6.9.

Elektriske forbindelser: ingen særlige krav.

6.6.10.

Innkoplingskontrollinnretning: valgfri.
Funksjonen kan eventuelt ivaretas av innretningen for lykten for markeringslys foran.

6.6.11.

Andre krav: ingen.

6.7.

Lykter for tåkelys foran

6.7.1.

Antall: én eller to.

6.7.2.

Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.7.3.

Plassering

6.7.3.1.

I bredden:
— En uavhengig lykt for tåkelys foran kan monteres over eller under eller ved siden av en annen frontlykt.
Dersom disse lyktene er plassert over hverandre, skal referansesentrum for tåkelyslykten foran ligge
i kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom lyktene er plassert ved siden av hverandre, skal
lyktenes referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.
— En lykt for tåkelys foran som er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres slik at
referansesenteret ligger i kjøretøyets midtplan i lengderetningen.
— To lykter for tåkelys foran der én eller begge er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres
slik at lyktenes referansesentre er symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

6.7.3.2.

I høyden: Minst 250 mm over bakken. Ikke noe punkt på lysflaten skal være over det høyeste punktet på
nærlyslyktens lysflate.

6.7.3.3.

I lengden: Foran på kjøretøyet. Dette kravet anses som oppfylt dersom det utstrålte lyset ikke sjenerer
føreren, verken direkte eller indirekte via speil og/eller andre reflekterende flater på kjøretøyet.
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6.7.4.

Geometrisk synlighet
Bestemt ved vinklene α og β som definert i avsnitt A nr. 10 i vedlegg I:

6.7.5.

α

=

5° oppover og nedover,

β

=

45° utover og 10° innover.

Innstilling: forover.
Kan følge styrevinkelens bevegelser.

6.7.6.

Kan være sammensatt med andre frontlykter.

6.7.7.

Kan ikke kombineres med noen annen frontlykt.

6.7.8.

Kan være gjensidig innbygd med en lykt for fjernlys og en lykt for markeringslys foran.

6.7.9.

Elektriske forbindelser
Lykten for tåkelys foran skal kunne tennes og slokkes uavhengig av lykten for fjernlys eller lykten for
nærlys.

6.7.10.

Innkoplingskontrollinnretning: valgfri.
Grønt, ikke-blinkende varsellys.

6.7.11.

Andre krav: ingen.

6.8.

Lykter for tåkelys bak

6.8.1.

Antall: én eller to.

6.8.2.

Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.8.3.

Plassering

6.8.3.1.

I bredden: Dersom det er montert én enkelt lykt for tåkelys bak, skal lyktens plassering i forhold til
kjøretøyets midtplan i lengderetningen være på motsatt side av siden for kjøreretningen i medlemsstaten
der kjøretøyet skal registreres.

6.8.3.2.

I høyden: Minst 250 mm, men høyst 900 mm over bakken.

6.8.3.3.

I lengden: Bak på kjøretøyet.

6.8.3.4.

Avstanden mellom lysflatene til lykten for tåkelys bak og lykten for stopplys skal være minst 100 mm.

6.8.4.

Geometrisk synlighet
Bestemt ved vinklene α og β som definert i avsnitt A nr. 10 i vedlegg I:
α

=

5° oppover og 5° nedover,

β

=

25° til venstre og høyre.

6.8.5.

Innstilling: bakover.

6.8.6.

Kan være sammensatt med andre baklykter.

6.8.7.

Kan ikke kombineres med noen annen lykt.

6.8.8.

Kan være gjensidig innbygd med en lykt for markeringslys bak.
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6.8.9.

Elektriske forbindelser
Lykten for tåkelys bak skal bare kunne være tent dersom én eller flere av følgende lykter er tent: lykten for
fjernlys, lykten for nærlys eller lykten for tåkelys foran.
Dersom det finnes en lykt for tåkelys foran, skal det være mulig å slokke tåkelyslykten bak uavhengig av
tåkelyslykten foran.

6.8.10.

Innkoplingskontrollinnretning: obligatorisk.
Oransje, ikke-blinkende varsellys.

6.8.11.

Andre krav: ingen.

6.9.

Nødsignallys

6.9.1.

Samme krav som dem som er oppført i nr. 6.3‑6.3.8.

6.9.2.

Elektriske forbindelser
Signalet skal aktiveres av en særskilt betjeningsinnretning som sikrer at alle lykter for retningslys virker
samtidig.

6.9.3.

Innkoplingskontrollinnretning: obligatorisk.
Et rødt, blinkende lys eller, dersom det ikke finnes en egen kontrollinnretning, samtidig aktivering av
kontrollinnretningene fastsatt i nr. 6.3.10.

6.9.4.

Andre krav
Blinkfrekvens på 90 ± 30 ganger i minuttet. Lykten skal tenne høyst ett sekund etter at betjeningsinnretningen
for lyssignalinnretningen er aktivert, og den skal slokke første gang høyst halvannet sekund etter slik
aktivering.
Det skal være mulig å aktivere nødsignallyset selv om motorens start- og stoppinnretning er i en stilling der
motoren ikke kan være i gang.

6.10.

Lykt for kjennemerke bak

6.10.1.

Antall: én.
Lykten kan bestå av flere optiske deler beregnet på å lyse opp stedet der kjennemerket er plassert.

⎫
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎬
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎭

6.10.2.

Monteringsplan

6.10.3.

Plassering

6.10.3.1.

I bredden:

6.10.3.2.

I høyden:

6.10.3.3.

I lengden:

6.10.4.

Geometrisk synlighet

6.10.5.

Innstilling

6.10.6.

Kan være sammensatt med én eller flere baklykter.

6.10.7.

Kan kombineres med lykten for markeringslys bak.

6.10.8.

Kan ikke være gjensidig innbygd med noen annen lykt.

6.10.9.

Elektriske forbindelser: ingen særlige krav.

Slik at lykten lyser opp stedet der
kjennemerket er plassert.
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6.10.10.

Innkoplingskontrollinnretning: valgfri.
Innretningens funksjon skal ivaretas av samme kontrollinnretning som for lykten for markeringslys.

6.10.11.

Andre krav: ingen.

6.11.

Ikke-trekantede refleksinnretninger på siden

6.11.1.

Antall per side: én eller to av klasse IA(1).

6.11.2.

Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.11.3.

Plassering

6.11.3.1.

I bredden: ingen særlige krav.

6.11.3.2.

I høyden: minst 300 mm, men høyst 900 mm over bakken.

6.11.3.3.

I lengden: slik at innretningen ved vanlige driftsforhold ikke kan skjules av føreren eller passasjeren, eller
av deres klær.

6.11.4.

Geometrisk synlighet
Horisontale vinkler: 30° forover og bakover.
Vertikale vinkler: 15° over og under horisontalplanet.
Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom refleksinnretningens
høyde er mindre enn 750 mm.

6.11.5.

Innstilling: Refleksinnretningenes referanseakse skal være vinkelrett på kjøretøyets midtplan i
lengderetningen og peke utover. Refleksinnretningene foran kan følge styrevinkelens bevegelser.

6.11.6.

Kan være sammensatt med andre signalinnretninger.

6.12.

Ikke-trekantede refleksinnretninger bak

6.12.1.

Antall: én av klasse IA(1).

6.12.2.

Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.12.3.

Plassering

6.12.3.1.

I bredden:
— skal de kantene på lysflatene som er lengst fra kjøretøyets midtplan i lengderetningen, ikke være mer
enn 400 mm fra kjøretøyets ytterste utvendige kant,
— skal de innvendige kantene på refleksinnretningene være minst 500 mm fra hverandre. Avstanden kan
reduseres til 400 mm dersom kjøretøyets største bredde er mindre enn 1 300 mm.

6.12.3.2.

I høyden: minst 250 mm, men høyst 900 mm over bakken.

6.12.3.3.

I lengden: bak på kjøretøyet.

(1)

I samsvar med klassifiseringen fastsatt i direktiv 76/757/EØF.
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6.12.4.

Geometrisk synlighet
Horisontal vinkel: 30° utover og 10° innover.
Vertikal vinkel: 15° over og under horisontalplanet.
Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom refleksinnretningens
høyde er mindre enn 750 mm.

6.12.5.

Innstilling: bakover.

6.12.6.

Kan være sammensatt med andre lykter.

6.12.7.

Refleksinnretningens lysflate kan ha deler som er felles med andre røde lykter montert bak.

________
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Tillegg 1
Røde lykters synlighet forover og hvite lykters synlighet bakover
(Se avsnitt B nr. 9 i vedlegg I og nr. 6.3.11.4.2 i dette vedlegg)

Figur 1

Figur 2
________
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Tillegg 2

Monteringsplan
To lykter for retningslys foran og bak
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Tillegg 3

Opplysningsdokument for montering av lys- og lyssignalinnretninger på motorsykkeltyper med sidevogn
(vedlegges søknaden om EF-typegodkjenning av deler dersom den ikke sendes sammen med søknaden om
typegodkjenning av kjøretøy)

Løpenummer (tildelt av søkeren):.........................................................................................................................................
Søknad om typegodkjenning av deler med hensyn til montering av lys- og lyssignalinnretninger på motorsykkeltyper
med sidevogn skal inneholde opplysningene oppført i vedlegg II til direktiv 2002/24/EF, del A, nr.:
0.1,
0.2,
0.4–0.6,
8.0–8.4.

________
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Tillegg 4
Myndighetens navn
EF-typegodkjenningsdokument for deler med hensyn til montering av lys- og lyssignalinnretninger på
motorsykkeltyper med sidevogn

MØNSTER
Rapport nr. ......................................... fra teknisk instans ......................................... den .......................................... (dato)
EF-typegodkjenning av deler nr. .......................................... Utvidelse nr. ........................................................................

1.

Kjøretøymerke (handelsnavn) ..............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

2.

Kjøretøytype .........................................................................................................................................................

3.

Produsentens navn og adresse ..............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

4.

Navn og adresse til produsentens eventuelle representant ...................................................................................
...............................................................................................................................................................................

5.

Obligatoriske lysinnretninger montert på kjøretøyet som er framstilt for prøving(1):

5.1.

Lykter for fjernlys

5.2.

Lykter for nærlys

5.3.

Lykter for retningslys

5.4.

Lykter for stopplys

5.5.

Lykter for markeringslys foran

5.6.

Lykter for markeringslys bak

5.7.

Lykt for kjennemerke bak

5.8.

Ikke-trekantede refleksinnretninger bak

6.

Valgfrie lysinnretninger montert på kjøretøyet som er framstilt for prøving(1):

6.1.

Lykter for tåkelys foran: ja/nei(*)

6.2.

Lykter for tåkelys bak: ja/nei(*)

6.3.

Nødsignallys: ja/nei(*)

6.4.

Ikke-trekantede refleksinnretninger på siden: ja/nei(*)

7.

Varianter ................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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8.

Kjøretøyet er framstilt for EF-typegodkjenning den …….……………………… (dato)

9.

EF-typegodkjenning av deler er innvilget/avslått(*)

10.

Sted .......................................................................................................................................................................

11.

Dato .......................................................................................................................................................................

12.

Underskrift ............................................................................................................................................................

_________________
(*)
(1)

Stryk det som ikke passer.
Oppgi på et eget ark for hver innretning de behørig merkede innretningstypene som oppfyller kravene i dette vedlegg.

________
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VEDLEGG VI
KRAV TIL TREHJULS MOTORSYKLER
1.

Alle trehjuls motorsykler skal være utstyrt med følgende lys- og lyssignalinnretninger:

1.1.

lykt for fjernlys,

1.2.

lykt for nærlys,

1.3.

lykter for retningslys,

1.4.

lykt for stopplys,

1.5.

lykt for markeringslys foran,

1.6.

lykt for markeringslys bak,

1.7.

lykt for kjennemerke bak,

1.8.

ikke-trekantet refleksinnretning bak,

1.9.

nødsignallys.

2.

I tillegg kan alle trehjuls motorsykler være utstyrt med følgende lys- og lyssignalinnretninger:

2.1.

lykt for tåkelys foran,

2.2.

lykt for tåkelys bak,

2.3.

lykt for ryggelys,

2.4.

ikke-trekantede refleksinnretninger på siden.

3.

Alle lys- og lyssignalinnretninger nevnt i nr. 1 og 2 skal være montert i samsvar med de relevante
bestemmelsene i nr. 6.

4.

Montering av andre lys- eller lyssignalinnretninger enn dem som er nevnt i nr. 1 og 2, er forbudt.

5.

Lys- og lyssignalinnretninger nevnt i nr. 1 og 2 som er typegodkjent for kjøretøyer i gruppe M1 og N1
i samsvar med direktiv 76/757/EØF, 76/758/EØF, 76/759/EØF, 76/760/EØF, 76/761/EØF, 76/762/EØF,
77/538/EØF eller 77/539/EØF, er tillatt også på trehjuls motorsykler.

6.

SÆRLIGE MONTERINGSKRAV

6.1.

Lykter for fjernlys

6.1.1.

Antall: én eller to.
For trehjuls motorsykler med en største bredde på over 1 300 mm kreves det imidlertid to lykter for
fjernlys.

6.1.2.

Monteringsplan: ingen særlige krav.
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6.1.3.

Plassering

6.1.3.1.

I bredden:
— En uavhengig lykt for fjernlys kan monteres over eller under eller ved siden av en annen frontlykt.
Dersom disse lyktene er plassert over hverandre, skal fjernlyslyktens referansesentrum ligge
i kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom lyktene er plassert ved siden av hverandre, skal
lyktenes referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.
— En lykt for fjernlys som er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres slik at
referansesenteret ligger i kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom kjøretøyet også er utstyrt med
en uavhengig lykt for nærlys ved siden av lykten for fjernlys, skal imidlertid lyktenes referansesentre
være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.
— To lykter for fjernlys der én eller begge er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres
slik at lyktenes referansesentre er symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

6.1.3.2.

I lengden: Foran på kjøretøyet. Dette kravet anses som oppfylt dersom det utstrålte lyset ikke sjenerer
føreren, verken direkte eller indirekte via speil og/eller andre reflekterende flater på kjøretøyet.

6.1.3.3.

Uansett skal avstanden mellom kanten på lysflaten til en uavhengig lykt for fjernlys og kanten på
nærlyslyktens lysflate ikke være større enn 200 mm.

6.1.4.

Geometrisk synlighet
Lysflatens synlighet skal, også i områder som ikke synes å være opplyst i den aktuelle synsretningen,
være sikret innenfor et divergent rom som er avgrenset av linjer gjennom hele lysflatens omriss som
danner en vinkel på minst 5° med lyktens referanseakse. Omrisset til lysflatens projeksjon på et tverrplan
som tangerer fremre del av fjernlyslyktens linse, regnes som utgangspunkt for vinklene for geometrisk
synlighet.

6.1.5.

Innstilling: forover.
Kan følge styrevinkelens bevegelser.

6.1.6.

Kan være sammensatt med lykten for nærlys og de andre frontlyktene.

6.1.7.

Kan ikke kombineres med noen annen lykt.

6.1.8.

Kan være gjensidig innbygd med:

6.1.8.1.

lykten for nærlys,

6.1.8.2.

lykten for markeringslys foran,

6.1.8.3.

lykten for tåkelys foran.

6.1.9.

Elektriske forbindelser
Lyktene for fjernlys skal tenne samtidig. Alle lykter for fjernlys skal tenne ved veksling fra nærlys til
fjernlys. Alle lykter for fjernlys skal slokke samtidig ved veksling fra fjernlys til nærlys. Lyktene for nærlys
kan være tent samtidig med lyktene for fjernlys.

6.1.10.

Innkoplingskontrollinnretning: obligatorisk.
Blått, ikke-blinkende varsellys.

6.1.11.

Andre krav: Den største lysstyrken for fjernlyslykter som kan være tent samtidig, skal ikke overskride
225 000 cd (EF-typegodkjenningsverdi).
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6.2.

Lykter for nærlys

6.2.1.

Antall: én eller to.
For trehjuls motorsykler med en største bredde på over 1 300 mm kreves det imidlertid to lykter for nærlys.

6.2.2.

Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.2.3.

Plassering

6.2.3.1.

I bredden:
— En uavhengig lykt for nærlys kan monteres over eller under eller ved siden av en annen frontlykt.
Dersom disse lyktene er plassert over hverandre, skal nærlyslyktens referansesentrum ligge i
kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom lyktene er plassert ved siden av hverandre, skal
lyktenes referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.
— En lykt for nærlys som er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres slik at
referansesenteret ligger i kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom kjøretøyet også er utstyrt med
en uavhengig lykt for fjernlys ved siden av lykten for nærlys, skal imidlertid lyktenes referansesentre
være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.
— To lykter for nærlys der én eller begge er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres slik
at lyktenes referansesentre er symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.
For kjøretøyer med to lykter for nærlys:
— skal de kantene på lysflatene som er lengst fra kjøretøyets midtplan i lengderetningen, ikke være mer
enn 400 mm fra kjøretøyets ytterste utvendige kant,
— skal de innvendige kantene på lysflatene være minst 500 mm fra hverandre. Avstanden kan reduseres
til 400 mm dersom kjøretøyets største bredde er mindre enn 1 300 mm.

6.2.3.2.

I høyden: Minst 500 mm, men ikke mer enn 1 200 mm over bakken.

6.2.3.3.

I lengden: Foran på kjøretøyet. Dette kravet anses som oppfylt dersom det utstrålte lyset ikke sjenerer
føreren, verken direkte eller indirekte via speil og/eller andre reflekterende flater på kjøretøyet.

6.2.4.

Geometrisk synlighet
Bestemt ved vinklene α og β som definert i avsnitt A nr. 10 i vedlegg I:
α

=

15° oppover og 10° nedover,

β

=

45° til venstre og høyre dersom det bare er én lykt for nærlys,
45° utover og 10° innover dersom det er to lykter for nærlys.

Instrumentbord eller annet utstyr i nærheten av lykten må ikke forårsake andre virkninger som er til
sjenanse for andre trafikanter.
6.2.5.

Innstilling: forover.
Kan følge styrevinkelens bevegelser.
Nærlysets vertikale helling skal være mellom –0,5 % og –2,5 %, med mindre det finnes en utvendig
justeringsinnretning.

6.2.6.

Kan være sammensatt med lykten for fjernlys og de andre frontlyktene.
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6.2.7.

Kan ikke kombineres med noen annen lykt.

6.2.8.

Kan være gjensidig innbygd med lykten for fjernlys og de andre frontlyktene.

6.2.9.

Elektriske forbindelser
Betjeningsinnretningen for å veksle til nærlys skal slokke alle fjernlys samtidig, mens nærlysene kan være
tent samtidig med fjernlysene.

6.2.10.

Innkoplingskontrollinnretning: valgfri.
Grønt, ikke-blinkende varsellys.

6.2.11.

Andre krav: ingen.

6.3.

Lykter for retningslys

6.3.1.

Antall: to på hver side.
På hver side tillates også én lykt for retningslys på siden.

6.3.2.

Monteringsplan: to lykter for retningslys foran og to bak.

6.3.3.

Plassering

6.3.3.1.

I bredden:
— skal de kantene på lysflatene som er lengst fra midtplanet i lengderetningen, ikke være mer enn
400 mm fra kjøretøyets ytterste utvendige kant,
— skal de innvendige kantene på lysflatene være minst 500 mm fra hverandre,
— skal det være en minste avstand mellom lysflatene til lyktene for retningslys og de nærmeste lyktene
for nærlys på:
— 75 mm dersom retningslyslyktens lysstyrke er minst 90 cd,
— 40 mm dersom retningslyslyktens lysstyrke er minst 175 cd,
— 20 mm dersom retningslyslyktens lysstyrke er minst 250 cd,
— ≤ 20 mm dersom retningslyslyktens lysstyrke er minst 400 cd.

6.3.3.2.

I høyden: minst 350 mm, men ikke mer enn 1 500 mm over bakken.

6.3.4.

Geometrisk synlighet
Horisontale vinkler: se tillegg 2.
Vertikale vinkler: 15° over og under horisontalplanet.
Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom lyktene er mindre enn
750 mm over bakken.

6.3.5.

Innstilling
Lyktene for retningslys foran kan følge styrevinkelens bevegelser.

6.3.6.

Kan være sammensatt med én eller flere andre lykter.

6.3.7.

Kan ikke kombineres med noen annen lykt.

6.3.8.

Kan ikke være gjensidig innbygd med noen annen lykt.
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6.3.9.

Elektriske forbindelser
Lyktene for retningslys skal tennes uavhengig av de andre lyktene. Alle lykter for retningslys på én side av
kjøretøyet skal tennes og slokkes med samme betjeningsinnretning.

6.3.10.

Funksjonskontrollinnretning: obligatorisk.
Den kan bestå av et lyd- eller lyssignal, eller begge deler. Dersom det er et lyssignal, skal det være et
grønt, blinkende lys. Det skal være synlig under alle vanlige driftsforhold. Signalet skal slokke eller være
tent kontinuerlig uten å blinke eller endre frekvensen vesentlig i tilfelle funksjonssvikt ved en av lyktene
for retningslys. Dersom det bare er et lydsignal, skal det kunne høres tydelig og vise en markert endring i
frekvens i tilfelle funksjonssvikt.

6.3.11.

Andre krav
Egenskapene nevnt nedenfor, skal måles mens den elektriske dynamoen leverer strøm bare til de kretsene
som er vesentlige for drift av motoren og lysinnretningene.

6.3.11.1.

Lykten skal tenne høyst ett sekund etter at betjeningsinnretningen for lyssignalinnretningen er aktivert, og
den skal slokke første gang høyst halvannet sekund etter slik aktivering.

6.3.11.2.

For alle kjøretøyer med lykter for retningslys som drives av likestrøm, skal:

6.3.11.2.1.

blinkfrekvensen være 90 ± 30 ganger i minuttet,

6.3.11.2.2.

lykter for retningslys på samme side av kjøretøyet blinke samtidig og synkront.

6.3.11.3.

Når motorturtallet for et kjøretøy med lykter for retningslys som drives av vekselstrøm, ligger mellom
50 % og 100 % av turtallet som tilsvarer kjøretøyets største hastighet:

6.3.11.3.1.

skal blinkfrekvensen være 90 ± 30 ganger i minuttet,

6.3.11.3.2.

kan lyktene for retningslys på samme side av kjøretøyet blinke enten samtidig eller vekselvis. Lyktene
foran skal ikke være synlige bakover, og lyktene bak skal ikke være synlige forover, innenfor områdene
definert i tillegg 1.

6.3.11.4.

Når motorturtallet for et kjøretøy med lykter for retningslys som drives av vekselstrøm, ligger mellom
tomgangsturtallet fastsatt av produsenten og 50 % av hastigheten som tilsvarer kjøretøyets største hastighet:

6.3.11.4.1.

skal blinkfrekvensen være mellom 90 + 30 og 90–45 ganger i minuttet,

6.3.11.4.2.

kan lykter for retningslys på samme side av kjøretøyet blinke enten samtidig eller vekselvis. Lyktene foran
skal ikke være synlige bakover, og lyktene bak skal ikke være synlige forover, innenfor områdene definert
i tillegg 1.

6.3.11.5.

I tilfelle funksjonsfeil, unntatt kortslutning, ved én lykt for retningslys skal de andre lyktene fortsette
å blinke eller fortsette å være tent, men under slike forhold kan blinkfrekvensen avvike fra den som er
fastsatt, med mindre kjøretøyet er utstyrt med en kontrollinnretning.

6.4.

Lykter for stopplys

6.4.1.

Antall: to på hver side.
For trehjuls motorsykler med en største bredde på mer enn 1 300 mm kreves det imidlertid to lykter for
stopplys.

6.4.2.

Monteringsplan: ingen særlige krav.
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6.4.3.

Plassering

6.4.3.1.

I bredden: Dersom det bare er én lykt for stopplys, skal lyktens referansesentrum ligge i kjøretøyets
midtplan i lengderetningen. Dersom det er to lykter for stopplys, skal de være symmetriske i forhold til
kjøretøyets midtplan i lengderetningen.
For kjøretøyer med to bakhjul skal avstanden mellom de to lyktene være minst 600 mm. Avstanden kan
reduseres til 400 mm dersom kjøretøyets største bredde er mindre enn 1 300 mm.

6.4.3.2.

I høyden: minst 250 mm, men høyst 1 500 mm over bakken.

6.4.3.3.

I lengden: bak på kjøretøyet.

6.4.4.

Geometrisk synlighet
Horisontal vinkel: 45° til venstre og høyre.
Vertikal vinkel: 15° over og under horisontalplanet.
Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom lykten er mindre enn
750 mm over bakken.

6.4.5.

Innstilling: bakover.

6.4.6.

Kan være sammensatt med én eller flere andre baklykter.

6.4.7.

Kan ikke kombineres med noen annen lykt.

6.4.8.

Kan være gjensidig innbygd med lykten for markeringslys bak.

6.4.9.

Elektriske forbindelser: skal tenne når minst én av driftsbremsene brukes.

6.4.10.

Innkoplingskontrollinnretning: forbudt.

6.5.

Lykter for markeringslys foran

6.5.1.

Antall: én eller to.
For trehjuls motorsykler med en største bredde på mer enn 1 300 mm kreves det imidlertid to lykter for
markeringslys foran.

6.5.2.

Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.5.3.

Plassering

6.5.3.1.

I bredden:
— En uavhengig lykt for markeringslys foran kan monteres over eller under eller ved siden av en annen
frontlykt. Dersom disse lyktene er plassert over hverandre, skal markeringslyslyktens referansesentrum
ligge i kjøretøyets midtplan i lengderetningen. Dersom lyktene er plassert ved siden av hverandre, skal
lyktenes referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.
— En lykt for markeringslys foran som er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres slik
at referansesenteret ligger i kjøretøyets midtplan i lengderetningen.
— To lykter for markeringslys foran der én eller begge er gjensidig innbygd med en annen frontlykt,
skal monteres slik at lyktenes referansesentre er symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i
lengderetningen.
For kjøretøyer med to lykter for markeringslys foran:
— skal de kantene på lysflatene som er lengst fra kjøretøyets midtplan i lengderetningen, ikke være mer
enn 400 mm fra kjøretøyets ytterste utvendige kant,
— skal de innvendige kantene på lysflatene være minst 500 mm fra hverandre. Avstanden kan reduseres
til 400 mm dersom kjøretøyets største bredde er mindre enn 1 300 mm.
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6.5.3.2.

I høyden: Minst 350 mm, men høyst 1 200 mm over bakken.

6.5.3.3.

I lengden: Foran på kjøretøyet.

6.5.4.

Geometrisk synlighet
Horisontal vinkel: 80° til venstre og høyre dersom det bare er én lykt for markeringslys, 80° utover og 45°
innover dersom det er to lykter for markeringslys.
Vertikal vinkel: 15° over og under horisontalplanet.
Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom lykten er mindre enn
750 mm over bakken.

6.5.5.

Innstilling: forover.
Kan følge styrevinkelens bevegelser.

6.5.6.

Kan være sammensatt med andre frontlykter.

6.5.7.

Kan være gjensidig innbygd med andre frontlykter.

6.5.8.

Elektriske forbindelser: ingen særlige krav.

6.5.9.

Innkoplingskontrollinnretning: obligatorisk.
Grønt, ikke-blinkende varsellys. Denne kontrollinnretningen er ikke påkrevd dersom instrumentbordets
belysning bare kan slås av og på sammen med lykten for markeringslys.

6.5.10.

Andre krav: ingen.

6.6.

Lykter for markeringslys bak

6.6.1.

Antall: én eller to.
For trehjuls motorsykler med en største bredde på over 1 300 mm kreves det imidlertid to lykter for
markeringslys bak.

6.6.2.

Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.6.3.

Plassering

6.6.3.1.

I bredden: Dersom det bare er én lykt for markeringslys bak, skal lyktens referansesentrum ligge i kjøretøyets
midtplan i lengderetningen. Dersom det er to lykter for markeringslys bak, skal de være symmetriske i
forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen. For kjøretøyer med to bakhjul skal avstanden mellom
de to lyktene være minst 600 mm. Avstanden kan reduseres til 400 mm dersom kjøretøyets største bredde
er mindre enn 1 300 mm.

6.6.3.2.

I høyden: minst 250 mm, men høyst 1 500 mm over bakken.

6.6.3.3.

I lengden: bak på kjøretøyet.

6.6.4.

Geometrisk synlighet
Horisontal vinkel: 80° til venstre og høyre dersom det bare er én lykt for markeringslys, 80° utover og 45°
innover dersom det er to lykter for markeringslys bak.
Vertikal vinkel: 15° over og under horisontalplanet.
Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom lykten er mindre enn
750 mm over bakken.

6.6.5.

Innstilling: bakover.

6.6.6.

Kan være sammensatt med andre baklykter.

6.6.7.

Kan kombineres med lykten for kjennemerke bak.
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6.6.8.

Kan være gjensidig innbygd med lykten for stopplys eller den ikke-trekantede refleksinnretningen bak,
eller med begge, eller med lykten for tåkelys bak.

6.6.9.

Elektriske forbindelser: ingen særlige krav.

6.6.10.

Innkoplingskontrollinnretning: valgfri.
Funksjonen kan eventuelt ivaretas av innretningen for lykten for markeringslys foran.

6.6.11.

Andre krav: ingen.

6.7.

Lykter for tåkelys foran

6.7.1.

Antall: én eller to.

6.7.2.

Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.7.3.

Plassering

6.7.3.1.

I bredden:
— En lykt for tåkelys foran kan monteres over eller under eller ved siden av en annen frontlykt. Dersom
disse lyktene er plassert over hverandre, skal tåkelyslyktens referansesentrum ligge i kjøretøyets
midtplan i lengderetningen. Dersom de to lyktene er plassert ved siden av hverandre, skal lyktenes
referansesentre være symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.
— En lykt for tåkelys foran som er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres slik at
referansesenteret ligger i kjøretøyets midtplan i lengderetningen.
— To lykter for tåkelys foran der én eller begge er gjensidig innbygd med en annen frontlykt, skal monteres
slik at lyktenes referansesentre er symmetriske i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen.
— De kantene på lysflatene som er lengst fra kjøretøyets midtplan i lengderetningen, skal ikke være mer
enn 400 mm fra kjøretøyets ytterste utvendige kant.

6.7.3.2.

I høyden: Minst 250 mm over bakken. Ikke noe punkt på lysflaten skal være over det høyeste punktet på
nærlyslyktens lysflate.

6.7.3.3.

I lengden: Foran på kjøretøyet. Dette kravet anses som oppfylt dersom det utstrålte lyset ikke sjenerer
føreren, verken direkte eller indirekte via speil og/eller andre reflekterende flater på kjøretøyet.

6.7.4.

Geometrisk synlighet
Bestemt ved vinklene α og β som definert i avsnitt A nr. 10 i vedlegg I:

6.7.5.

α

=

5° oppover og nedover,

β

=

45° til venstre og høyre med mindre lykten ikke er midtstilt: i så fall skal den innvendige
vinkelen være β = 10°.

Innstilling: forover.
Kan følge styrevinkelens bevegelser.

6.7.6.

Kan være sammensatt med andre frontlykter.

6.7.7.

Kan ikke kombineres med noen annen frontlykt.

6.7.8.

Kan være gjensidig innbygd med en lykt for fjernlys og en lykt for markeringslys foran.

6.7.9.

Elektriske forbindelser
Lykten for tåkelys foran skal kunne tennes og slokkes uavhengig av lykten for fjernlys eller lykten for
nærlys.
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6.7.10.

Innkoplingskontrollinnretning: valgfri.
Grønt, ikke-blinkende varsellys.

6.7.11.

Andre krav: ingen.

6.8.

Lykter for tåkelys bak

6.8.1.

Antall: én eller to.

6.8.2.

Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.8.3.

Plassering

6.8.3.1.

I bredden: Dersom det bare er én lykt for tåkelys bak, skal lyktens referansesentrum ligge i kjøretøyets
midtplan i lengderetningen. Dersom det er to lykter for tåkelys, skal de være symmetriske i forhold til
kjøretøyets midtplan i lengderetningen. For kjøretøyer med to bakhjul skal avstanden mellom de to lyktene
være minst 600 mm. Avstanden kan reduseres til 400 mm dersom kjøretøyets største bredde er mindre enn
1 300 mm.

6.8.3.2.

I høyden: Minst 250 mm, men høyst 1 000 mm over bakken.

6.8.3.3.

I lengden: Bak på kjøretøyet. Dersom det er montert én enkelt lykt for tåkelys bak, skal lykten plasseres
på den siden av kjøretøyets midtplan i lengderetningen som er motsatt av den vanlige kjøreretningen.
Referansesenteret kan også ligge i kjøretøyets symmetriplan i lengderetningen.

6.8.3.4.

Avstanden mellom lysflatene til lykten for tåkelys bak og lykten for stopplys skal være minst 100 mm.

6.8.4.

Geometrisk synlighet
Bestemt ved vinklene α og β som definert i avsnitt A nr. 10 i vedlegg I:
α

=

5° oppover og 5° nedover,

β

=

25° til venstre og høyre.

6.8.5.

Innstilling: bakover.

6.8.6.

Kan være sammensatt med andre baklykter.

6.8.7.

Kan ikke kombineres med noen annen lykt.

6.8.8.

Kan være gjensidig innbygd med en lykt for markeringslys bak.

6.8.9.

Elektriske forbindelser
Lykten for tåkelys bak skal bare kunne være tent dersom én eller flere av følgende lykter er tent: lykten for
fjernlys, lykten for nærlys eller lykten for tåkelys foran.

6.8.10.

Innkoplingskontrollinnretning: obligatorisk.
Oransje, ikke-blinkende varsellys.

6.8.11.

Andre krav: ingen.

6.9.

Lykter for ryggelys

6.9.1.

Antall: én eller to.

6.9.2.

Monteringsplan: ingen særlige krav.
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6.9.3.

Plassering

6.9.3.1.

I bredden: ingen særlige krav.

6.9.3.2.

I høyden: minst 250 mm, men høyst 1 200 mm over bakken.

6.9.3.3.

I lengden: bak på kjøretøyet.

6.9.4.

Geometrisk synlighet
Bestemt ved vinklene α og β som definert i avsnitt A nr. 10 i vedlegg I:

α

=

15° oppover og 5° nedover,

β

=

45° til venstre og høyre dersom det bare er én lykt for ryggelys,

β

=

45° utover og 30° innover dersom det er to lykter for ryggelys.

6.9.5.

Innstilling: bakover.

6.9.6.

Kan være sammensatt med andre baklykter.

6.9.7.

Kan ikke kombineres med noen annen lykt.

6.9.8.

Kan være gjensidig innbygd med en annen lykt.

6.9.9.

Elektriske forbindelser
Lykten for ryggelys skal kunne tennes bare når kjøretøyet er satt i revers og motorens start- og
stoppinnretning er i en stilling der motoren kan være i gang. Lykten skal ikke kunne tenne eller være tent
dersom et av vilkårene ovenfor ikke er oppfylt.

6.9.10.

Innkoplingskontrollinnretning: valgfri.

6.10.

Nødsignallys

6.10.1.

Samme krav som dem som er oppført i nr. 6.3‑6.3.8.

6.10.2.

Elektriske forbindelser
Signalet skal aktiveres av en særskilt betjeningsinnretning som sikrer at alle lykter for retningslys virker
samtidig.

6.10.3.

Innkoplingskontrollinnretning: obligatorisk.
Et rødt, blinkende lys eller, dersom det ikke finnes en egen kontrollinnretning, samtidig aktivering av
kontrollinnretningene fastsatt i nr. 6.3.10.

6.10.4.

Andre krav
Blinkfrekvens på 90 ± 30 ganger i minuttet. Lykten skal tenne høyst ett sekund etter at betjeningsinnretningen
for lyssignalinnretningen er aktivert, og den skal slokke første gang høyst halvannet sekund etter slik
aktivering.
Det skal være mulig å aktivere nødsignallyset selv om motorens start- og stoppinnretning er i en stilling der
motoren ikke kan være i gang.
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6.11.

Lykt for kjennemerke bak

6.11.1.

Antall: én.
Lykten kan bestå av flere optiske deler beregnet på å lyse opp stedet der kjennemerket er plassert.

6.11.2.

Monteringsplan

6.11.3.

Plassering

6.11.3.1.

I bredden:

⎫
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎬
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎭

Slik at lykten lyser opp stedet der
kjennemerket er plassert.

6.11.3.2.

I høyden:

6.11.3.3.

I lengden:

6.11.4.

Geometrisk synlighet

6.11.5.

Innstilling

6.11.6.

Kan være sammensatt med én eller flere baklykter.

6.11.7.

Kan kombineres med lykten for markeringslys bak.

6.11.8.

Kan ikke være gjensidig innbygd med noen annen lykt.

6.11.9.

Elektriske forbindelser: ingen særlige krav.

6.11.10.

Innkoplingskontrollinnretning: valgfri.
Innretningens funksjon skal ivaretas av samme kontrollinnretning som for lykten for markeringslys.

6.11.11.

Andre krav: ingen.

6.12.

Ikke-trekantede refleksinnretninger bak

6.12.1.

Antall: én eller to av klasse IA(1).
For trehjuls motorsykler med en største bredde på over 1 000 mm kreves det imidlertid to ikke-trekantede
refleksinnretninger bak.

6.12.2.

Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.12.3.

Plassering

6.12.3.1.

I bredden: Dersom det bare er én refleksinnretning, skal referansesentrum ligge i kjøretøyets midtplan i
lengderetningen. Dersom det er to refleksinnretninger, skal de være symmetriske i forhold til kjøretøyets
midtplan i lengderetningen. For kjøretøyer med to refleksinnretninger bak skal de kantene på lysflatene
som er lengst fra kjøretøyets midtplan i lengderetningen, ikke være mer enn 400 mm fra kjøretøyets ytterste
utvendige kant. De innvendige kantene på refleksinnretningene skal være minst 500 mm fra hverandre.
Avstanden kan reduseres til 400 mm dersom kjøretøyets største bredde er mindre enn 1 300 mm.

6.12.3.2.

I høyden: minst 250 mm, men høyst 900 mm over bakken.

6.12.3.3.

I lengden: bak på kjøretøyet.

(1)

I samsvar med klassifiseringen fastsatt i direktiv 76/757/EØF.
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6.12.4.

Geometrisk synlighet
Horisontal vinkel: 30° til venstre og høyre.
Vertikal vinkel: 15° over og under horisontalplanet.
Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom refleksinnretningens
høyde er mindre enn 750 mm.

6.12.5.

Innstilling: bakover.

6.12.6.

Kan være sammensatt med andre lykter.

6.12.7.

Andre krav
Refleksinnretningens lysflate kan ha deler som er felles med andre røde lykter montert bak.

6.13.

Ikke-trekantede refleksinnretninger på siden

6.13.1.

Antall per side: én eller to av klasse IA(1).

6.13.2.

Monteringsplan: ingen særlige krav.

6.13.3.

Plassering

6.13.3.1.

I bredden: ingen særlige krav.

6.13.3.2.

I høyden: minst 300 mm, men høyst 900 mm over bakken.

6.13.3.3.

I lengden: slik at innretningen ved vanlige driftsforhold ikke kan skjules av føreren eller passasjeren, eller
av deres klær.

6.13.4.

Geometrisk synlighet
Horisontale vinkler: 30° forover og bakover.
Vertikale vinkler: 15° over og under horisontalplanet.
Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan imidlertid reduseres til 5° dersom refleksinnretningens
høyde er mindre enn 750 mm.

6.13.5.

Innstilling: Refleksinnretningenes referanseakse skal være vinkelrett på kjøretøyets midtplan i
lengderetningen og peke utover. Refleksinnretningene foran kan følge styrevinkelens bevegelser.

6.13.6.

Kan være sammensatt med andre signalinnretninger.

_________

(1)

I samsvar med klassifiseringen fastsatt i direktiv 76/757/EØF.
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Tillegg 1

Røde lykters synlighet forover og hvite lykters synlighet bakover
(Se avsnitt B nr. 9 i vedlegg I og nr. 6.3.11.3.2 og 6.3.11.4.2 i dette vedlegg)

Figur 1

Figur 2

_______
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Tillegg 2

Monteringsplan
Lykt for retningslys – Geometrisk synlighet

__________
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Tillegg 3
Opplysningsdokument for montering av lys- og lyssignalinnretninger på motorsykkeltyper med tre hjul
(vedlegges søknaden om EF-typegodkjenning av deler dersom den ikke sendes sammen med søknaden om
typegodkjenning av kjøretøy)

Løpenummer (tildelt av søkeren):.........................................................................................................................................
Søknad om typegodkjenning av deler med hensyn til montering av lys- og lyssignalinnretninger på motorsykkeltyper
med tre hjul skal inneholde opplysningene oppført i vedlegg II til direktiv 2002/24/EF, del A, nr.:
0.1,
0.2,
0.4–0.6,
8.0–8.4.
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Tillegg 4

Myndighetens navn

EF-typegodkjenningsdokument for deler med hensyn til montering av lys- og lyssignalinnretninger på
motorsykkeltyper med tre hjul

MØNSTER
Rapport nr. .................................... fra teknisk instans ........................................... den ........................................... (dato)
EF-typegodkjenning av deler nr. ........................................... Utvidelse nr. ........................................................................

1.

Kjøretøymerke (handelsnavn) ...............................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

2.

Kjøretøytype ..........................................................................................................................................................

3.

Produsentens navn og adresse ...............................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

4.

Navn og adresse til produsentens eventuelle representant ....................................................................................
................................................................................................................................................................................

5.

Obligatoriske lysinnretninger montert på kjøretøyet som er framstilt for prøving(1):

5.1.

Lykter for fjernlys

5.2.

Lykter for nærlys

5.3.

Lykter for retningslys

5.4.

Lykter for stopplys

5.5.

Lykter for markeringslys foran

5.6.

Lykter for markeringslys bak

5.7.

Lykt for kjennemerke bak

5.8.

Ikke-trekantede refleksinnretninger bak

6.

Valgfrie lysinnretninger montert på kjøretøyet som er framstilt for prøving(1):

6.1.

Lykter for tåkelys foran: ja/nei(*)

6.2.

Lykter for tåkelys bak: ja/nei(*)

6.3.

Lykt for ryggelys: ja/nei(*)

6.4.

Nødsignallys: ja/nei(*)

6.5.

Ikke-trekantede refleksinnretninger på siden: ja/nei(*)

7.

Varianter .................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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8.

Kjøretøyet er framstilt for EF-typegodkjenning den ……….…………………… (dato)

9.

EF-typegodkjenning av deler er innvilget/avslått(*)

10.

Sted ........................................................................................................................................................................

11.

Dato ........................................................................................................................................................................

12.

Underskrift .............................................................................................................................................................

_________________
(*)
(1)

Stryk det som ikke passer.
Oppgi på et eget ark for hver innretning de behørig merkede innretningstypene som oppfyller kravene i dette vedlegg.

_______
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Nr. 8/101

VEDLEGG VII

DEL A
Opphevet direktiv med endringer
(nevnt i artikkel 6)

Rådsdirektiv 93/92/EØF

(EFT L 311 av 14.12.1993, s. 1)

Kommisjonsdirektiv 2000/73/EF

(EFT L 300 av 29.11.2000, s. 20)

DEL B
Oversikt over tidsfrister for innarbeiding i nasjonal lovgivning og anvendelse
(nevnt i artikkel 6)

Direktiv

Tidsfrist for innarbeiding

Anvendelsesdato

93/92/EØF

1. mai 1995

1. november 1995(1)

2000/73/EF

31. desember 2001

1. januar 2002(2)

(1)
(2)

I samsvar med artikkel 6 nr. 1 tredje ledd i direktiv 93/92/EØF:
«Fra datoen nevnt i første ledd kan medlemsstatene med begrunnelse i kjøretøyenes montering av lys- og lyssignalinnretninger ikke
forby at kjøretøyer som er i samsvar med dette direktiv, tas i bruk.»
I samsvar med artikkel 2 i direktiv 2000/73/EF:
«1.
Fra 1. januar 2002 kan medlemsstatene ikke med begrunnelse i montering av lys- og lyssignalinnretninger
–
nekte å gi EF-typegodkjenning for en type motorvogn med to eller tre hjul, eller
–
forby at motorvogner med to eller tre hjul registreres, selges eller tas i bruk,
dersom monteringen av lys- og lyssignalinnretninger oppfyller kravene i direktiv 93/92/EØF, som endret ved dette direktiv.
2.
Fra 1. juli 2002 skal medlemsstatene nekte å gi EF-typegodkjenning for enhver type motorvogn med to eller tre hjul med
begrunnelse i montering av lys- og lyssignalinnretninger dersom kravene i direktiv 93/92/EØF, som endret ved dette direktiv, ikke er
oppfylt.»
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4.2.2016

VEDLEGG VIII

SAMMENLIGNINGSTABELL
Direktiv 93/92/EØF

Direktiv 2000/73/EF

Dette direktiv

Artikkel 1 og 2

Artikkel 1 og 2

Artikkel 3 første ledd

Artikkel 3 nr. 1

Artikkel 3 annet ledd

Artikkel 3 nr. 2

Artikkel 4

Artikkel 4

Artikkel 5

—

Artikkel 6 nr. 1

—
Artikkel 2 nr. 1

Artikkel 5 nr. 1

Artikkel 2 nr. 2

Artikkel 5 nr. 2

Artikkel 6 nr. 2

Artikkel 5 nr. 3

—

Artikkel 6 og 7

Artikkel 7

Artikkel 8

Vedlegg I-VI

Vedlegg I-VI

—

Vedlegg VII

—

Vedlegg VIII
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Nr. 8/103

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/78/EF

2016/EØS/8/04

av 13. juli 2009
om parkeringsstøtter for motorvogner med to hjul
(kodifisert utgave)(*)
EUROPAPARLAMENTET OG
EUROPEISKE UNION HAR —

RÅDET

FOR

DEN

3)

Ettersom målet for dette direktiv, som er å gi EFtypegodkjenning av deler med hensyn til parkeringsstøtte
for motorvogntyper med to hjul, ikke kan nås i
tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn
av tiltakets omfang eller virkninger bedre kan nås på
fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar
med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 5.
I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet som fastsatt
i nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger enn det
som er nødvendig for å nå dette målet.

4)

Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes
forpliktelser angående fristene for innarbeiding i nasjonal
lovgivning og anvendelse av direktivene angitt i vedlegg
II del B —

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

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

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1)

2)

Rådsdirektiv 93/31/EØF av 14. juni 1993 om
parkeringsstøtter for motorvogner med to hjul(3) er blitt
vesentlig endret(4). Av klarhetshensyn og av praktiske
årsaker bør nevnte direktiv kodifiseres.

Direktiv 93/31/EØF er et av særdirektivene i ordningen
for EF-typegodkjenning fastsatt i rådsdirektiv 92/61/
EØF av 30. juni 1992 om typegodkjenning av
motorvogner med to eller tre hjul, som ble erstattet
med europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/24/EF av
18. mars 2002 om typegodkjenning av motorvogner med
to eller tre hjul(5), og direktivet fastsetter tekniske krav til
konstruksjon og utforming av motorvogner med to hjul
med hensyn til parkeringsstøtter. Disse tekniske kravene
gjelder tilnærming av medlemsstatenes lovgivning for
at framgangsmåten for EF-typegodkjenning fastsatt i
henhold til direktiv 2002/24/EF skal kunne få anvendelse
på alle kjøretøytyper. Bestemmelsene fastsatt i direktiv
2002/24/EF med hensyn til kjøretøysystemer, deler og
separate tekniske enheter får derfor anvendelse på dette
direktiv.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 231 av 3.9.2009, s. 8, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 113/2011 av 21. oktober 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 70 av 22.12.2011, s. 7.
1
( ) EUT C 234 av 30.9.2003, s. 20.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 25. september 2007 (EUT C 219 E av
28.8.2008, s. 66) og rådsbeslutning av 7.7.2009.
(3) EFT L 188 av 29.7.1993, s. 19.
(4) Se vedlegg II del A.
(5) EFT L 124 av 9.5.2002, s. 1.

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
Dette direktiv får anvendelse på parkeringsstøtter for alle typer
motorvogner med to hjul, som nevnt i direktiv 2002/24/EF.

Artikkel 2
Framgangsmåten for å gi EF-typegodkjenning av deler med
hensyn til parkeringsstøtter for motorvogntyper med to hjul og
vilkårene for fri omsetning av slike kjøretøyer er som fastsatt i
kapittel II og III i direktiv 2002/24/EF.

Artikkel 3
De endringer som er nødvendige for å tilpasse kravene
i vedlegg I til den tekniske utvikling, skal vedtas etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 18 nr. 2 i direktiv
2002/24/EF.

Artikkel 4
1. Medlemsstatene kan ikke av årsaker knyttet til
parkeringsstøtter:
–

nekte å innvilge EF-typegodkjenning for en type motorvogn
med to hjul, eller

–

forby at motorvogner med to hjul registreres, selges eller
tas i bruk,
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dersom parkeringsstøttene til disse kjøretøyene oppfyller
kravene i dette direktiv.
2. Medlemsstatene skal nekte å gi EF-typegodkjenning
for alle nye typer motorvogner med to hjul av årsaker knyttet
til parkeringsstøtter dersom kravene i dette direktiv ikke er
oppfylt.

Artikkel 6
Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.

Det får anvendelse fra 1. januar 2010.

3. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.
Artikkel 5
Direktiv 93/31/EØF, som endret ved direktivet oppført i
vedlegg II del A, oppheves, uten at det berører medlemsstatenes
forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal
lovgivning og anvendelse av direktivene angitt i vedlegg II del
B.
Henvisninger til det opphevede direktiv skal forstås
som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i
sammenligningstabellen i vedlegg III.

4.2.2016

Artikkel 7
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 13. juli 2009.

For Europaparlamentet

For Rådet

H.-G. PÖTTERING

E. ERLANDSSON

President

Formann

4.2.2016
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VEDLEGG I

1.

DEFINISJONER
I dette direktiv menes med:

1.1.

«parkeringsstøtte» en innretning som er solid festet til kjøretøyet, og som kan holde kjøretøyet i loddrett
(eller nesten loddrett) parkeringsstilling når føreren har satt det fra seg,

1.2.

«sidestøtte» en parkeringsstøtte som, når den er trukket ut eller skjøvet ned i åpen stilling, støtter kjøretøyet
på bare én side, mens begge hjulene er i kontakt med støtteflaten,

1.3.

«midtstøtte» en parkeringsstøtte som, når den er skjøvet ned i åpen stilling, støtter kjøretøyet ved å sørge
for én eller flere kontaktflater mellom kjøretøyet og støtteflaten på begge sider av kjøretøyets medianplan
i lengderetningen,

1.4.

«helling i sideretning (hs)» hellingsgraden uttrykt i prosent for den faktiske støtteflaten, der skjæringspunktet
mellom kjøretøyets midtplan i lengderetningen og støtteflaten er vinkelrett på linjen med størst helling
(figur 1),

1.5.

«helling i lengderetning (hl)» hellingsgraden uttrykt i prosent for den faktiske støtteflaten, der kjøretøyets
medianplan i lengderetningen er parallelt med linjen med størst helling (figur 2),

1.6.

«kjøretøyets midtplan i lengderetningen» det langsgående symmetriplanet for kjøretøyets bakhjul.

2.

ALMINNELIGE KRAV

2. 1.

Alle kjøretøyer med to hjul skal ha minst én parkeringsstøtte for å holde kjøretøyet i ro (for eksempel
når det er parkert) når det ikke holdes stille av en person eller eksterne hjelpemidler. Kjøretøyer med
tvillinghjul trenger ikke ha parkeringsstøtter, men de må oppfylle kravene fastsatt i nr. 6.2.2 når de er i
parkeringsstilling (parkeringsbrems i funksjon).

2. 2.

Parkeringsstøtten skal være enten sidestøtte eller midtstøtte eller begge deler.

2. 3.

Når parkeringsstøtten dreies rundt den nedre delen av eller under kjøretøyet, skal støttens ytre kant(er)
svinge mot bakre del av kjøretøyet for å nå oppslått stilling eller kjørestilling.

3.

SÆRLIGE KRAV

3.1.

Sidestøtter

3.1.1.

Sidestøtter skal:

3.1.1.1.

kunne støtte kjøretøyet slik at det oppnår sideveis stabilitet enten kjøretøyet står på en vannrett støtteflate
eller i en helling, for å hindre at kjøretøyet heller for lett (og dermed roterer rundt støttepunktet som
sidestøtten gir), eller kan beveges for lett til en loddrett stilling eller lenger (og dermed svinger over til den
motsatte siden av sidestøtten),

3.1.1.2.

kunne støtte kjøretøyet slik at det oppnår stabilitet når det er parkert i en helling som angitt i nr. 6.2.2,

3.1.1.3.

kunne svinge automatisk bakover til oppslått stilling eller kjørestilling

3.1.1.3.1.

når kjøretøyet går tilbake til sin normale (loddrette) kjørestilling,
eller

3.1.1.3.2.

når kjøretøyet flyttes framover som følge av en tilsiktet handling fra førerens side,
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3.1.1.4.

uten hensyn til kravene fastsatt i nr. 3.1.1.3 være slik utformet og konstruert at de ikke lukkes automatisk
dersom hellingsvinkelen endres uventet (for eksempel dersom kjøretøyet dyttes lett av en tredjeperson eller
av et vindkast som oppstår når et annet kjøretøy passerer)

3.1.1.4.1.

når de er i uttrukket stilling eller parkeringsstilling,

3.1.1.4.2.

når kjøretøyet lenes over for å bringe ytre kant av sidestøtten i kontakt med bakken,
og

3.1.1.4.3.

når kjøretøyet står uten tilsyn i parkeringsstilling.

3.1.2.

Kravene fastsatt i nr. 3.1.1.3 gjelder ikke dersom kjøretøyet er utformet slik at det ikke kan drives av sin
egen motor når sidestøtten er trukket ut.

3.2.

Midtstøtter

3.2.1.

Midtstøtter skal:

3.2.1.1.

kunne støtte kjøretøyet når enten ett eller begge hjul er i kontakt med støtteflaten, eller når ingen av hjulene
er i kontakt med flaten, slik at kjøretøyets stabilitet sikres

3.2.1.1.1.

på en vannrett støtteflate,

3.2.1.1.2.

i skråstilling,

3.2.1.1.3.

i en helling som angitt i nr. 6.2.2,

3.2.1.2.

kunne føres automatisk bakover til oppslått stilling eller kjørestilling

3.2.1.2.1.

når kjøretøyet beveges framover slik at midtstøtten ikke lenger er i berøring med støtteflaten.

3.2.2.

Kravene fastsatt i nr. 3.2.1.2 gjelder ikke dersom kjøretøyet er utformet slik at det ikke kan drives av sin
egen motor når midtstøtten er trukket ut.

4.

ANDRE KRAV

4.1.

I tillegg kan kjøretøyer være utstyrt med en kontrollinnretning som er godt synlig for føreren når
vedkommende sitter i kjørestilling, som lyser når tenningen vris om, og som fortsetter å lyse inntil
parkeringsstøtten er i oppslått stilling eller kjørestilling.

4.2.

Alle parkeringsstøtter skal være utstyrt med en holdeinnretning som holder dem i oppslått stilling eller
kjørestilling. Innretningen kan bestå av enten:
–

to uavhengige innretninger som kan være to separate fjærer eller en fjær og en sikringsinnretning, som
for eksempel en klemme,
eller

–

en enkelt innretning som skal kunne fungere uten feil minst
–

10 000 ganger ved normal bruk dersom kjøretøyet har to parkeringsstøtter,
eller

–

15 000 ganger ved normal bruk dersom kjøretøyet har bare én parkeringsstøtte.
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5.

STABILITETSPRØVER

5.1.

Følgende prøver skal utføres for å bestemme evnen til å holde kjøretøyet i stabil posisjon som fastsatt i nr.
3 og 4:

5.2.

Kjøretøyets tilstand

5.2.1.

Kjøretøyet skal framvises med masse som i driftsferdig stand.

5.2.2.

Dekkene skal ha det lufttrykk produsenten anbefaler.

5.2.3.

Giret skal være i fri eller, i tilfelle automatgir, i «parkeringsstilling», dersom slik innstilling finnes.

5.2.4.

Dersom kjøretøyet har parkeringsbrems, skal den være aktivert.

5.2.5.

Styret skal være i låst stilling. Dersom det er mulig å låse styret når det snus mot enten venstre eller høyre,
skal prøvene utføres i begge stillinger.

5.3.

Prøveunderlag

5.3.1.

Til prøvene nevnt i nr. 6.1 kan det brukes et flatt, vannrett underlag med en hard overflate som er tørr og fri
for sandkorn.

5.4.

Prøvingsutstyr

5.4.1.

Til prøvene nevnt i nr. 6.2 skal det brukes en parkeringsplattform.

5.4.2.

Parkeringsplattformen skal ha en solid, flat og rektangulær overflate som kan støtte kjøretøyet uten merkbar
bøying.

5.4.3.

Overflaten på parkeringsplattformen skal ha tilstrekkelig sklisikring for å hindre at kjøretøyet sklir over
støtteflaten under prøvene med helling og skråstilling.

5.4.4.

Parkeringsplattformen skal være slik utformet at den kan anta minst den hellingen i sideretningen (hs) og
hellingen i lengderetning (hl) som kreves i nr. 6.2.2.

6.

PRØVEMETODER

6.1.

Stabilitet på vannrett støtteflate (prøve for kravene i nr. 3.1.1.4)

6.1.1.

Når kjøretøyet står på prøveunderlaget, trekkes sidestøtten ut eller flyttes til parkeringsstilling, og
kjøretøyet hviles mot støtten.

6.1.2.

Kjøretøyet flyttes slik at vinkelen som dannes av medianplanet i lengderetningen og støtteflaten, økes med
tre grader (ved å flytte kjøretøyet mot loddrett stilling).

6.1.3.

Denne bevegelsen må ikke føre til at sidestøtten automatisk går tilbake til sin oppslåtte stilling eller
kjørestilling.
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6.2.

Stabilitet på hellende flate (prøver for kravene i nr. 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.2.1.1.2 og 3.2.1.1.3)

6.2.1.

Kjøretøyet plasseres på parkeringsplattformen med henholdsvis sidestøtten eller midtstøtten i uttrukket
stilling eller parkeringsstilling i to separate prøver, og kjøretøyet hviles mot støtten.

6.2.2.

Parkeringsplattformens helling endres til minste helling i sideretning (hs) og deretter til minste helling i
lengderetning (hl) i samsvar med følgende tabell:

Helling

Sidestøtte

Midtstøtte

Moped

Motorsykkel

Moped

Motorsykkel

hs (høyre og
venstre)

5%

6%

6%

8%

hl forover

5%

6%

6%

8%

hl bakover

6%

8%

12 %

14 %

Se figur 1 a), 1 b) og 2.
6.2.3.

Når et kjøretøy på en hellende parkeringsplattform hviler på midtstøtten og bare ett hjul, og det kan holdes
i den stillingen med midtstøtten, og enten forhjulet eller bakhjulet er i kontakt med støtteflaten, og forutsatt
at de andre kravene i dette nummer er oppfylt, skal prøvene beskrevet ovenfor utføres bare når kjøretøyet
hviler på midtstøtten og bakhjulet.

6.2.4.

Kjøretøyet skal forbli stabilt når parkeringsplattformen helles med hver av de ulike verdiene og kravene
ovenfor er oppfylt.

6.2.5.

Eventuelt kan parkeringsplattformen helles i den vinkelen som kreves, før kjøretøyet plasseres i sin stilling.

__________
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FIGUR 1A
Helling i sideretning
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Figur 1b
Helling i sideretning
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Figur 2
Helling i lengderetning bakover

Helling i lengderetning forover

Nr. 8/111

Nr. 8/112

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Tillegg 1

Opplysningsdokument for parkeringsstøtter for motorvogntyper med to hjul

(vedlegges søknad om EF-typegodkjenning av deler dersom denne innleveres uavhengig av søknad om EFtypegodkjenning av kjøretøy)
Løpenummer (tildelt av søker): ................................................................................
Søknad om typegodkjenning av deler med hensyn til parkeringsstøtter for motorvogntyper med to hjul skal inneholde
opplysningene fastsatt under følgende punkter i vedlegg II til rådsdirektiv 2002/24/EF:
— Del 1 avsnitt A, nr.:
— 0.1,
— 0.2,
— 0.4–0.6
— 2.1,
— 2.1.1.
— Del 1 avsnitt B, nr.:
— 1.3.1.

______
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Tillegg 2

Myndighetens navn

EF-typegodkjenningsdokument for deler med hensyn til parkeringsstøtter for motorvogntyper med to hjul
MØNSTER
Rapport nr. ................................................. fra teknisk instans ....................................... dato .......................................
EF-typegodkjenning av deler nr.: ................................................................. Utvidelse nr.: ..............................................
1.

Kjøretøyets varemerke eller handelsnavn:....................................................................................................................

2.

Kjøretøytype: ...............................................................................................................................................................

3.

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

4.

Navn og adresse til produsentens eventuelle representant: .........................................................................................
......................................................................................................................................................................................

5.

Kjøretøyet er framstilt for prøving den: .......................................................................................................................

6.

EF-typegodkjenning av deler er innvilget/avslått(1)

7.

Sted: .............................................................................................................................................................................

8.

Dato: .............................................................................................................................................................................

9.

Underskrift: ..................................................................................................................................................................

______________
(1)

Stryk det som ikke passer.

__________
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VEDLEGG II

DEL A
Opphevet direktiv med endringer
(nevnt i artikkel 5)
Rådsdirektiv 93/31/EØF

(EFT L 188 av 29.7.1993, s. 19)

Kommisjonsdirektiv 2000/72/EF		

(EFT L 300 av 29.11.2000, s. 18)

DEL B
Oversikt over frister for innarbeiding i nasjonal lovgivning og anvendelse
(nevnt i artikkel 5)
Direktiv

Frist for innarbeiding

Anvendelsesdato

93/31/EØF

14. desember 1994

14. juni 1995(*)

2000/72/EF

31. desember 2001

1. januar 2002(**)

(*) I samsvar med artikkel 4 nr. 1 tredje ledd i direktiv 93/31/EØF:
«Fra datoen nevnt i første ledd kan ikke medlemsstatene med begrunnelse i parkeringsstøtter forby at kjøretøyer som oppfyller
kravene i dette direktiv, tas i bruk for første gang.»
Denne datoen er 14. desember 1994, jf. artikkel 4 nr. 1 første ledd i direktiv 93/31/EØF.
(**) I samsvar med artikkel 2 i direktiv 2000/72/EF:
«1.
Fra 1. januar 2002 kan ikke medlemsstatene av årsaker knyttet til parkeringsstøtter:
–
nekte å gi EF-typegodkjenning for motorvogntyper med to hjul, eller
–
forby at motorvogner med to hjul registreres, selges eller tas i bruk,
dersom parkeringsstøttene til disse kjøretøyene oppfyller kravene i direktiv 93/31/EØF, endret ved dette direktiv.
2.
Fra 1.juli 2002 skal medlemsstatene nekte å gi EF-typegodkjenning for alle motorvogntyper med to hjul med begrunnelse i
parkeringsstøtter dersom kravene i direktiv 93/31/EØF, som endret ved dette direktiv, ikke er oppfylt.»
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VEDLEGG III

SAMMENLIGNINGSTABELL
Direktiv 93/31/EØF

Direktiv 2000/72/EF

Dette direktiv

Artikkel 1, 2 og 3

Artikkel 1, 2 og 3

Artikkel 4 nr. 1

—
Artikkel 2 nr. 1

Artikkel 4 nr. 1

Artikkel 2 nr. 2

Artikkel 4 nr. 2

Artikkel 4 nr. 2

Artikkel 4 nr. 3

—

Artikkel 5

—

Artikkel 6

Artikkel 5

Artikkel 7

Vedlegg

Vedlegg I

Tillegg 1

Tillegg 1

Tillegg 2

Tillegg 2

—

Vedlegg II

—

Vedlegg III
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2016/EØS/8/05

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 353/2008
av 18. april 2008

om fastsettelse av gjennomføringsregler for søknader om godkjenning av helsepåstander som
fastsatt i artikkel 15 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

6)

I søknader om godkjenning av helsepåstander bør det
tas hensyn til kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006,
særlig de allmenne prinsippene og vilkårene fastsatt
i forordningens artikkel 3 og 5. Det bør framlegges en
særskilt søknad for hver enkelt helsepåstand, med en
beskrivelse av påstandens type.

7)

De opplysningene og dokumentene som skal framlegges i
henhold til denne forordning, bør ikke være til hinder for
at Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet
(heretter kalt «Myndigheten») om nødvendig kan anmode
om utfyllende opplysninger i samsvar med artikkel 16 nr.
2 i forordning (EF) nr. 1924/2006.

8)

På anmodning fra Kommisjonen har Myndigheten
avgitt en uttalelse om vitenskapelige og tekniske
retningslinjer for utarbeiding og framlegging av
søknader om godkjenning av helsepåstander(2). For å
sikre harmonisering av søknader som framlegges for
Myndigheten, bør søknadene overholde Myndighetens
retningslinjer i tillegg til gjennomføringsreglene.

9)

For at anmodninger om sikring av data som er underlagt
eiendomsrett, som fastsatt i artikkel 21 i forordning (EF)
nr. 1924/2006, skal kunne innvilges, må anmodningene
være begrunnet, og alle data må være oppført i en særskilt
del av søknaden.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og
helsepåstander om næringsmidler(1), særlig artikkel 15 nr. 4,
etter samråd med Den
næringsmiddeltrygghet og

europeiske

myndighet

for

ut fra følgende betraktninger:
1)

Forordning (EF) nr. 1924/2006 fastsetter regler for bruken
av påstander i merking og presentasjon av samt reklame
for næringsmidler.

2)

I søknader om godkjenning av helsepåstander bør det
på en hensiktsmessig og tilstrekkelig måte godtgjøres at
den aktuelle helsepåstanden bygger på og er dokumentert
gjennom allment anerkjente vitenskapelige bevis, ved at
det er tatt hensyn til alle tilgjengelige vitenskapelige data
og foretatt en avveining av bevisene.

3)

4)

5)

Som fastsatt i artikkel 15 nr. 4 i forordning
(EF) nr. 1924/2006 er det nødvendig å fastsette
gjennomføringsregler for søknader om helsepåstander
som inngis i samsvar med nevnte forordning, herunder
regler for utarbeiding og framlegging av slike søknader.
Gjennomføringsreglene bør sikre at dokumentasjonen
som ledsager slike søknader, er utarbeidet på en slik måte
at den definerer og klassifiserer de vitenskapelige data
som er nødvendige for at Den europeiske myndighet for
næringsmiddeltrygghet kan vurdere søknadene.
Gjennomføringsreglene er hovedsakelig ment som
allmenne retningslinjer, og arten og omfanget av de
undersøkelsene som er nødvendige for å vurdere en
påstands vitenskapelige verdi, kan variere avhengig av
påstandens art.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 109 av 19.4.2008, s. 11, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2011 av 21. oktober 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 70 av 22.12.2011, s. 9.
(1) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9, rettet i EUT L 12 av 18.1.2007, s. 3.
Forordningen sist endret ved forordning (EF) nr. 109/2008 (EUT L 39 av
13.2.2008, s. 14).

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
Formål
Denne forordning fastsetter gjennomføringsregler for følgende
søknader:

a) søknader om godkjenning framlagt i samsvar med artikkel
15 i forordning (EF) nr. 1924/2006, og
(2)

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_
locale-1178620753812_1178623592471.htm
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b) søknader om oppføring av en påstand på listen fastsatt i
artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1924/2006, framlagt i
samsvar med artikkel 18 i samme forordning.
Artikkel 2
Søknadens omfang
Hver søknad skal omfatte bare én sammenheng mellom
et næringsstoff eller annet stoff, et næringsmiddel eller en
næringsmiddelgruppe på den ene siden, og én påstått virkning
på den andre siden.
Artikkel 3
Angivelse av type helsepåstand
Det skal angis i søknaden hvilken type helsepåstand den
gjelder, blant typene nevnt i artikkel 13 og 14 i forordning (EF)
nr. 1924/2006.
Artikkel 4
Data underlagt eiendomsrett
Angivelsen av hvilke opplysninger som skal anses å være
underlagt eiendomsrett, og den etterprøvbare begrunnelsen,
som fastsatt i artikkel 15 nr. 3 bokstav d) i forordning (EF) nr.
1924/2006, skal stå i en særskilt del av søknaden.
Artikkel 5

Artikkel 6
Vilkår for bruk
I samsvar med artikkel 15 nr. 3 bokstav f) i forordning (EF) nr.
1924/2006 skal vilkårene for bruk omfatte følgende, i tillegg til
forslaget til formulering av helsepåstanden:
a) den befolkningsgruppen helsepåstanden er beregnet på,
b) den mengden av næringsstoffet eller annet stoff,
næringsmiddelet eller næringsmiddelgruppen og det
forbruksmønsteret som kreves for å oppnå den påståtte
gunstige virkningen,
c) om nødvendig en erklæring til personer som bør unngå
å bruke det næringsstoffet eller det andre stoffet, det
næringsmiddelet eller den næringsmiddelgruppen som
helsepåstanden gjelder,
d) en advarsel med hensyn til næringsstoffer eller andre
stoffer, næringsmidler eller næringsmiddelgrupper som kan
utgjøre en helserisiko dersom de inntas i for store mengder,
e) eventuelle andre bruksrestriksjoner og anvisninger for
tilberedning og/eller bruk.

Vitenskapelige undersøkelser

Artikkel 7

Undersøkelsene og det øvrige materialet omhandlet i artikkel
15 nr. 3 bokstav c) og e) i forordning (EF) nr. 1924/2006
a) skal hovedsakelig bestå av undersøkelser av mennesker og,
når det gjelder påstander som dreier seg om barns utvikling
og helse, undersøkelser av barn,
b) skal legges fram med en hierarkisk inndeling etter type
undersøkelse som avspeiler den relative styrken av de bevis
som kan utledes av de forskjellige undersøkelsestypene.
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Tekniske bestemmelser
Søknaden skal utarbeides og framlegges i samsvar med de
tekniske bestemmelsene fastsatt i vedlegget.
Artikkel 8
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, 18. april 2008.

For Kommisjonen
Androulla VASSILIOU
Medlem av Kommisjonen

________
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VEDLEGG

Tekniske bestemmelser om utarbeiding og framlegging av søknader om godkjenning av helsepåstander

INNLEDNING
1.

Dette vedlegg gjelder helsepåstander vedrørende konsum av en næringsmiddelgruppe, et næringsmiddel eller av
deres bestanddeler (herunder et næringsstoff eller annet stoff eller en kombinasjon av næringsstoffer eller andre
stoffer), heretter kalt «næringsmiddel».

2.

Dersom søkeren utelater noen av de data som kreves i henhold til dette vedlegg, fordi søkeren ikke anser dem
relevante for den aktuelle søknaden, skal utelatelsen begrunnes i søknaden.

3.

Med «søknad» menes heretter et selvstendig dokument som inneholder de opplysninger og vitenskapelige data som
framlegges med henblikk på godkjenning av den aktuelle helsepåstanden.

4.

Det skal utarbeides en særskilt søknad for hver enkelt helsepåstand, hvilket innebærer at hver søknad bare kan
omfatte én sammenheng mellom et næringsmiddel på den ene siden og én påstått virkning på den andre siden.
Søkeren kan imidlertid i én og samme søknad foreslå at flere ulike former av et næringsmiddel omfattes av
helsepåstanden, forutsatt at den vitenskapelige dokumentasjonen gjelder for alle former av næringsmiddelet som
foreslås omfattet av samme helsepåstand.

5.

Det skal angis i søknaden om den aktuelle helsepåstanden eller en lignende påstand er blitt vitenskapelig vurdert av
en vedkommende nasjonal myndighet i en medlemsstat eller tredjestat. I så fall skal det legges ved en kopi av den
vitenskapelige vurderingen.

6.

Som relevante vitenskapelige data regnes alle undersøkelser, uansett om de er utført på mennesker eller ikke, og
uansett om de er offentliggjort eller ikke, som er relevante som dokumentasjon i forbindelse med den påstanden
søknaden gjelder, ved at de omhandler sammenhengen mellom næringsmiddelet og den påståtte virkningen, uansett
om de taler for eller imot en slik sammenheng. Relevante offentliggjorte data fra undersøkelser av mennesker skal
identifiseres ved en omfattende analyse.

7.

Det skal ikke henvises til utdrag fra fagtidsskrifter og artikler offentliggjort i aviser, tidsskrifter, informasjonsblader
eller pressemeldinger som ikke er blitt fagfellevurdert. Det skal ikke henvises til bøker som er beregnet på
forbrukerne eller allmennheten, eller til kapitler i slike bøker.

ALMINNELIGE PRINSIPPER FOR DEN VITENSKAPELIGE DOKUMENTASJONEN
1.

Søknaden skal inneholde alle vitenskapelige data som er relevante for helsepåstanden, uansett om de er offentliggjort
eller ikke, og uansett om de taler for eller imot helsepåstanden, sammen med en omfattende analyse av data fra
undersøkelser av mennesker, for å vise at helsepåstanden er dokumentert ved de samlede vitenskapelige data og en
avveining av bevisene. Som dokumentasjon for en helsepåstand kreves det data fra undersøkelser av mennesker
vedrørende sammenhengen mellom konsum av næringsmiddelet og den påståtte virkningen.

2.

Søknaden skal inneholde en omfattende analyse av data fra undersøkelser av mennesker vedrørende den særskilte
sammenhengen mellom næringsmiddelet og den påståtte virkningen. Denne analysen samt angivelsen av de data
som anses relevante for helsepåstanden, skal utføres på en systematisk og oversiktlig måte for å vise at søknaden gir
et riktig og balansert bilde av alle tilgjengelige bevis.

3.

Helsepåstander skal dokumenteres ved at alle tilgjengelige vitenskapelige data tas i betraktning, og dokumentasjonen
skal ved en avveining av bevisene vise i hvilken utstrekning

a) næringsmiddelets påståtte virkning er gunstig for menneskers helse,
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b) det kan fastslås en årsakssammenheng mellom konsum av næringsmiddelet og den påståtte virkningen hos
mennesker (for eksempel hvor sterk, konsekvent og spesifikk sammenhengen er, forholdet mellom dosering og
virkning samt den biologiske sannsynligheten for sammenhengen),

c) den mengden av næringsmiddelet og det forbruksmønsteret som kreves for å oppnå den påståtte virkningen,
med rimelighet kan inngå i et balansert kosthold,

d) den eller de undersøkte gruppene som bevisene stammer fra, er representative for den befolkningsgruppen
helsepåstanden er ment for.

NÆRINGSMIDDELETS EGENSKAPER
Følgende opplysninger skal gis om den næringsmiddelbestanddelen, det næringsmiddelet eller den næringsmiddelgruppen som helsepåstanden gjelder.

1.

For en næringsmiddelbestanddel:

a) kilde og spesifikasjoner(1), så som fysiske og kjemiske egenskaper og sammensetning, og

b) dersom det er relevant, næringsbestanddelens mikrobiologiske bestanddeler.

2.

For et næringsmiddel eller en næringsmiddelgruppe:

a) en beskrivelse av næringsmiddelet eller næringsmiddelgruppen, herunder en karakterisering av
næringsmiddelmatrisen og den generelle sammensetningen, inkludert næringsmiddelets næringsinnhold,

b) kilde og spesifikasjoner for næringsmiddelet eller næringsmiddelgruppen, særlig innholdet av den eller de
bestanddelene som er forbundet med helsepåstanden.

3.

I alle tilfeller:

a) dersom det er relevant, graden av variasjon mellom partier,

b) anvendt analysemetode,

c) dersom det er relevant, et sammendrag av de undersøkelsene som er foretatt av produksjonsvilkårene, variasjonen
mellom partier og analysemetodene, og av resultatene og konklusjonene fra stabilitetsundersøkelsene, samt
konklusjonene med hensyn til lagringsvilkår og holdbarhetstid,

d) dersom det er relevant, relevante data samt belegg for at den bestanddelen som helsepåstanden gjelder,
foreligger i en form som kan utnyttes av menneskekroppen,

e) dersom opptak i kroppen ikke er nødvendig for å frambringe den påståtte virkningen, hvilket gjelder
eksempelvis for plantesteroler, fibre og melkesyrebakterier, relevante data samt belegg for at bestanddelen når
fram til målstedet,

f)
(1)

alle tilgjengelige data om faktorer som kan påvirke kroppens evne til å ta opp eller utnytte den bestanddelen
som helsepåstanden gjelder.

Dersom det er relevant, kan det henvises til internasjonalt anerkjente spesifikasjoner.
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OPPSTILLING AV RELEVANTE VITENSKAPELIGE DATA
1.

De identifiserte vitenskapelige dataene skal stilles opp slik at data fra undersøkelser av mennesker står foran
eventuelle data fra andre typer undersøkelser.

2.

Data fra undersøkelser av mennesker skal klassifiseres i følgende rekkefølge etter undersøkelsestype:

a) intervensjonsundersøkelser
av
mennesker,
randomiserte
kontrollerte
undersøkelser,
andre
randomiserte undersøkelser (ikke-kontrollerte), kontrollerte (ikke-randomiserte) undersøkelser, andre
intervensjonsundersøkelser,

b) observasjonsundersøkelser av mennesker, kohortundersøkelser, kontrollerte enkeltundersøkelser,
tverrsnittsundersøkelser, andre observasjonsundersøkelser, for eksempel tilfellerapporter,

c) andre undersøkelser av mennesker som gjelder de mekanismene som gjør at næringsmiddelet vil kunne
forårsake den påståtte virkningen, herunder undersøkelser av biotilgjengelighet.

3.

Data fra undersøkelser som ikke er utført på mennesker, skal bestå av

a) data fra undersøkelser av dyr som gjelder faktorer forbundet med opptak, distribusjon, stoffskifte og utskilling
av næringsmiddelet, mekanistiske undersøkelser og andre undersøkelser,

b) data fra ex vivo- eller in vitro-undersøkelser som er basert på biologiske prøver fra mennesker eller dyr, og som
gjelder de mekanismene som gjør at næringsmiddelet vil kunne forårsake den påståtte virkningen, samt andre
undersøkelser som ikke er utført på mennesker.

SAMMENDRAG AV RELEVANTE VITENSKAPELIGE DATA
I tillegg til det sammendraget som kreves i henhold til artikkel 15 nr. 3 bokstav g) i forordning (EF) nr. 1924/2006,
skal søkerne framlegge et sammendrag av de relevante vitenskapelige data, som skal inneholde følgende opplysninger:

1.

et sammendrag av data fra relevante undersøkelser av mennesker, med angivelse av i hvilken utstrekning dataene
underbygger sammenhengen mellom næringsmiddelet og den påståtte virkningen,

2.

et sammendrag av data fra relevante undersøkelser som ikke er utført på mennesker, med angivelse av hvorvidt og
i hvilken utstrekning undersøkelsene kan bidra til å underbygge sammenhengen mellom næringsmiddelet og den
påståtte virkningen hos mennesker,

3.

de overordnede konklusjonene på grunnlag av en avveining av alle data, uansett om de taler for eller imot
sammenhengen. Av de overordnede konklusjonene skal det klart framgå i hvilken utstrekning

a) næringsmiddelets påståtte virkning er gunstig for menneskers helse,

b) det kan fastslås en årsakssammenheng mellom konsum av næringsmiddelet og den påståtte virkningen hos
mennesker (for eksempel hvor sterk, konsekvent og spesifikk sammenhengen er, forholdet mellom dosering og
virkning samt den biologiske sannsynligheten for sammenhengen),

c) den mengden av næringsmiddelet og det forbruksmønsteret som kreves for å oppnå den påståtte virkningen,
med rimelighet kan inngå i et balansert kosthold,

d) den eller de undersøkelsesgruppene som bevisene stammer fra, er representative for den befolkningsgruppen
helsepåstanden er ment for.

4.2.2016

4.2.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

SØKNADENS OPPBYGNING

Søknadene skal ha den oppbygningen som er vist nedenfor. Visse deler kan utelates, forutsatt at søkeren gir en
begrunnelse for dette.

Del 1 — Administrative og tekniske data
1.1. Innholdsfortegnelse
1.2. Søknadsskjema
1.3. Generelle opplysninger
1.4. Detaljert beskrivelse av helsepåstanden
1.5. Sammendrag av søknaden
1.6. Henvisninger

Del 2 — Næringsmiddelets/bestanddelens egenskaper
2.1. Næringsmiddelbestanddel
2.2. Næringsmiddel eller næringsmiddelgruppe
2.3. Henvisninger

Del 3 — Overordnet sammendrag av relevante vitenskapelige data
3.1. Sammendrag i tabellform av alle identifiserte relevante undersøkelser
3.2. Sammendrag i tabellform av data fra relevante undersøkelser utført på mennesker
3.3. Skriftlig sammendrag av data fra relevante undersøkelser utført på mennesker
3.4. Skriftlig sammendrag av data fra relevante undersøkelser som ikke er utført på mennesker
3.5. Overordnede konklusjoner

Del 4 — Samlede relevante vitenskapelige data
4.1. Identifikasjon av relevante vitenskapelige data
4.2. Identifiserte relevante data

Del 5 — Vedlegg til søknaden
5.1. Ordliste/forkortelser
5.2. Kopier/utdrag av relevante offentliggjorte data
5.3. Fullstendige undersøkelsesrapporter over relevante data som ikke er offentliggjort
5.4. Annet

_____________________
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 983/2009

4.2.2016

2016/EØS/8/06

av 21. oktober 2009
om godkjenning og avslag på godkjenning av visse helsepåstander om næringsmidler som viser til redusert sykdomsrisiko og
barns utvikling og helse(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

om godkjenning av helsepåstander fra Myndigheten.
Kommisjonen og medlemsstatene mottok 31. oktober
2008 fem uttalelser om søknader om godkjenning av
helsepåstander fra Myndigheten. Kommisjonen og
medlemsstatene mottok 14. november 2008 to uttalelser
om søknader om godkjenning av helsepåstander fra
Myndigheten.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og
helsepåstander om næringsmidler(1), særlig artikkel 17 nr. 3, og

6)

Seks av uttalelsene gjaldt søknader om påstander om
redusert sykdomsrisiko, som nevnt i artikkel 14 nr. 1
bokstav a) i forordning (EF) nr. 1924/2006, og 17
uttalelser gjaldt søknader om helsepåstander som viser
til barns utvikling og helse, som nevnt i artikkel 14 nr. 1
bokstav b) i forordning (EF) nr. 1924/2006. I mellomtiden
er én søknad om godkjenning av en helsepåstand blitt
trukket tilbake av søkeren, mens en annen søknad om
godkjenning av en helsepåstand vil bli gjort til gjenstand
for en ytterligere avgjørelse.

7)

Etter en søknad fra Unilever PLC (Det forente
kongerike) og Unilever NV (Nederland), inngitt i
samsvar med artikkel 14 nr. 1 bokstav a) i forordning
(EF) nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi
en uttalelse om en helsepåstand om virkningene av
fytosteroler på kolesterolinnholdet i blodet og risikoen for
koronar hjertesykdom (spørsmål nr. EFSA-Q-2008-085)
(2). Den helsepåstanden som søkeren foreslo, var
formulert slik: «Det er bevist at fytosteroler senker/
reduserer kolesterolinnholdet i blodet vesentlig. Det er
bevist at risikoen for (koronar) hjertesykdom reduseres
når kolesterolinnholdet i blodet senkes.»

8)

På grunnlag av de opplysningene som ble framlagt,
konkluderte Myndigheten at det kunne fastslås en
årsakssammenheng mellom inntak av fytosteroler og
påstått virkning. Med forbehold om at formuleringen
endres, bør påstanden anses å oppfylle kravene i
forordning (EF) nr. 1924/2006, særlig artikkel 14 nr. 1
bokstav a), og den bør oppføres på fellesskapslisten over
tillatte påstander.

9)

Etter en søknad fra McNeil Nutritionals, inngitt i samsvar
med artikkel 14 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF)
nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi en uttalelse
om en helsepåstand om virkningene av fytostanolestere
på kolesterolinnholdet i blodet og risikoen for koronar
hjertesykdom (spørsmål nr. EFSA-Q-2008-118)(3). Den
helsepåstanden som søkeren foreslo, var formulert slik:
«Ved aktivt å senke/redusere LDL-kolesterolinnholdet
(med opptil 14 % på to uker ved å blokkere opptaket
av kolesterol) reduserer fytostanolestere risikoen for
(koronar) hjertesykdom».

ut fra følgende betraktninger:
1)

I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er
helsepåstander om næringsmidler forbudt med mindre
de er godkjent av Kommisjonen i samsvar med nevnte
forordning og oppført på listen over tillatte påstander.

2)

Ved forordning (EF) nr. 1924/2006 er det også fastsatt
at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kan
innlevere søknader om godkjenning av helsepåstander
til vedkommende nasjonale myndighet i en
medlemsstat. Vedkommende nasjonale myndighet skal
videresende søknadene til Den europeiske myndighet
for næringsmiddeltrygghet (EFSA), heretter kalt
«Myndigheten».

3)

Etter at det er mottatt en søknad, skal Myndigheten
umiddelbart underrette de øvrige medlemsstatene og
Kommisjonen om søknaden og avgi en uttalelse om den
aktuelle helsepåstanden.

4)

Kommisjonen skal avgjøre om helsepåstandene skal
godkjennes, idet det tas hensyn til Myndighetens uttalelse.

5)

Kommisjonen og medlemsstatene mottok 19. august
2008 sju uttalelser om søknader om godkjenning av
helsepåstander fra Myndigheten. Kommisjonen og
medlemsstatene mottok 22. september 2008 én uttalelse
om en søknad om godkjenning av en helsepåstand
fra Myndigheten. Kommisjonen og medlemsstatene
mottok 22. oktober 2008 åtte uttalelser om søknader

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 277 av 22.10.2009, s. 3, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2011 av 21. oktober 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 70 av 22.12.2011, s. 9.
(1) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9.

(2)
(3)

EFSA Journal (2008) 781, s. 1–2.
EFSA Journal (2008) 825, s. 1–13.

4.2.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

10) På grunnlag av de opplysningene som ble framlagt,
konkluderte Myndigheten at det kunne fastslås en
årsakssammenheng mellom inntak av fytostanolestere
og påstått virkning. Med forbehold om at formuleringen
endres, bør påstanden anses å oppfylle kravene i
forordning (EF) nr. 1924/2006, særlig artikkel 14 nr. 1
bokstav a), og den bør oppføres på fellesskapslisten over
tillatte påstander.
11) Etter en søknad fra Unilever PLC/NV, inngitt i
samsvar med artikkel 14 nr. 1 bokstav b) i forordning
(EF) nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi
en uttalelse om en helsepåstand om virkningene av
α-linolensyre (ALA) og linolsyre (LA) på barns vekst
og utvikling (spørsmål nr. EFSA-Q-2008-079)(1). Den
helsepåstanden som søkeren foreslo, var formulert slik:
«Et regelmessig inntak av essensielle fettsyrer er viktig
for barns vekst og utvikling».
12) På grunnlag av de opplysningene som ble framlagt,
konkluderte Myndigheten at det kunne fastslås en
årsakssammenheng mellom inntak av ALA og LA
og påstått virkning. En helsepåstand som gjenspeiler
denne konklusjonen, bør anses å oppfylle kravene i
forordning (EF) nr. 1924/2006, og den bør oppføres på
fellesskapslisten over tillatte påstander.
13) Etter en søknad fra Association de la Transformation
Laitière Française (ATLA), inngitt i samsvar med
artikkel 14 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1924/2006,
ble Myndigheten bedt om å avgi en uttalelse om en
helsepåstand om virkningene av vitamin D på beinvekst
(spørsmål nr. EFSA-Q-2008-323)(2). Den helsepåstanden
som søkeren foreslo, var formulert slik: «Vitamin D er
nødvendig for barns beinvekst».
14) På grunnlag av de opplysningene som ble framlagt,
konkluderte Myndigheten at det kunne fastslås en
årsakssammenheng mellom inntak av vitamin D og
påstått virkning. En helsepåstand som gjenspeiler
denne konklusjonen, bør anses å oppfylle kravene i
forordning (EF) nr. 1924/2006, og den bør oppføres på
fellesskapslisten over tillatte påstander.
15) Etter en søknad fra Yoplait Dairy Crest Ltd, inngitt i
samsvar med artikkel 14 nr. 1 bokstav b) i forordning
(EF) nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi
en uttalelse om en helsepåstand om virkningene
av kalsium og vitamin D på beinstyrken (spørsmål
nr. EFSA-Q-2008-116)(3). Den helsepåstanden som
søkeren foreslo, var formulert slik: «Inntak av kalsium
og vitamin D som en del av et sunt kosthold og en sunn
livsførsel, gir barn og ungdommer et sterkere skjelett».
(1)
(2)
(3)

EFSA Journal (2008) 783, s. 1–10.
EFSA Journal (2008) 827, s. 1–2.
EFSA Journal (2008) 828, s. 1–13.
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16) På grunnlag av de opplysningene som ble framlagt,
konkluderte Myndigheten at det kunne fastslås en
årsakssammenheng mellom inntak av kalsium og vitamin
D og påstått virkning. En helsepåstand som gjenspeiler
denne konklusjonen, bør anses å oppfylle kravene i
forordning (EF) nr. 1924/2006, og den bør oppføres på
fellesskapslisten over tillatte påstander.
17) Etter en søknad fra Association de la Transformation
Laitière Française (ATLA), inngitt i samsvar med
artikkel 14 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF)
nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi en
uttalelse om en helsepåstand om virkningene av kalsium
på beinvekst (spørsmål nr. EFSA-Q-2008-322)(4). Den
helsepåstanden som søkeren foreslo, var formulert slik:
«Kalsium er nødvendig for barns sunne beinvekst».
18) På grunnlag av de opplysningene som ble framlagt,
konkluderte Myndigheten at det kunne fastslås en
årsakssammenheng mellom inntak av kalsium og
påstått virkning. En helsepåstand som gjenspeiler
denne konklusjonen, bør anses å oppfylle kravene i
forordning (EF) nr. 1924/2006, og den bør oppføres på
fellesskapslisten over tillatte påstander.
19) Etter en søknad fra Association de la Transformation
Laitière Française (ATLA), inngitt i samsvar med
artikkel 14 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF)
nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi en
uttalelse om en helsepåstand om virkningene av
proteiner av animalsk opprinnelse på beinvekst (spørsmål
nr. EFSA-Q-2008-326)(5). Den helsepåstanden som
søkeren foreslo, var formulert slik: «Proteiner av animalsk
opprinnelse bidrar til barns beinvekst».
20) På grunnlag av de opplysningene som ble framlagt,
konkluderte Myndigheten at det kunne fastslås en
årsakssammenheng mellom det samlede proteininntaket
og påstått virkning. En helsepåstand som gjenspeiler
denne konklusjonen, bør anses å oppfylle kravene i
forordning (EF) nr. 1924/2006, og den bør oppføres på
fellesskapslisten over tillatte påstander.
21) Ved artikkel 16 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1924/2006 er
det fastsatt at en positiv uttalelse om godkjenning av en
helsepåstand skal inneholde bestemte opplysninger. Disse
opplysningene skal derfor angis i vedlegg I til denne
forordning for de sju godkjente påstandene, og de bør
eventuelt omfatte en endret formulering av påstanden,
særlige vilkår for bruk av påstanden og, når det er relevant,
vilkår eller begrensninger for bruk av næringsmiddelet
og/eller en tilleggsangivelse eller -advarsel i samsvar med
bestemmelsene fastsatt i forordning (EF) nr. 1924/2006,
og i tråd med Myndighetens uttalelser.
(4)
(5)

EFSA Journal (2008) 826, s. 1–11.
EFSA Journal (2008) 858, s. 1–2.
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22) Ett av målene med forordning (EF) nr. 1924/2006
er å sikre at helsepåstander er sannferdige, tydelige,
pålitelige og nyttige for forbrukeren, og at det tas
hensyn til formuleringen og presentasjonen av dem.
Når påstandenes formulering har samme betydning for
forbrukerne som en godkjent helsepåstand som angitt
i vedlegg I, idet de viser den samme sammenhengen
mellom en næringsmiddelgruppe, et næringsmiddel eller
en bestanddel av dette og helse, bør de også omfattes av
de samme vilkårene for bruk som angis der.
23) Etter en søknad fra BIO SERAE, inngitt i samsvar
med artikkel 14 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF)
nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi en uttalelse
om en helsepåstand om virkningene av NeOpuntia® på
blodlipidparametrer som knyttes til risikoen for hjerte
og -karsykdommer, særlig HDL-kolesterolinnholdet
(spørsmål nr. EFSA-Q-2008-214)(1). Den helsepåstanden
som søkeren foreslo, var formulert slik: «NeOpuntia®
bidrar til å forbedre blodlipidparametrer som er knyttet
til risikoen for hjerte- og karsykdommer, særlig HDLkolesterolinnholdet».
24) På grunnlag av de opplysningene som ble framlagt,
konkluderte Myndigheten at det ikke kunne fastslås en
årsakssammenheng mellom inntak av NeOpuntia® og
påstått virkning. Ettersom påstanden ikke oppfyller
kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke
godkjennes.
25) Etter en søknad fra Valio Ltd, inngitt i samsvar med
artikkel 14 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1924/2006,
ble Myndigheten bedt om å avgi en uttalelse om en
helsepåstand om virkningene av Lactobacillus helveticusgjærede Evolus®-melkeprodukter med lavt fettinnhold på
arteriell stivhet (spørsmål nr. EFSA-Q-2008-218)(2). Den
helsepåstanden som søkeren foreslo, var formulert slik:
«Evolus® reduserer arteriell stivhet».
26) På grunnlag av de opplysningene som ble framlagt,
konkluderte Myndigheten at det ikke kunne fastslås en
årsakssammenheng mellom inntak av Lactobacillus
helveticus-gjærede Evolus®-melkeprodukter med lavt
fettinnhold og påstått virkning. Ettersom påstanden ikke
oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør
den ikke godkjennes.
27) Etter en søknad fra Martek Biosciences Corporation,
inngitt i samsvar med artikkel 14 nr. 1 bokstav b) i
forordning (EF) nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om
å avgi en uttalelse om en helsepåstand om virkningene
av dokosaheksaensyre (DHA) og arakidonsyre (ARA)
på utviklingen av nervene i hjernen og øynene (spørsmål
nr. EFSA-Q-2008-120)(3). Den helsepåstanden som
(1)
(2)
(3)

EFSA Journal (2008) 788, s. 1–2.
EFSA Journal (2008) 824, s. 1–2.
EFSA Journal (2008) 794, s. 1–2.
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søkeren foreslo, var formulert slik: «DHA og ARA støtter
utviklingen av nervene i hjernen og øynene».

28) På grunnlag av de opplysningene som ble framlagt,
konkluderte Myndigheten at det ikke kunne fastslås en
årsakssammenheng mellom inntak av næringsmiddelet/
bestanddelen (DHA og ARA) fra seksmånedersalderen
og påstått virkning. Ettersom påstanden ikke oppfyller
kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke
godkjennes. Myndigheten konkluderte også at inntaket
av barnemat/morsmelkerstatning tilsatt DHA og ARA
fra seks- til tolvmånedersalderen, kunne ha en gunstig
virkning på utviklingen av synsevnen hos spedbarn som
var blitt ammet til de var fire til seks måneder gamle.
Myndigheten konkluderte også at det ikke var framlagt
dokumentasjon på virkningene av tilsetning av DHA
og ARA fra seksmånedersalderen på utviklingen av
synsevnen hos friske spedbarn som ikke var blitt ammet,
men som hadde fått morsmelkerstatning uten tilsetning
de første levemånedene. En helsepåstand som gjenspeiler
denne konklusjonen, vil ikke kunne oppfylle de allmenne
prinsippene og kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006,
særlig artikkel 3, 5 og 6, og bør ikke godkjennes.

29) Etter en søknad fra National Dairy Council, inngitt i
samsvar med artikkel 14 nr. 1 bokstav b) i forordning
(EF) nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi
en uttalelse om en helsepåstand om virkningene av
meieriprodukter (melk og ost) på tannhelsen (spørsmål
nr. EFSA-Q-2008-112)(4). Den helsepåstanden som
søkeren foreslo, var formulert slik: «Meieriprodukter
(melk og ost) fremmer barns tannhelse».

30) På grunnlag av de opplysningene som ble framlagt,
konkluderte Myndigheten at næringsmiddelgruppen
meieriprodukter (melk og ost) som helsepåstanden
omhandlet, ikke var tilstrekkelig definert, og at det ikke
kunne fastslås en årsakssammenheng mellom inntak av
melk eller ost og påstått virkning. Ettersom påstanden
ikke oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006,
bør den ikke godkjennes.

31) Etter en søknad fra National Dairy Council, inngitt i
samsvar med artikkel 14 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF)
nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi en uttalelse
om en helsepåstand om virkningene av meieriprodukter
på sunn kroppsvekt (spørsmål nr. EFSA-Q-2008-110)(5).
Den helsepåstanden som søkeren foreslo, var formulert
slik: «Tre porsjoner meieriprodukter hver dag kan som
en del av et allsidig kosthold bidra til å fremme en sunn
kroppsvekt hos barn og ungdommer».
(4)
(5)

EFSA Journal (2008) 787, s. 1–2.
EFSA Journal (2008) 786, s. 1–10.

4.2.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

32) På grunnlag av de opplysningene som ble framlagt,
konkluderte Myndigheten at næringsmiddelgruppen
meieriprodukter (melk og ost) som helsepåstanden
omhandlet, ikke var tilstrekkelig definert, og at det ikke
kunne fastslås en årsakssammenheng mellom daglig
inntak av meieriprodukter (melk, ost og yoghurt) og
påstått virkning. Ettersom påstanden ikke oppfyller
kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke
godkjennes.

33) Etter en søknad fra enzyme.pro.ag, inngitt i samsvar
med artikkel 14 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF)
nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi en uttalelse
om en helsepåstand om virkningen av regulat®.pro.kid
IMMUN på immunsystemet hos barn som er i vekst
(spørsmål nr. EFSA-Q-2008-082)(1). Den helsepåstanden
som søkeren foreslo, var formulert slik: «regulat®.pro.kid
IMMUN støtter, stimulerer og modulerer immunsystemet
hos barn som er i vekst».

34) På grunnlag av de opplysningene som ble framlagt,
konkluderte Myndigheten at det næringsmiddelet som
helsepåstanden omhandlet, dvs. «regulat®.pro.kid
IMMUN», ikke var tilstrekkelig definert, og at det ikke
kunne fastslås en årsakssammenheng mellom inntaket av
regulat®.pro.kid IMMUN og påstått virkning. Ettersom
påstanden ikke oppfyller kravene i forordning (EF)
nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes.

35) Etter en søknad fra enzyme.pro.ag, inngitt i samsvar
med artikkel 14 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF)
nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi en
uttalelse om en helsepåstand om virkningen av regulat®.
pro.kid BRAIN på barns psykiske og kognitive utvikling
(spørsmål nr. EFSA-Q-2008-083)(2). Den helsepåstanden
som søkeren foreslo, var formulert slik: «regulat®.pro.
kid BRAIN bidrar til psykisk og kognitiv utvikling hos
barn».

36) På grunnlag av de opplysningene som ble framlagt,
konkluderte Myndigheten at det næringsmiddelet som
helsepåstanden omhandlet, dvs. «regulat®.pro.kid
BRAIN», ikke var tilstrekkelig definert, og at det ikke
kunne fastslås en årsakssammenheng mellom inntaket
av regulat®.pro.kid BRAIN og påstått virkning. Ettersom
påstanden ikke oppfyller kravene i forordning (EF)
nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes.

37) Etter to søknader fra Pharma Consulting & Industries,
inngitt i samsvar med artikkel 14 nr. 1 bokstav b) i
forordning (EF) nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt
om å avgi en uttalelse om en helsepåstand om den
( 1)
(2)

EFSA Journal (2008) 782, s. 1–2.
EFSA Journal (2008) 829, s. 1–2.
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beroligende virkningen av I omega kids®/Pufan 3
kids® (spørsmål nr. EFSA-Q-2008-091 og spørsmål
nr. EFSA-Q-2008-096)(3). Den helsepåstanden som
søkeren foreslo, var formulert slik: «Beroligende».
38) På grunnlag av de opplysningene som ble framlagt,
konkluderte Myndigheten at det ikke kunne fastslås
en årsakssammenheng mellom inntak av DHA og
eikosapentaensyre (EPA) og påstått virkning. Ettersom
påstanden ikke oppfyller kravene i forordning (EF)
nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes.
39) Etter to søknader fra Pharma Consulting & Industries,
inngitt i samsvar med artikkel 14 nr. 1 bokstav b) i
forordning (EF) nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt
om å avgi en uttalelse om en helsepåstand om den
beroligende virkningen av I omega kids®/Pufan 3
kids® (spørsmål nr. EFSA-Q-2008-092 og spørsmål
nr. EFSA-Q-2008-097)(4). Den helsepåstanden som
søkeren foreslo, var formulert slik: «Virker beroligende
og gir rom for en positiv utvikling hos barnet».
40) På grunnlag av de opplysningene som ble framlagt,
konkluderte Myndigheten at det ikke kunne fastslås en
årsakssammenheng mellom inntak av DHA og EPA og
påstått virkning. Ettersom påstanden ikke oppfyller
kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke
godkjennes.
41) Etter to søknader fra Pharma Consulting & Industries,
inngitt i samsvar med artikkel 14 nr. 1 bokstav b)
i forordning (EF) nr. 1924/2006, ble Myndigheten
bedt om å avgi en uttalelse om en helsepåstand
om virkningen av I omega kids®/Pufan 3 kids® på
synet (spørsmål nr. EFSA-Q-2008-095 og spørsmål
nr. EFSA-Q-2008-100)(5). Den helsepåstanden som
søkeren foreslo, var formulert slik: «Bidrar til bedre syn».
42) På grunnlag av de opplysningene som ble framlagt,
konkluderte Myndigheten at det ikke kunne fastslås en
årsakssammenheng mellom inntak av DHA og EPA og
påstått virkning. Ettersom påstanden ikke oppfyller
kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke
godkjennes.
43) Etter to søknader fra Pharma Consulting & Industries,
inngitt i samsvar med artikkel 14 nr. 1 bokstav b) i
forordning (EF) nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt
om å avgi en uttalelse om en helsepåstand om virkningen
av I omega kids®/Pufan 3 kids® på den psykiske
utviklingen (spørsmål nr. EFSA-Q-2008-098 og spørsmål
nr. EFSA-Q-2008-104)(6). Den helsepåstanden som
søkeren foreslo, var formulert slik: «Bidrar til å fremme
den psykiske utviklingen».
(3)
(4)
(5)
(6)

EFSA Journal (2008) 830, s. 1–2.
EFSA Journal (2008) 831, s. 1–2.
EFSA Journal (2008) 832, s. 1–8.
EFSA Journal (2008) 847, s. 1–10.
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44) På grunnlag av de opplysningene som ble framlagt,
konkluderte Myndigheten at det ikke kunne fastslås en
årsakssammenheng mellom inntak av DHA og EPA og
påstått virkning. Ettersom påstanden ikke oppfyller
kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke
godkjennes.

50) På grunnlag av de opplysningene som ble framlagt,
konkluderte Myndigheten at det ikke kunne fastslås en
årsakssammenheng mellom inntak av DHA og EPA og
påstått virkning. Ettersom påstanden ikke oppfyller
kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke
godkjennes.

45) Etter to søknader fra Pharma Consulting & Industries,
inngitt i samsvar med artikkel 14 nr. 1 bokstav b) i
forordning (EF) nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt
om å avgi en uttalelse om en helsepåstand om virkningen
av I omega kids®/Pufan 3 kids® på konsentrasjonsevnen
(spørsmål nr. EFSA-Q-2008-094 og spørsmål
nr. EFSA-Q-2008-099)(1). Den helsepåstanden som
søkeren foreslo, var formulert slik: «Bidrar til å øke
konsentrasjonsevnen».

51) De kommentarene som søkere og enhver annen person
framsetter for Kommisjonen i samsvar med artikkel 16
nr. 6 i forordning (EF) nr. 1924/2006, er tatt i betraktning
ved fastsettelse av de tiltakene som er fastsatt i denne
forordning.

46) På grunnlag av de opplysningene som ble framlagt,
konkluderte Myndigheten at det ikke kunne fastslås en
årsakssammenheng mellom inntak av DHA og EPA og
påstått virkning. Ettersom påstanden ikke oppfyller
kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke
godkjennes.

47) Etter to søknader fra Pharma Consulting & Industries,
inngitt i samsvar med artikkel 14 nr. 1 bokstav b)
i forordning (EF) nr. 1924/2006, ble Myndigheten
bedt om å avgi en uttalelse om en helsepåstand
om virkningen av I omega kids®/Pufan 3 kids® på
tankeevnen (spørsmål nr. EFSA-Q-2008-093 og spørsmål
nr. EFSA-Q-2008-101)(2). Den helsepåstanden som
søkeren foreslo, var formulert slik: «Bidrar til å øke
tankeevnen».

52) I samsvar med artikkel 28 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1924/2006 kan helsepåstander som nevnt i artikkel 14
nr. 1 bokstav b) i nevnte forordning, og som ikke er
godkjent ved denne forordning, fortsatt få anvendelse
i seks måneder etter at det er gjort et vedtak i henhold
til artikkel 17 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1924/2006. For
søknader som ikke er innlevert innen 19. januar 2008,
er imidlertid kravet fastsatt i artikkel 28 nr. 6 bokstav b)
ikke oppfylt, og den overgangsperioden som er fastsatt
i nevnte artikkel, får ikke anvendelse. Det bør derfor
fastsettes en overgangsperiode på seks måneder for at
driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal kunne
tilpasse seg de kravene som er fastsatt i denne forordning.
53) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden
og dyrehelsen —
VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1

48) På grunnlag av de opplysningene som ble framlagt,
konkluderte Myndigheten at det ikke kunne fastslås en
årsakssammenheng mellom inntak av DHA og EPA og
påstått virkning. Ettersom påstanden ikke oppfyller
kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke
godkjennes.

49) Etter to søknader fra Pharma Consulting & Industries,
inngitt i samsvar med artikkel 14 nr. 1 bokstav b)
i forordning (EF) nr. 1924/2006, ble Myndigheten
bedt om å avgi en uttalelse om en helsepåstand
om virkningen av I omega kids®/Pufan 3 kids® på
læringsevnen (spørsmål nr. EFSA-Q-2008-102 og
spørsmål nr. EFSA-Q-2008-103)(3). Den helsepåstanden
som søkeren foreslo, var formulert slik: «Bidrar til å øke
læringsevnen».
(1)
(2)
(3)

EFSA Journal (2008) 846, s. 1–10.
EFSA Journal (2008) 845, s. 1–2.
EFSA Journal (2008) 848, s. 1–10.

De helsepåstandene som er angitt i vedlegg I til denne forordning,
kan framsettes om næringsmidler på fellesskapsmarkedet i
samsvar med de vilkårene som er fastsatt i nevnte vedlegg.
Disse helsepåstandene skal oppføres på en liste over
tillatte påstander nevnt i artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF)
nr. 1924/2006.
Artikkel 2
De helsepåstandene som er angitt i vedlegg II til denne
forordning, avslås.
Artikkel 3
De helsepåstandene som er nevnt i artikkel 14 nr. 1 bokstav b) i
forordning (EF) nr. 1924/2006, og som er angitt i vedlegg II til
denne forordning, kan fortsatt anvendes i seks måneder etter at
denne forordning er trådt i kraft.
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Artikkel 4
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 21. oktober 2009.

For Kommisjonen
Androulla VASSILIOU
Medlem av Kommisjonen

__________
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Søker – Adresse

α-linolensyre og linolsyre

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) Unilever PLC, Port
– helsepåstand om barns Sunlight, Wirral,
utvikling og helse
Merseyside, CH62 4ZD,
Det forente kongerike

Kalsium

Protein

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) Association de la
– helsepåstand om barns Transformation Laitière
utvikling og helse
Française (ATLA), 42,
rue du Châteaudun, 75314
Paris Cedex 09, Frankrike

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) Association de la
– helsepåstand om barns Transformation Laitière
utvikling og helse
Française (ATLA), 42,
rue du Châteaudun, 75314
Paris Cedex 09, Frankrike

Unilever NV, Weena 455,
Rotterdam, 3013 AL,
Nederland

og

Fytostanolestere

Fytosteroler: Steroler som
er utvunnet fra planter, frie
eller forestret med fettsyrer
av næringsmiddelkvalitet

Næringsstoff, stoff,
næringsmiddel eller
næringsmiddelgruppe

Artikkel 14 nr. 1 bokstav a) McNeil Nutritionals, 1
– helsepåstand om redusert Landis und Gyr Strasse,
sykdomsrisiko
6300 Zug, Sveits

Unilever NV, Weena 455,
Rotterdam, 3013 AL,
Nederland

og

Artikkel 14 nr. 1 bokstav a) Unilever PLC, Port
– helsepåstand om redusert Sunlight, Wirral,
sykdomsrisiko
Merseyside, CH62 4ZD,
Det forente kongerike

Søknad – Relevante
bestemmelser i forordning (EF)
nr. 1924/2006

Protein er nødvendig for at barns
skjelett skal vokse og utvikles
normalt

Kalsium er nødvendig for at barns
skjelett skal vokse og utvikles
normalt

Essensielle fettsyrer er nødvendige
for barnets normale vekst og
utvikling

Fytostanolestere er vist å senke/
redusere kolesterolinnholdet i
blodet. Et høyt kolesterolinnhold er
en risikofaktor for utviklingen av
koronar hjertesykdom

Fytosteroler er vist å senke/redusere
kolesterolinnholdet i blodet. Et høyt
kolesterolinnhold er en risikofaktor
for utviklingen av koronar
hjertesykdom

Påstand

Vilkår for bruk av påstanden

Påstanden kan brukes bare på
næringsmidler som minst er en
proteinkilde i henhold til det som er
angitt i påstanden PROTEINKILDE,
som oppført i vedlegget til forordning
(EF) nr. 1924/2006

Påstanden kan brukes bare på
næringsmidler som minst er en
kalsiumkilde i henhold til det som
er angitt i påstanden KILDE TIL
[NAVN PÅ VITAMIN] OG/ELLER
[NAVN PÅ MINERAL], som
oppført i vedlegget til forordning
(EF) nr. 1924/2006

Forbrukeren informeres om at den
gunstige virkningen oppnås ved et
daglig inntak av linolsyre på 1 %
av det samlede energiinntaket, og et
daglig inntak av α-linolensyre på 0,2
% av det samlede energiinntaket

Forbrukeren informeres om at
den gunstige virkningen oppnås
ved et daglig inntak på minst 2 g
fytostanoler

Forbrukeren informeres om at
den gunstige virkningen oppnås
ved et daglig inntak på minst 2 g
fytosteroler

TILLATTE HELSEPÅSTANDER

VEDLEGG I

Vilkår og/eller
begrensninger for bruk av
næringsmiddelet og/eller en
tilleggsangivelse eller
-advarsel

Q-2008-326

Q-2008-322

Q-2008-079

Q-2008-118

Q-2008-085

Referansenummer for
EFSA-uttalelse
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Kalsium og vitamin D

Vitamin D

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) Association de la
– helsepåstand om barns Transformation Laitière
utvikling og helse
Française (ATLA), 42,
rue du Châteaudun, 75314
Paris Cedex 09, Frankrike

Søker – Adresse

Næringsstoff, stoff,
næringsmiddel eller
næringsmiddelgruppe

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) Yoplait Dairy Crest Ltd,
– helsepåstand om barns Claygate House, Claygate,
utvikling og helse
Surrey, KT10 9PN, Det
forente kongerike

Søknad – Relevante
bestemmelser i forordning (EF)
nr. 1924/2006
Vilkår for bruk av påstanden

Vitamin D er nødvendig for at
Påstanden kan brukes bare på
barns skjelett skal vokse og utvikles næringsmidler som minst er en kilde
normalt
til vitamin D i henhold til det som
er angitt i påstanden KILDE TIL
[NAVN PÅ VITAMIN] OG/ELLER
[NAVN PÅ MINERAL], som
oppført i vedlegget til forordning
(EF) nr. 1924/2006

Kalsium og vitamin D er nødvendig Påstanden kan brukes bare på
for at barns skjelett skal vokse og
næringsmidler som minst er en kilde
utvikles normalt
til kalsium og vitamin D i henhold til
det som er angitt i påstanden KILDE
TIL [NAVN PÅ VITAMIN] OG/
ELLER [NAVN PÅ MINERAL],
som oppført i vedlegget til forordning
(EF) nr. 1924/2006

Påstand

Vilkår og/eller
begrensninger for bruk av
næringsmiddelet og/eller en
tilleggsangivelse eller
-advarsel

Q-2008-323

Q-2008-116

Referansenummer for
EFSA-uttalelse
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Meieriprodukter

Meieriprodukter

Dokosaheksaensyre (DHA) og arakidonsyre (ARA)

regulat®.pro.kid BRAIN

Dokosaheksaensyre (DHA) og eikosapentaensyre
(EPA)

Dokosaheksaensyre (DHA) og eikosapentaensyre
(EPA)

Dokosaheksaensyre (DHA) og eikosapentaensyre
(EPA)

Dokosaheksaensyre (DHA) og eikosapentaensyre
(EPA)

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) – helsepåstand om barns
utvikling og helse

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) – helsepåstand om barns
utvikling og helse

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) – helsepåstand om barns
utvikling og helse

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) – helsepåstand om barns
utvikling og helse

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) – helsepåstand om barns
utvikling og helse

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) – helsepåstand om barns
utvikling og helse

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) – helsepåstand om barns
utvikling og helse

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) – helsepåstand om barns
utvikling og helse

EFSA-Q-2008-082

EFSA-Q-2008-104

EFSA-Q-2008-098 og

EFSA-Q-2008-100

EFSA-Q-2008-095 og

EFSA-Q-2008-097

EFSA-Q-2008-092 og

EFSA-Q-2008-096

EFSA-Q-2008-091 og

EFSA-Q-2008-083

EFSA-Q-2008-120

EFSA-Q-2008-112

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Bidrar til å fremme den psykiske utviklingen

Bidrar til bedre syn

Virker beroligende og gir rom for en positiv
utvikling hos barnet

Beroligende

regulat®.pro.kid BRAIN bidrar til psykisk og
kognitiv utvikling hos barn

DHA og ARA støtter utviklingen av nervene i
hjernen og øynene

Meieriprodukter (melk og ost) fremmer barns
tannhelse

Tre porsjoner meieriprodukter hver dag kan som en EFSA-Q-2008-110
del av et allsidig kosthold bidra til å fremme en sunn
kroppsvekt hos barn og ungdommer

regulat®.pro.kid IMMUN støtter, stimulerer og
modulerer immunsystemet hos barn som er i vekst

regulat®.pro.kid IMMUN

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) – helsepåstand om barns
utvikling og helse

EFSA-Q-2008-218

Evolus® reduserer arteriell stivhet

Lactobacillus helveticus-gjærede Evolus®melkeprodukter med lavt fettinnhold

Artikkel 14 nr. 1 bokstav a) – helsepåstand om
redusert sykdomsrisiko

Referansenummer for EFSA-uttalelse

NeOpuntia® bidrar til å forbedre blodlipidparametrer EFSA-Q-2008-214
som er knyttet til risikoen for hjerte- og
karsykdommer, særlig HDL-kolesterolinnholdet

Påstand

NeOpuntia®

Næringsstoff, stoff, næringsmiddel eller
næringsmiddelgruppe

Artikkel 14 nr. 1 bokstav a) – helsepåstand om
redusert sykdomsrisiko

Søknad – Relevante bestemmelser i forordning (EF)
nr. 1924/2006

AVSLÅTTE HELSEPÅSTANDER

VEDLEGG II

Nr. 8/130
4.2.2016

Dokosaheksaensyre (DHA) og eikosapentaensyre
(EPA)

Dokosaheksaensyre (DHA) og eikosapentaensyre
(EPA)

Dokosaheksaensyre (DHA) og eikosapentaensyre
(EPA)

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) – helsepåstand om barns
utvikling og helse

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) – helsepåstand om barns
utvikling og helse

Næringsstoff, stoff, næringsmiddel eller
næringsmiddelgruppe

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) – helsepåstand om barns
utvikling og helse

Søknad – Relevante bestemmelser i forordning (EF)
nr. 1924/2006

Bidrar til å øke læringsevnen

Bidrar til å øke tankeevnen

Bidrar til å øke konsentrasjonsevnen

Påstand

EFSA-Q-2008-103

EFSA-Q-2008-102 og

EFSA-Q-2008-101

EFSA-Q-2008-093 og

EFSA-Q-2008-099

EFSA-Q-2008-094 og

Referansenummer for EFSA-uttalelse
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Nr. 8/132
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 984/2009

4.2.2016

2016/EØS/8/07

av 21. oktober 2009
om avslag på godkjenning av visse andre helsepåstander om næringsmidler enn dem som viser til redusert sykdomsrisiko og
barns utvikling og helse(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

6)

Kommisjonen og medlemsstatene mottok 12. august
2008 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten,
der den konkluderte med at det på grunnlag av de
framlagte opplysningene ikke kunne påvises noen
årsakssammenheng mellom bruk av Elancyl Global
Silhouette® i de mengder og over det tidsrom som søkeren
foreslo, og den påståtte virkningen. Ettersom påstanden
ikke oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006,
bør den derfor ikke godkjennes.

7)

Etter en søknad fra Valio Ltd som ble inngitt 8. juli
2008 i henhold til artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF)
nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi
uttalelse om en helsepåstand om virkningene av LGG®
MAX på plager i mage‑tarm‑kanalen (spørsmål nr.
EFSA-Q-2008-444)(3). Søkerens foreslåtte påstand hadde
følgende ordlyd: «LGG® MAX bidrar til å lindre plager i
mage‑tarm‑kanalen».

8)

Kommisjonen og medlemsstatene mottok 30. august
2008 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten,
der den konkluderte med at det på grunnlag av de
framlagte opplysningene ikke kunne påvises noen
årsakssammenheng mellom bruk av LGG® MAX
(blanding A eller blanding B) og den påståtte virkningen.
Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i forordning
(EF) nr. 1924/2006, bør den derfor ikke godkjennes.

9)

De kommentarene som Kommisjonen har mottatt fra
søkerne og andre personer i samsvar med artikkel 16 nr. 6
i forordning (EF) nr. 1924/2006, er tatt i betraktning ved
fastsettelsen av tiltakene i denne forordning.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og
helsepåstander om næringsmidler(1), særlig artikkel 18 nr. 5, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er
helsepåstander om næringsmidler forbudt med mindre
de er godkjent av Kommisjonen i samsvar med nevnte
forordning og oppført på en liste over tillatte påstander.

2)

Ved forordning (EF) nr. 1924/2006 er det også fastsatt
at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kan
sende søknader om godkjenning av helsepåstander
til vedkommende nasjonale myndighet i en
medlemsstat. Vedkommende nasjonale myndighet skal
videresende søknader til Den europeiske myndighet
for næringsmiddeltrygghet (EFSA), heretter kalt
«Myndigheten».

3)

Etter at søknaden er mottatt, skal Myndigheten straks
underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen og
avgi en uttalelse om den aktuelle helsepåstanden.

4)

Kommisjonen skal ta hensyn til uttalelsen fra
Myndigheten når den treffer beslutning om godkjenning
av helsepåstander.

5)

Etter en søknad fra Pierre Fabre Dermo Cosmétique som
ble inngitt 14. april 2008 i henhold til artikkel 13 nr. 5
i forordning (EF) nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt
om å avgi uttalelse om en helsepåstand om virkningene
av Elancyl Global Silhouette® på reguleringen av
kroppssammensetningen hos personer med lett til moderat
overvekt (spørsmål nr. EFSA-Q-2008-285)(2). Søkerens
foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: «Klinisk bevist
virkning etter 14 dager. Etter 28 dager er hele din figur
synlig omformet og forbedret».

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 277 av 22.10.2009, s. 13,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2011 av 21. oktober 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 70 av 22.12.2011, s. 9.
(1) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9.
(2) The EFSA Journal (2008) 789, s. 1–2.

10) Helsepåstanden «LGG® MAX bidrar til å lindre plager i
mage‑tarm‑kanalen» er en helsepåstand som omhandlet
i artikkel 13 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr.
1924/2006, og omfattes derfor av overgangstiltaket
fastsatt i artikkel 28 nr. 5 i samme forordning. Ettersom
Myndigheten konkluderte med at det ikke er påvist noen
årsakssammenheng mellom bruk av LGG® MAX og
den påståtte virkningen, er påstanden ikke i samsvar med
forordning (EF) nr. 1924/2006, og overgangsperioden
fastsatt i artikkel 28 nr. 5 får derfor ikke anvendelse. Det
bør fastsettes en overgangsperiode på seks måneder for å
gi driftsansvarlige for næringsmiddelforetak mulighet til
å tilpasse seg kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006.
Helsepåstanden «Klinisk bevist virkning etter 14 dager.
Etter 28 dager er hele din figur synlig omformet og
forbedret» er en helsepåstand som omhandlet i artikkel
13 nr. 1 bokstav c) i forordning (EF) nr. 1924/2006, og
omfattes derfor av overgangstiltaket fastsatt i artikkel
(3)

The EFSA Journal (2008) 853, s. 1–2.
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28 nr. 6 i samme forordning. Ettersom søknaden ikke
ble inngitt innen 19. januar 2008, er imidlertid kravet
fastsatt i artikkel 28 nr. 6 bokstav b) ikke oppfylt, og
overgangsperioden fastsatt i samme artikkel får ikke
anvendelse. Det bør derfor fastsettes en overgangsperiode
på seks måneder for å gi driftsansvarlige for
næringsmiddelforetak mulighet til å tilpasse seg kravene i
denne kommisjonsforordning.

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

Nr. 8/133

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Helsepåstandene angitt i vedlegget til denne forordning skal
ikke framsettes om næringsmidler som finnes på markedet i
Fellesskapet.
Artikkel 2
Helsepåstandene angitt i vedlegget til denne forordning kan
fortsatt brukes i seks måneder etter at denne forordning har
trådt i kraft.
Artikkel 3
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 21. oktober 2009.

For Kommisjonen
Androulla VASSILIOU
Medlem av Kommisjonen

________

VEDLEGG

AVSLÅTTE HELSEPÅSTANDER
Søknad — relevante bestemmelser i
forordning (EF) nr. 1924/2006

Næringsstoff, stoff,
næringsmiddel eller
næringsmiddelkategori

Påstand

Referansenummer for
EFSA-uttalelsen

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand Elancyl Global Silhouette®
som bygger på nyutviklede
vitenskapelige
bevis
og/eller
inneholder en anmodning om
sikring av data som er underlagt
eiendomsrett

Klinisk bevist virkning etter EFSA-Q-2008-285
14 dager. Etter 28 dager
er hele din figur synlig
omformet og forbedret.

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand LGG® MAX
som bygger på nyutviklede flerartsprobiotikum
vitenskapelige
bevis
og/eller
inneholder en anmodning om
sikring av data som er underlagt
eiendomsrett

LGG® MAX bidrar til å EFSA-Q-2008-444
lindre plager i mage‑tarmkanalen.
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1024/2009

4.2.2016

2016/EØS/8/08

av 29. oktober 2009
om godkjenning og avslag på godkjenning av visse helsepåstander om næringsmidler som viser til redusert sykdomsrisiko og
barns utvikling og helse(*)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

Kommisjonen og medlemsstatene mottok 15. januar
2009 én uttalelse om en søknad om godkjenning av en
helsepåstand fra Myndigheten. I mellomtiden var én
søknad om godkjenning av en helsepåstand gjort til
gjenstand for en tidligere avgjørelse.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og
helsepåstander om næringsmidler(1), særlig artikkel 17 nr. 3, og

6)

Én uttalelse gjaldt en søknad om påstand om redusert
sykdomsrisiko, som nevnt i artikkel 14 nr. 1 bokstav a)
i forordning (EF) nr. 1924/2006, og 15 uttalelser gjaldt
søknader om helsepåstander som viser til barns utvikling
og helse, som nevnt i artikkel 14 nr. 1 bokstav b) i
forordning (EF) nr. 1924/2006.

7)

Etter en søknad fra Leaf Int og Leaf Holland og Leaf Suomi
Oy, inngitt i samsvar med artikkel 14 nr. 1 bokstav a) i
forordning (EF) nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om
å avgi en uttalelse om en helsepåstand om virkningene
av xylitoltyggegummi/xylitolpastiller på risikoen
for karies (spørsmål nr. EFSA-Q-2008-321)(2). Den
helsepåstanden som søkeren foreslo, var formulert slik:
«Xylitoltyggegummi/xylitolpastiller reduserer risikoen
for karies».

8)

På grunnlag av de opplysningene som ble framlagt,
konkluderte Myndigheten at det kunne fastslås en
årsakssammenheng mellom forbruk av tyggegummi søtet
med 100 % xylitol, og påstått virkning. Myndigheten
konkluderte likevel at det ikke kunne fastslås en
årsakssammenheng mellom forbruk av pastiller søtet med
minst 56 % xylitol, og påstått virkning. Med forbehold
om at formuleringen endres, bør påstanden anses å
oppfylle kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, særlig
artikkel 14 nr. 1 bokstav a), og den bør oppføres på
fellesskapslisten over tillatte påstander.

9)

Etter en søknad fra Danone SA, inngitt i samsvar
med artikkel 14 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF)
nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi en
uttalelse om en helsepåstand om virkningene av fersk ost
med et vesentlig innhold av kalsium, vitamin D, fosfor og
protein på beinvekst (spørsmål nr. EFSA-Q-2008-217)(3).
Den helsepåstanden som søkeren foreslo, var formulert
slik: «Fersk ost inneholder kalsium, vitamin D, fosfor
og protein, som er næringsstoffer som bidrar til en sunn
beinvekst».

ut fra følgende betraktninger:
1)

I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er
helsepåstander om næringsmidler forbudt med mindre
de er godkjent av Kommisjonen i samsvar med nevnte
forordning og oppført på listen over tillatte påstander.

2)

Ved forordning (EF) nr. 1924/2006 er det også fastsatt
at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kan
innlevere søknader om godkjenning av helsepåstander
til vedkommende nasjonale myndighet i en medlemsstat.
Vedkommende nasjonale myndighet skal videresende
gyldige søknader til Den europeiske myndighet
for næringsmiddeltrygghet (EFSA), heretter kalt
«Myndigheten».

3)

Etter at det er mottatt en søknad, skal Myndigheten
umiddelbart underrette de øvrige medlemsstatene og
Kommisjonen om søknaden og avgi en uttalelse om den
aktuelle helsepåstanden.

4)

Kommisjonen skal avgjøre om helsepåstandene skal
godkjennes, idet det tas hensyn til Myndighetens uttalelse.

5)

Kommisjonen og medlemsstatene mottok 14. november
2008 to uttalelser om søknader om godkjenning av
helsepåstander fra Myndigheten. Kommisjonen og
medlemsstatene mottok 10. desember 2008 fem uttalelser
om søknader om godkjenning av helsepåstander fra
Myndigheten. Kommisjonen og medlemsstatene
mottok 19. desember 2008 ni uttalelser om søknader
om godkjenning av helsepåstander fra Myndigheten.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 283 av 30.10.2009, s. 22,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2011 av 21. oktober 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 70 av 22.12.2011, s. 9.
(1) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9.

(2)
(3)

The EFSA Journal (2008) 852, s.1–16.
The EFSA Journal (2008) 895, s.1–10.
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10) På grunnlag av de opplysningene som ble framlagt,
konkluderte Myndigheten at det kunne fastslås en
årsakssammenheng mellom inntak av kalsium, vitamin
D, fosfor og protein og påstått virkning. Med forbehold
om at formuleringen endres, og idet det tas hensyn til at
helsepåstanden om samme påståtte virkning er godkjent
for kalsium, vitamin D og protein, bør påstanden om
fosfor anses å oppfylle kravene i forordning (EF)
nr. 1924/2006, og den bør oppføres på fellesskapslisten
over tillatte påstander.

11) Ved artikkel 16 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1924/2006
er det fastsatt at en positiv uttalelse om godkjenning av
en helsepåstand skal inneholde bestemte opplysninger.
Disse opplysningene skal derfor angis i vedlegg I til
denne forordning for de to godkjente påstandene, og de
bør eventuelt omfatte en endret formulering av påstanden,
særlige vilkår for bruk av påstanden og, når det er relevant,
vilkår eller begrensninger for bruk av næringsmiddelet
og/eller en tilleggsangivelse eller -advarsel i samsvar med
bestemmelsene i forordning (EF) nr. 1924/2006, og i tråd
med Myndighetens uttalelser.

12) Ett av målene med forordning (EF) nr. 1924/2006 er å
sikre at helsepåstander er sannferdige, tydelige, pålitelige
og nyttige for forbrukeren, og at det tas hensyn til
formuleringen og presentasjonen av dem. Når påstandenes
formulering har samme betydning for forbrukerne som en
godkjent helsepåstand som angitt i vedlegg I til denne
forordning, idet de viser den samme sammenhengen
mellom en næringsmiddelgruppe, et næringsmiddel eller
en bestanddel av dette og helse, bør de også være omfattet
av de samme vilkårene for bruk som angis der.

13) Etter en søknad fra Institute of Biotechnology,
Sera and Vaccines Biomed SA, inngitt i samsvar
med artikkel 14 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF)
nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi en
uttalelse om en helsepåstand om virkningene av Lactoral
på fordøyelseskanalens normale funksjon (spørsmål
nr. EFSA-Q-2008-269)(1). Den helsepåstanden som
søkeren foreslo, var formulert slik: «Lactoral bidrar til
å gjenopprette fordøyelseskanalens normale funksjon
ved forstyrrelser i dens mikroflora (for eksempel
ved løs avføring, etter inntak av antibiotika eller ved
tarmforstyrrelser forårsaket av sykdomsframkallende
tarmbakterier)».

14) På grunnlag av de opplysningene som ble framlagt,
konkluderte Myndigheten at bestanddelene i Lactoral ikke
er tilstrekkelig definert, og at det ikke kunne fastslås en
( 1)
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årsakssammenheng mellom inntak av Lactoral og påstått
virkning. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i
forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes.
15) Etter en søknad fra Institute of Biotechnology, Sera and
Vaccines Biomed SA, inngitt i samsvar med artikkel 14
nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1924/2006,
ble Myndigheten bedt om å avgi en uttalelse om en
helsepåstand om virkningene av Lactoral som et middel
for å forbedre immunforsvaret generelt (spørsmål
nr. EFSA-Q-2008-477)(2). Den helsepåstanden som
søkeren foreslo, var formulert slik: «Lactoral anbefales
som middel for å forbedre immunforsvaret generelt ved
at den mikrobiologiske balansen opprettholdes».
16) På grunnlag av de opplysningene som ble framlagt,
konkluderte Myndigheten at bestanddelene i Lactoral ikke
er tilstrekkelig definert, og at det ikke kunne fastslås en
årsakssammenheng mellom inntak av Lactoral og påstått
virkning. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i
forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes.
17) Etter en søknad fra Institute of Biotechnology, Sera and
Vaccines Biomed SA, inngitt i samsvar med artikkel 14
nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1924/2006,
ble Myndigheten bedt om å avgi en uttalelse om
en helsepåstand om virkningene av Lactoral på
oppbyggingen av den naturlige tarmbarrieren (spørsmål
nr. EFSA-Q-2008-478)(3). Den helsepåstanden som
søkeren foreslo, var formulert slik: «Lactoral bidrar til å
beskytte fordøyelsessystemet mot sykdomsframkallende
tarmbakterier takket være sine sterke antagonistiske
egenskaper og bidrar til å bygge opp den naturlige
tarmbarrieren».
18) På grunnlag av de opplysningene som ble framlagt,
konkluderte Myndigheten at bestanddelene i Lactoral ikke
er tilstrekkelig definert, og at det ikke kunne fastslås en
årsakssammenheng mellom inntak av Lactoral og påstått
virkning. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i
forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes.
19) Etter en søknad fra Institute of Biotechnology, Sera and
Vaccines Biomed SA, inngitt i samsvar med artikkel 14
nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1924/2006,
ble Myndigheten bedt om å avgi en uttalelse om en
helsepåstand om virkningene av Lactoral for å opprettholde
den naturlige mikrofloraen i tarmen under reiser (spørsmål
nr. EFSA-Q-2008-479)(4). Den helsepåstanden som
søkeren foreslo, var formulert slik: «Lactoral bidrar til å
opprettholde den naturlige mikrofloraen i tarmen under
reiser, ved skifte av klimasoner eller ved endret kost,
særlig under dårlige hygieneforhold».
(2)
(3)
(4)
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20) På grunnlag av de opplysningene som ble framlagt,
konkluderte Myndigheten at bestanddelene i Lactoral ikke
er tilstrekkelig definert, og at det ikke kunne fastslås en
årsakssammenheng mellom inntak av Lactoral og påstått
virkning. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i
forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes.

21) Etter en søknad fra Institute of Biotechnology, Sera and
Vaccines Biomed SA, inngitt i samsvar med artikkel 14
nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1924/2006,
ble Myndigheten bedt om å avgi en uttalelse om en
helsepåstand om virkningene av Lactoral på levende
probiotiske bakterier (spørsmål nr. EFSA-Q-2008-480)(1).
Den helsepåstanden som søkeren foreslo, var formulert
slik: «Lactoral inneholder levende probiotiske bakterier
som har god evne til å kolonisere tarmkanalen, og som er
isolert fra friske spedbarn som ammes».

22) På grunnlag av de opplysningene som ble framlagt,
konkluderte Myndigheten at bestanddelene i Lactoral
ikke er tilstrekkelig definert, og at påstått virkning ikke
var dokumentert. Ettersom påstanden ikke oppfyller
kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke
godkjennes.

23) Etter en søknad fra Potters Ltd, inngitt i samsvar
med artikkel 14 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF)
nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi en
uttalelse om en helsepåstand om virkningene av
Mumomega® på utviklingen av sentralnervesystemet
(spørsmål nr. EFSA-Q-2008-328)(2). Den helsepåstanden
som søkeren foreslo, var formulert slik: «Mumomega®
gir næring som fremmer en sunn utvikling av
sentralnervesystemet».

24) På grunnlag av de opplysningene som ble framlagt,
konkluderte Myndigheten at det ikke kunne fastslås en
årsakssammenheng mellom inntak av næringsmiddelet
og påstått virkning. Ettersom påstanden ikke oppfyller
kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke
godkjennes.

25) Etter en søknad fra Efamol Ltd, inngitt i samsvar
med artikkel 14 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF)
nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi en
uttalelse om en helsepåstand om virkningene av Efalex®
på koordineringsevnen (spørsmål nr. EFSA-Q-2008-121)
(3). Den helsepåstanden som søkeren foreslo, var formulert
slik: «Efalex® kan bidra til å bevare koordineringsevnen».
(1)
(2)
(3)
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26) På grunnlag av de opplysningene som ble framlagt,
konkluderte Myndigheten at det ikke kunne fastslås en
årsakssammenheng mellom inntak av Efalex® og påstått
virkning. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i
forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes.

27) Etter en søknad fra Efamol Ltd, inngitt i samsvar
med artikkel 14 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF)
nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi
en uttalelse om en helsepåstand om virkningene
av Efalex® på konsentrasjonsevnen (spørsmål
nr. EFSA-Q-2008-317)(4). Den helsepåstanden som
søkeren foreslo, var formulert slik: «Efalex® kan bidra til
å bevare konsentrasjonsevnen».

28) På grunnlag av de opplysningene som ble framlagt,
konkluderte Myndigheten at det ikke kunne fastslås en
årsakssammenheng mellom inntak av Efalex® og påstått
virkning. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i
forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes.

29) Etter en søknad fra Efamol Ltd, inngitt i samsvar med
artikkel 14 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1924/2006,
ble Myndigheten bedt om å avgi en uttalelse om en
helsepåstand om virkningene av Efalex® på hjernens
utvikling og funksjon (spørsmål nr. EFSA-Q-2008-318)
(5). Den helsepåstanden som søkeren foreslo, var
formulert slik: «Efalex® kan bidra til å opprettholde og
støtte hjernens utvikling og funksjon».

30) På grunnlag av de opplysningene som ble framlagt,
konkluderte Myndigheten at det ikke kunne fastslås en
årsakssammenheng mellom inntak av Efalex® og påstått
virkning. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i
forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes.

31) Etter en søknad fra Efamol Ltd, inngitt i samsvar
med artikkel 14 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF)
nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi en
uttalelse om en helsepåstand om virkningene av Efalex®
på læringsevnen (spørsmål nr. EFSA-Q-2008-319)(6).
Den helsepåstanden som søkeren foreslo, var formulert
slik: «Efalex® kan bidra til å bevare læringsevnen».

32) På grunnlag av de opplysningene som ble framlagt,
konkluderte Myndigheten at det ikke kunne fastslås en
årsakssammenheng mellom inntak av Efalex® og påstått
virkning. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i
forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes.
(4)
(5)
(6)

The EFSA Journal (2008) 897, s.1–10.
The EFSA Journal (2008) 898, s.1–2.
The EFSA Journal (2008) 899, s.1–10.

4.2.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

33) Etter en søknad fra Efamol Ltd, inngitt i samsvar
med artikkel 14 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF)
nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi en uttalelse
om en helsepåstand om virkningene av Efalex® på øyets
utvikling og funksjon (spørsmål nr. EFSA-Q-2008-320)(1).
Den helsepåstanden som søkeren foreslo, var formulert
slik: «Efalex® kan bidra til å opprettholde og støtte øyets
utvikling og funksjon».
34) På grunnlag av de opplysningene som ble framlagt,
konkluderte Myndigheten at det ikke kunne fastslås en
årsakssammenheng mellom inntak av Efalex® og påstått
virkning. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i
forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes.
35) Etter en søknad fra Potters Ltd, inngitt i samsvar
med artikkel 14 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF)
nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi en
uttalelse om en helsepåstand om virkningene av Eye
q baby® på utviklingen av sentralnervesystemet
(spørsmål nr. EFSA-Q-2008-119)(2). Den helsepåstanden
som søkeren foreslo, var formulert slik: «Eye q
baby® gir næring som fremmer en sunn utvikling av
sentralnervesystemet».
36) På grunnlag av de opplysningene som ble framlagt,
konkluderte Myndigheten at det ikke kunne fastslås en
årsakssammenheng mellom inntak av Eye q baby®
og påstått virkning. Ettersom påstanden ikke oppfyller
kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke
godkjennes.
37) Etter en søknad fra Potters Ltd, inngitt i samsvar
med artikkel 14 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF)
nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi en
uttalelse om en helsepåstand om virkningene av Eye q®
på hjernefunksjoner (spørsmål nr. EFSA-Q-2008-329)(3).
Den helsepåstanden som søkeren foreslo, var formulert
slik: «Eye q® gir næring som bidrar til å opprettholde
sunne hjernefunksjoner hos barn».
38) På grunnlag av de opplysningene som ble framlagt,
konkluderte Myndigheten at det ikke kunne fastslås en
årsakssammenheng mellom inntak av Eye q® og påstått
virkning. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i
forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes.
39) Etter en søknad fra Potters Ltd, inngitt i samsvar
med artikkel 14 nr. 1 bokstav b) i forordning
(EF) nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi
en uttalelse om en helsepåstand om virkningene
( 1)
(2)
(3)
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av Eye q® på konsentrasjonsevnen (spørsmål nr.
EFSA-Q-2008-330)(4). Den helsepåstanden som
søkeren foreslo, var formulert slik: «Eye q® gir
næring som bidrar til å bevare konsentrasjonsevnen hos
barn».
40) På grunnlag av de opplysningene som ble framlagt,
konkluderte Myndigheten at det ikke kunne fastslås en
årsakssammenheng mellom inntak av Eye q® og påstått
virkning. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i
forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes.
41) De kommentarene som søkere og enhver annen person
har framsatt for Kommisjonen i samsvar med artikkel 16
nr. 6 i forordning (EF) nr. 1924/2006, er tatt i betraktning
ved fastsettelse av de tiltakene som er fastsatt i denne
forordning.
42) I samsvar med artikkel 28 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1924/2006 kan helsepåstander som nevnt i artikkel 14
nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1924/2006, og
som ikke er godkjent ved denne forordning, fortsatt
få anvendelse i seks måneder etter at det er gjort et
vedtak i henhold til artikkel 17 nr. 3 i forordning (EF)
nr. 1924/2006. For søknader som ikke er inngitt innen
19. januar 2008, er imidlertid kravet i artikkel 28 nr. 6
bokstav b) ikke oppfylt, og den overgangsperioden som
er fastsatt i nevnte artikkel, får ikke anvendelse. Det bør
derfor fastsettes en overgangsperiode på seks måneder for
at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal kunne
tilpasse seg de kravene som er fastsatt i denne forordning.
43) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden
og dyrehelsen —
VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
De helsepåstandene som er angitt i vedlegg I til denne forordning,
kan framsettes om næringsmidler på fellesskapsmarkedet i
samsvar med de vilkårene som er fastsatt i nevnte vedlegg.
Disse helsepåstandene skal oppføres på en liste over
tillatte påstander nevnt i artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF)
nr. 1924/2006.
Artikkel 2
De helsepåstandene som er angitt i vedlegg II til denne
forordning, skal ikke oppføres på fellesskapslisten over tillatte
påstander som fastsatt i artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF)
nr. 1924/2006.
De kan imidlertid fortsatt anvendes i seks måneder etter at
denne forordning er trådt i kraft.
(4)
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Artikkel 3
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 29. oktober 2009.

For Kommisjonen
Androulla VASSILIOU
Medlem av Kommisjonen

_________

4.2.2016

Næringsstoff, stoff, nærings
middel eller næringsmiddel
gruppe

Fosfor

Leaf Int og Leaf Holland, Tyggegummi søtet med
Hoevestein 26, 4903 SC
100 % xylitol
Oosterhout NB, Nederland,
og Leaf Suomi Oy, PO
Box 25, FI-21381 Aura,
Finland

Søker – Adresse

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) Danone SA, C/Buenos
– helsepåstand om barns
Aires, 21, 08029
utvikling og helse
Barcelona, Spania

Artikkel 14 nr. 1 bokstav a)
– helsepåstand om redusert
sykdomsrisiko

Søknad – Relevante
bestemmelser i forordning
(EF) nr. 1924/2006

Fosfor er nødvendig for at barns
bein skal vokse og utvikles normalt

Det er dokumentert at tyggegummi
søtet med 100 % xylitol, reduserer
tannplakk. En høy forekomst av
tannplakk er en risikofaktor for
utvikling av karies hos barn

Påstand

Vilkår for bruk av påstanden

Påstanden kan brukes bare på
næringsmidler som minst er en
kilde til fosfor i henhold til det som
er angitt i påstanden KILDE TIL
[NAVN PÅ VITAMIN] OG/ELLER
[NAVN PÅ MINERAL], som
oppført i vedlegget til forordning
(EF) nr. 1924/2006

Forbrukerne informeres om at den
gunstige virkningen oppnås ved et
forbruk på 2–3 g tyggegummi søtet
med 100 % xylitol minst tre ganger
per dag etter måltid

TILLATTE HELSEPÅSTANDER

VEDLEGG I

Vilkår og/eller
begrensninger for bruk av
næringsmiddelet og/eller
en tilleggsangivelse eller
-advarsel

Q-2008-217

Q-2008-321

Referansenummer for
EFSA-uttalelse
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Lactoral

Lactoral

Lactoral

Lactoral

Lactoral

Mumomega®

Efalex®

Efalex®

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) – helsepåstand om barns
utvikling og helse

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) – helsepåstand om barns
utvikling og helse

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) – helsepåstand om barns
utvikling og helse

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) – helsepåstand om barns
utvikling og helse

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) – helsepåstand om barns
utvikling og helse

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) – helsepåstand om barns
utvikling og helse

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) – helsepåstand om barns
utvikling og helse

Næringsstoff, stoff, næringsmiddel eller
næringsmiddelgruppe

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) – helsepåstand om barns
utvikling og helse

Søknad – Relevante bestemmelser i forordning (EF)
nr. 1924/2006
Påstand

EFSA-Q-2008-269

Referansenummer for EFSA-uttalelse

EFSA-Q-2008-317

EFSA-Q-2008-121

EFSA-Q-2008-328

EFSA-Q-2008-480

EFSA-Q-2008-479

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Efalex® kan bidra til å bevare konsentrasjonsevnen

Efalex® kan bidra til å bevare koordineringsevnen

Mumomega® gir næring som fremmer en sunn
utvikling av sentralnervesystemet

Lactoral inneholder levende probiotiske bakterier
som har god evne til å kolonisere tarmkanalen, og
som er isolert fra friske spedbarn som ammes

Lactoral bidrar til å opprettholde den naturlige
mikrofloraen i tarmen under reiser, ved skifte av
klimasoner eller ved endret kost, særlig under
dårlige hygieneforhold

Lactoral bidrar til å beskytte fordøyelsessystemet
EFSA-Q-2008-478
mot sykdomsframkallende tarmbakterier takket
være sine sterke antagonistiske egenskaper og bidrar
til å bygge opp den naturlige tarmbarrieren

Lactoral anbefales som middel for å forbedre
EFSA-Q-2008-477
immunforsvaret generelt ved at den mikrobiologiske
balansen opprettholdes

Lactoral bidrar til å gjenopprette
fordøyelseskanalens normale funksjon ved
forstyrrelser i dens mikroflora (for eksempel
ved løs avføring, etter inntak av antibiotika
eller ved tarmforstyrrelser forårsaket av
sykdomsframkallende tarmbakterier)

AVSLÅTTE HELSEPÅSTANDER

VEDLEGG II

Nr. 8/140
4.2.2016

Efalex®

Efalex®

Efalex®

Eye q baby®

Eye q®

Eye q®

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) – helsepåstand om barns
utvikling og helse

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) – helsepåstand om barns
utvikling og helse

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) – helsepåstand om barns
utvikling og helse

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) – helsepåstand om barns
utvikling og helse

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) – helsepåstand om barns
utvikling og helse

Næringsstoff, stoff, næringsmiddel eller
næringsmiddelgruppe

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) – helsepåstand om barns
utvikling og helse

Søknad – Relevante bestemmelser i forordning (EF)
nr. 1924/2006

Eye q® gir næring som bidrar til å bevare
konsentrasjonsevnen hos barn

Eye q® gir næring som bidrar til å opprettholde
sunne hjernefunksjoner hos barn

Eye q baby® gir næring som fremmer en sunn
utvikling av sentralnervesystemet

Efalex® kan bidra til å opprettholde og støtte øyets
utvikling og funksjon

Efalex® kan bidra til å bevare læringsevnen

Efalex® kan bidra til å opprettholde og støtte
hjernens utvikling og funksjon

Påstand

EFSA-Q-2008-330

EFSA-Q-2008-329

EFSA-Q-2008-119

EFSA-Q-2008-320

EFSA-Q-2008-319

EFSA-Q-2008-318

Referansenummer for EFSA-uttalelse
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1025/2009

4.2.2016

2016/EØS/8/09

av 29. oktober 2009
om avslag på godkjenning av visse andre helsepåstander om næringsmidler enn dem som viser til
redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse(*)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

6)

Kommisjonen og medlemsstatene mottok 19. desember
2008 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten,
der den konkluderte med at det på grunnlag av de
framlagte opplysningene ikke kunne påvises noen
årsakssammenheng mellom bruk av de bestanddeler
som angivelig skulle gi den påståtte virkningen, og den
påståtte virkningen. Ettersom påstanden ikke oppfyller
kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den derfor
ikke godkjennes.

7)

Etter en søknad fra Unilever plc (Det forente kongerike)
og Unilever NV (Nederland) som ble inngitt 7. juli
2008 i henhold til artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF)
nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi uttalelse
om en helsepåstand om at svart te av Camellia Sinensis
skulle bidra til å forbedre konsentrasjonsevnen (spørsmål
nr. EFSA-Q-2008-434)(3). Søkerens foreslåtte påstand
hadde følgende ordlyd: «Svart te bidrar til å forbedre
konsentrasjonsevnen».

8)

Kommisjonen og medlemsstatene mottok 22. desember
2008 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten,
der den konkluderte med at det på grunnlag av de
framlagte opplysningene ikke kunne påvises noen
årsakssammenheng mellom bruk av svart te av Camellia
Sinensis og den påståtte virkningen. Ettersom påstanden
ikke oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006,
bør den derfor ikke godkjennes.

9)

De kommentarene som Kommisjonen har mottatt fra
søkerne og andre personer i samsvar med artikkel 16 nr. 6
i forordning (EF) nr. 1924/2006, er tatt i betraktning ved
fastsettelsen av tiltakene i denne forordning.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og
helsepåstander om næringsmidler(1), særlig artikkel 18 nr. 5, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er
helsepåstander om næringsmidler forbudt med mindre
de er godkjent av Kommisjonen i samsvar med nevnte
forordning og oppført på en liste over tillatte påstander.

2)

Ved forordning (EF) nr. 1924/2006 er det også fastsatt
at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kan
sende søknader om godkjenning av helsepåstander til
vedkommende nasjonale myndighet i en medlemsstat.
Vedkommende nasjonale myndighet skal videresende
gyldige søknader til Den europeiske myndighet
for næringsmiddeltrygghet (EFSA), heretter kalt
«Myndigheten».

3)

4)

5)

Etter at søknaden er mottatt, skal Myndigheten straks
underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen og
avgi en uttalelse om den aktuelle helsepåstanden.
Kommisjonen skal ta hensyn til uttalelsen fra
Myndigheten når den treffer beslutning om godkjenning
av helsepåstander.
Etter en søknad fra Elvir SAS som ble inngitt 30. juli
2008 i henhold til artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF)
nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi uttalelse
om en helsepåstand om at et meieriprodukt anriket med
melkepeptid og magnesium skulle ha en angstdempende
virkning (spørsmål nr. EFSA-Q-2008-476)(2). Søkerens
foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: «Dette
produktet bidrar til å dempe angstsymptomer hos moderat
stressfølsomme voksne takket være sitt innhold av
melkepeptid og magnesium».

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 283 av 30.10.2009, s. 30,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2011 av 21. oktober 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 70 av 22.12.2011, s. 9.
(1) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9.
(2) The EFSA Journal (2008) 905, s. 1–10.

10) Helsepåstandene «Dette produktet bidrar til å dempe
angstsymptomer hos moderat stressfølsomme voksne
takket være sitt innhold av melkepeptid og magnesium»
og «Svart te bidrar til å forbedre konsentrasjonsevnen» er
helsepåstander som omtalt i artikkel 13 nr. 1 bokstav b) i
forordning (EF) nr. 1924/2006. Begge påstander omfattes
derfor av overgangstiltakene fastsatt i artikkel 28 nr. 6 i
forordning (EF) nr. 1924/2006. Ettersom søknadene ikke
ble inngitt innen 19. januar 2008, er imidlertid kravet
fastsatt i artikkel 28 nr. 6 bokstav b) ikke oppfylt, og
overgangsperioden fastsatt i samme artikkel får ikke
anvendelse. Det bør derfor fastsettes en overgangsperiode
på seks måneder for å gi driftsansvarlige for
næringsmiddelforetak mulighet til å tilpasse seg kravene i
denne forordning.
(3)

The EFSA Journal (2008) 906, s. 1–10.
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11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden
og dyrehelsen —

Nr. 8/143

Helsepåstandene angitt i vedlegget til denne forordning
kan imidlertid fortsatt brukes i seks måneder etter at denne
forordning har trådt i kraft.

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Helsepåstandene angitt i vedlegget til denne forordning skal
ikke oppføres på fellesskapslisten over tillatte påstander
omhandlet i artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1924/2006.

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, 29. oktober 2009.

For Kommisjonen
Androulla VASSILIOU
Medlem av Kommisjonen

________
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VEDLEGG

AVSLÅTTE HELSEPÅSTANDER
Søknad — relevante bestemmelser i
forordning (EF) nr. 1924/2006

Næringsstoff, stoff,
næringsmiddel eller
næringsmiddelkategori

Påstand

Referansenummer for
EFSA-uttalelse

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand Meieriprodukt anriket med Dette produktet bidrar til å Q-2008-476
som bygger på nyutviklede melkepeptid og magnesium dempe angstsymptomer hos
vitenskapelige
bevis
og/eller
moderat
stressfølsomme
inneholder en anmodning om
voksne takket være sitt
sikring av data som er underlagt
innhold av melkepeptid og
eiendomsrett
magnesium.
Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand Svart te
som bygger på nyutviklede Sinensis
vitenskapelige
bevis
og/eller
inneholder en anmodning om
sikring av data som er underlagt
eiendomsrett

av

Camellia Svart te bidrar til å forbedre Q-2008-434
konsentrasjonsevnen.
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Nr. 8/145

2016/EØS/8/10

av 30. november 2009
om avslag på godkjenning av visse helsepåstander om næringsmidler som viser til redusert
sykdomsrisiko og barns utvikling og helse(*)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

1924/2006, og tre av uttalelsene gjaldt søknader om
godkjenning av påstander om barns utvikling og helse
som omhandlet i artikkel 14 nr. 1 bokstav b) i samme
forordning. Én av disse søknadene om godkjenning vil
bli gjenstand for en særskilt beslutning.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og
helsepåstander om næringsmidler(1), særlig artikkel 17 nr. 3,
og

7)

Etter en søknad fra UNICER Bebidas de Portugal SGPS,
inngitt i samsvar med artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF)
nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi uttalelse
om en helsepåstand om at Melgaço® mineralvann skulle
ha en virkning som reduserer blodsukkeret (spørsmål nr.
EFSA-Q-2008-219)(2). Søkerens foreslåtte påstand hadde
følgende ordlyd: «Regelmessig konsum av Melgaço
mineralvann reduserer for høyt blodsukker».

8)

Myndigheten konkluderte med at det på grunnlag av
de framlagte opplysningene ikke kunne påvises noen
årsakssammenheng mellom konsum av Melgaço®
mineralvann og den påståtte virkningen. Ettersom
påstanden ikke oppfyller kravene i forordning (EF)
nr. 1924/2006, bør den derfor ikke godkjennes.

9)

Etter en søknad fra Ocean Spray International Services
(UK) Ltd, inngitt i henhold til artikkel 14 nr. 1 i forordning
(EF) nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi
uttalelse om en helsepåstand om virkningene av Ocean
Spray Cranberry Products® på urinveisinfeksjoner
hos kvinner (spørsmål nr. EFSA-Q-2008-117)(3).
Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd:
«Regelmessig inntak av to daglige porsjoner av et Ocean
Spray-produkt, som hvert vanligvis inneholder 80 mg
proantocyanidiner fra tranebær, bidrar til å redusere
risikoen for urinveisinfeksjon hos kvinner ved å hindre at
visse bakterier fester seg i urinveiene».

ut fra følgende betraktninger:
1)

I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er
helsepåstander om næringsmidler forbudt med mindre
de er godkjent av Kommisjonen i samsvar med nevnte
forordning og oppført på en liste over tillatte påstander.

2)

Ved forordning (EF) nr. 1924/2006 er det også fastsatt
at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kan
sende søknader om godkjenning av helsepåstander til
vedkommende nasjonale myndighet i en medlemsstat.
Vedkommende nasjonale myndighet skal videresende
gyldige søknader til Den europeiske myndighet
for næringsmiddeltrygghet (EFSA), heretter kalt
«Myndigheten».

3)

Etter at søknaden er mottatt, skal Myndigheten straks
underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen
om søknaden og avgi en uttalelse om den aktuelle
helsepåstanden.

4)

Kommisjonen skal ta hensyn til uttalelsen fra
Myndigheten når den treffer beslutning om godkjenning
av helsepåstander.

5)

Kommisjonen og medlemsstatene mottok 13. februar
2009 fire uttalelser fra Myndigheten om søknader
om godkjenning av helsepåstander. Kommisjonen og
medlemsstatene mottok 16. mars 2009 én uttalelse
fra Myndigheten om en søknad om godkjenning av en
helsepåstand.

6)

To av uttalelsene gjaldt søknader om godkjenning av
påstander om redusert sykdomsrisiko som omhandlet
i artikkel 14 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 314 av 1.12.2009, s. 29, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2011 av 21. oktober 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 70 av 22.12.2011, s. 9.
(1) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9.

10) Myndigheten konkluderte med at det på grunnlag av
de framlagte opplysningene ikke kunne påvises noen
årsakssammenheng mellom konsum av Ocean Spray
Cranberry Products® og den påståtte virkningen.
Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i forordning
(EF) nr. 1924/2006, bør den derfor ikke godkjennes.
(2)
(3)

The EFSA Journal (2009) 944, s. 1–9.
The EFSA Journal (2009) 943, s. 1–16.
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11) Etter en søknad fra Soremartec Italia SRL, inngitt i
samsvar med artikkel 14 nr. 1 bokstav b) i forordning
(EF) nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi
uttalelse om en helsepåstand om virkningene av Kinder
Chocolate® på veksten (spørsmål nr. EFSA-Q-2008-283)
(1). Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd:
«Kinder Chocolate, sjokoladen som hjelper deg å vokse».
12) Myndigheten konkluderte med at det på grunnlag
av de framlagte opplysningene ikke kunne påvises
noen årsakssammenheng mellom konsum av Kinder
Chocolate® og den påståtte virkningen. Ettersom
påstanden ikke oppfyller kravene i forordning (EF)
nr. 1924/2006, bør den derfor ikke godkjennes.
13) Etter en søknad fra Plada Industriale SRL, inngitt i
samsvar med artikkel 14 nr. 1 bokstav b) i forordning
(EF) nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi
uttalelse om en helsepåstand om virkningene av
tilskuddsblandinger med bioaktive bestanddeler på
tarmplager (spørsmål nr. EFSA-Q-2008-270)(2). Søkerens
foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: «Hjelper
mot lettere tarmplager (så som kolikk, forstoppelse og
symptomer på fordøyelsesproblemer)».
14) Myndigheten konkluderte med at det på grunnlag
av de framlagte opplysningene ikke kunne påvises
noen årsakssammenheng mellom konsum av
tilskuddsblandinger med en fast kombinasjon av
kortkjedede galakto‑oligosakkarider, syrnet melk,
nukleotider og beta‑palmitat, og den påståtte virkningen.
Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i forordning
(EF) nr. 1924/2006, bør den derfor ikke godkjennes.
15) De kommentarene som Kommisjonen har mottatt fra
søkerne og andre personer i samsvar med artikkel 16 nr. 6
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i forordning (EF) nr. 1924/2006, er tatt i betraktning ved
fastsettelsen av tiltakene i denne forordning.
16) I samsvar med artikkel 28 nr. 6 i forordning (EF) nr.
1924/2006 kan helsepåstander som er omhandlet i
forordningens artikkel 14 nr. 1 bokstav b) og ikke er
godkjent ved en beslutning i henhold til forordningens
artikkel 17 nr. 3, fortsatt brukes i seks måneder etter
at denne forordning er vedtatt. Ettersom de aktuelle
søknadene ikke ble inngitt innen 19. januar 2008, er
imidlertid kravet fastsatt i artikkel 28 nr. 6 bokstav b)
ikke oppfylt, og overgangsperioden fastsatt i samme
artikkel får ikke anvendelse. Det bør derfor fastsettes en
overgangsperiode på seks måneder for å gi driftsansvarlige
for næringsmiddelforetak mulighet til å tilpasse seg
kravene i denne forordning.
17) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden
og dyrehelsen —
VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Helsepåstandene angitt i vedlegget til denne forordning skal
ikke oppføres på fellesskapslisten over tillatte påstander
omhandlet i artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1924/2006.
Helsepåstandene som er omhandlet i artikkel 14 nr. 1 bokstav
b) i forordning (EF) nr. 1924/2006 og angitt i vedlegget til
denne forordning, kan imidlertid fortsatt brukes i seks måneder
etter at denne forordning har trådt i kraft.
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, 30. november 2009.

For Kommisjonen
Androulla VASSILIOU
Medlem av Kommisjonen

_________

(1)
(2)

The EFSA Journal (2009) 940, s. 1–8.
The EFSA Journal (2009) 939, s. 1–10.
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Nr. 8/147

VEDLEGG

AVVISTE HELSEPÅSTANDER
Søknad — relevante bestemmelser i
forordning (EF) nr. 1924/2006

Næringsstoff, stoff,
næringsmiddel eller
næringsmiddelkategori

Påstand

Referansenummer for
EFSA-uttalelse

Artikkel 14 nr. 1 bokstav a) – Melgaço® mineralvann
helsepåstand som viser til redusert
sykdomsrisiko

Regelmessig konsum av
Melgaço mineralvann
reduserer for høyt
blodsukker.

Q-2008-219

Artikkel 14 nr. 1 bokstav a) – Ocean Spray Cranberry
helsepåstand som viser til redusert Products®
sykdomsrisiko

Regelmessig inntak av to
daglige porsjoner av et
Ocean Spray-produkt, som
hvert vanligvis inneholder
80 mg proantocyanidiner
fra tranebær, bidrar til
å redusere risikoen for
urinveisinfeksjon hos
kvinner ved å hindre at
visse bakterier fester seg i
urinveiene.

Q-2008-117

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) – Kinder Chocolate®
helsepåstand som viser til barns
utvikling og helse

Kinder Chocolate,
sjokoladen som hjelper deg
å vokse.

Q-2008-283

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) – Tilskuddsblandinger
helsepåstand som viser til barns med en fast kombinasjon
utvikling og helse
av kortkjedede
galakto‑oligosakkarider,
syrnet melk, nukleotider og
beta‑palmitat

Hjelper mot lettere
tarmplager (så som kolikk,
forstoppelse og symptomer
på fordøyelsesproblemer).

Q-2008-270
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2016/EØS/8/11

av 30. november 2009
om avslag på godkjenning av en helsepåstand om næringsmidler som ikke viser til redusert
sykdomsrisiko og barns utvikling og helse(*)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

Algatrium® på den antioksiderende reaksjonen (spørsmål
nr. EFSA-Q-2008-705)(2). Søkerens foreslåtte påstand
hadde følgende ordlyd: «Algatrium® fremmer din
antioksiderende reaksjon: Dette særegne næringsstoffet
med vitenskapelig dokumentert virkning stimulerer
cellenes antioksiderende forsvar hos mennesker».

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og
helsepåstander om næringsmidler(1), særlig artikkel 18 nr. 5, og

6)

Kommisjonen og medlemsstatene mottok 16. mars
2009 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten,
der den konkluderte med at det på grunnlag av de
framlagte opplysningene ikke kunne påvises noen
årsakssammenheng mellom bruk av Algatrium® og den
påståtte virkningen. Ettersom påstanden ikke oppfyller
kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den derfor
ikke godkjennes.

7)

De kommentarene som Kommisjonen har mottatt fra
søkerne og andre personer i samsvar med artikkel 16 nr. 6
i forordning (EF) nr. 1924/2006, er tatt i betraktning ved
fastsettelsen av tiltakene i denne forordning.

8)

Helsepåstander som omhandlet i artikkel 13 nr. 1
bokstav a) i forordning (EF) nr. 1924/2006 omfattes av
overgangstiltakene fastsatt i artikkel 28 nr. 5 i samme
forordning. Når det gjelder helsepåstanden «Algatrium®
fremmer din antioksiderende reaksjon: Dette særegne
næringsstoffet med vitenskapelig dokumentert virkning
stimulerer cellenes antioksiderende forsvar hos
mennesker», konkluderte Myndigheten imidlertid med at
det ikke var påvist noen årsakssammenheng mellom bruk
av Algatrium® og den påståtte virkningen. Påstanden er
derfor ikke i samsvar med forordning (EF) nr. 1924/2006,
og overgangsperioden fastsatt i artikkel 28 nr. 5 i
samme forordning får følgelig ikke anvendelse. Det bør
fastsettes en overgangsperiode på seks måneder for å gi
driftsansvarlige for næringsmiddelforetak mulighet til å
tilpasse seg kravene i denne forordning.

9)

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

ut fra følgende betraktninger:

1)

2)

I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er
helsepåstander om næringsmidler forbudt med mindre
de er godkjent av Kommisjonen i samsvar med nevnte
forordning og oppført på en liste over tillatte påstander.

Ved forordning (EF) nr. 1924/2006 er det også fastsatt
at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kan
sende søknader om godkjenning av helsepåstander til
vedkommende nasjonale myndighet i en medlemsstat.
Vedkommende nasjonale myndighet skal videresende
gyldige søknader til Den europeiske myndighet
for næringsmiddeltrygghet (EFSA), heretter kalt
«Myndigheten».

3)

Etter at søknaden er mottatt, skal Myndigheten straks
underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen og
avgi en uttalelse om den aktuelle helsepåstanden.

4)

Kommisjonen skal ta hensyn til uttalelsen fra
Myndigheten når den treffer beslutning om godkjenning
av helsepåstander.

5)

Etter en søknad fra Brudy Technology SL som ble
inngitt 9. oktober 2008 i henhold til artikkel 13 nr. 5 i
forordning (EF) nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om
å avgi uttalelse om en helsepåstand om virkningene av

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 314 av 1.12.2009, s. 32, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2011 av 21. oktober 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 70 av 22.12.2011, s. 9.
(1) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9.

(2)

The EFSA Journal (2009) 942, s. 1–9.
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VEDTATT DENNE FORORDNING:

Nr. 8/149

Den kan imidlertid fortsatt brukes i seks måneder etter at denne
forordning har trådt i kraft.

Artikkel 1
Helsepåstanden angitt i vedlegget til denne forordning skal ikke
oppføres på fellesskapslisten over tillatte påstander omhandlet i
artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1924/2006.

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, 30. november 2009.

For Kommisjonen
Androulla VASSILIOU
Medlem av Kommisjonen
__________

VEDLEGG
AVVIST HELSEPÅSTAND
Søknad — relevante bestemmelser i
forordning (EF) nr. 1924/2006

Næringsstoff, stoff,
næringsmiddel eller
næringsmiddelkategori

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand som Algatrium®
bygger på nyutviklede vitenskapelige
bevis
og/eller
inneholder
en
anmodning om sikring av data som er
underlagt eiendomsrett

Påstand

Referansenummer
for EFSA-uttalelse

Algatrium®
fremmer
din Q-2008-705
antioksiderende reaksjon: Dette
særegne
næringsstoffet
med
vitenskapelig dokumentert virkning
stimulerer cellenes antioksiderende
forsvar hos mennesker.
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2016/EØS/8/12

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1170/2009
av 30. november 2009

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF og europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 1925/2006 med hensyn til listene over vitaminer og mineraler og former av
disse, som kan tilsettes i næringsmidler, herunder kosttilskudd(*)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

og som kravene fastsatt i direktiv 2002/46/EF og
forordning (EF) nr. 1925/2006 får anvendelse på, bør
oppføres på de enkelte listene i disse rettsaktene.
4)

De berørte partene ble rådspurt, og det er tatt hensyn til de
mottatte merknadene.

5)

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1925/2006 av 20. desember 2006 om tilsetting av vitaminer,
mineraler og visse andre stoffer i næringsmidler(2), særlig
artikkel 3 nr. 3,

På grunnlag av vurderingen til Den europeiske myndighet
for næringsmiddeltrygghet bør det innføres spesifikasjoner
for visse vitaminer og mineraler for å kunne identifisere
disse.

6)

etter samråd med Den
næringsmiddeltrygghet og

Direktiv 2002/46/EF og forordning (EF) nr. 1925/2006
bør derfor endres.

7)

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

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv
2002/46/EF av 10. juni 2002 om tilnærming av medlemsstatenes
lovgivning om kosttilskudd(1), særlig artikkel 4 nr. 5,

europeiske

myndighet

for

ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

I vedlegg I og II til direktiv 2002/46/EF er det fastsatt
lister over vitaminer og mineraler som kan brukes ved
framstilling av kosttilskudd, samt for hver av dem de
formene som kan brukes. Endringer av disse listene skal
vedtas i samsvar med kravene fastsatt i artikkel 4 i nevnte
direktiv, og etter framgangsmåten fastsatt i direktivets
artikkel 13 nr. 3.
I vedlegg I og II til forordning (EF) nr. 1925/2006/EF er
det fastsatt lister over vitaminer og mineraler som kan
tilsettes i næringsmidler, samt for hver av dem de formene
som kan brukes. Endringer av disse listene skal vedtas i
samsvar med kravene fastsatt i artikkel 3 i nevnte direktiv,
og etter framgangsmåten fastsatt i direktivets artikkel 14
nr. 3.
Nye vitaminer og mineraler er blitt vurdert av Den
europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet. De
stoffene som har fått en positiv vitenskapelig vurdering,

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Vedlegg I og II til direktiv 2002/46/EF erstattes med teksten i
vedlegg I og II til denne forordning.
Artikkel 2
I forordning (EF) nr. 1925/2006 gjøres følgende endringer:
1) I vedlegg I skal termen «Bor» føres opp på listen i nr. 2.
2) Vedlegg II erstattes med teksten i vedlegg III til denne
forordning.
Artikkel 3
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 30. november 2009.

For Kommisjonen
Androulla VASSILIOU
Medlem av Kommisjonen
(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 314 av 1.12.2009, s. 36, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2011 av 21. oktober 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 70 av 22.12.2011, s. 9.
(1) EFT L 183 av 12.7.2002, s. 51.
(2) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 26.

4.2.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG I

«VEDLEGG I
Vitaminer og mineraler som kan brukes ved framstilling av kosttilskudd

1.

Vitaminer
Vitamin A (μg RE)
Vitamin D (μg)

2.

Mineraler
Kalsium (mg)
Magnesium (mg)
Jern (mg)

Vitamin E (mg α-TE)

Kobber (μg)

Vitamin K (μg)

Jod (μg)

Vitamin B1 (mg)

Sink (mg)
Mangan (mg)

Vitamin B2 (mg)

Natrium (mg)

Niacin (mg NE)

Kalium (mg)

Pantotensyre (mg)

Selen (μg)
Krom (μg)

Vitamin B6 (mg)

Molybden (μg)

Folinsyre (μg)(*)

Fluorid (mg)

Vitamin B12 (μg)
Biotin (μg)
Vitamin C (mg)

Klorid (mg)
Fosfor (mg)
Bor (mg)
Silisium (mg)

__________
(*) «Folinsyre» er den termen som er anvendt i vedlegg I til kommisjonsdirektiv 2008/100/EF av 28. oktober 2008 om endring
av rådsdirektiv 90/496/EØF om deklarasjon av næringsinnhold i næringsmidler med hensyn til anbefalt daglig tilførsel,
omregningsfaktorer for energiinnhold og definisjoner, og den dekker alle former for folacin.»

____________
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VEDLEGG II

«VEDLEGG II
Vitaminer og mineralforbindelser som kan brukes ved framstilling av kosttilskudd
A. Vitaminer
1.

VITAMIN A

c) inositolheksanikotinat
(inositolheksaniacinat)
8.

a) retinol

a) kalsium-D-pantotenat

b) retinylacetat

b) natrium-D-pantotenat

c) retinylpalmitat

c) dexpantenol

d) betakaroten
2.

VITAMIN D
a) kolekalciferol
b) kalciferol

3.

VITAMIN E
a) D-alfa-tokoferol
b) DL-alfa-tokoferol
c) D-alfa-tokoferylacetat
d) DL-alfa-tokoferylacetat
e) D-alfa-tokoferylsyresuksinat
f)

4.

blandede tokoferoler(*)

7.

9.

VITAMIN B6
a) pyridoksinhydroklorid
b) pyridoksin-5'-fosfat
c) pyridoksal-5'-fosfat

10. FOLACIN
a) pteroylmonoglutaminsyre
b) kalsium-L-metylfolacin
11. VITAMIN B12
a) cyanokobalamin
b) hydroksokobalamin
c) 5'-deoksyadenosylkobalamin

VITAMIN K

d) metylkobalamin

b) menakinon(***)

6.

d) pantetin

g) tokotrienoltokoferol(**)

a) fyllokinon (fytomenadion)

5.

PANTOTENSYRE

VITAMIN B1

12. BIOTIN
a) D-biotin
13. VITAMIN C

a) tiaminhydroklorid

a) L-askorbinsyre

b) tiaminmononitrat

b) natrium L-askorbat

c) tiaminmonofosfatklorid

c) kalsium L-askorbat(****)

d) tiaminpyrofosfatklorid

d) kalium L-askorbat

VITAMIN B2

e) L-askorbyl 6-palmitat

a) riboflavin

f)

b) riboflavin-5'-natriumfosfat

g) sink L-askorbat

NIACIN

magnesium L-askorbat

B. Mineraler

a) nikotinsyre

kalsiumacetat

b) nikotinamid

kalsium L-askorbat
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kalsiumbisglysinat

jern(III)natriumdifosfat

kalsiumkarbonat

jernlaktat

kalsiumklorid

jern(II)sulfat

kalsiumsitratmalat

jern(III)difosfat (jernpyrofosfat)

kalsiumsalter av sitronsyre

jern(III)sakkarat

kalsiumglukonat

jern (karbonyl + elektrolytisk + hydrogenredusert)

kalsiumglyserofosfat

jernbisglysinat

kalsiumlaktat

jern L-pidolat

kalsiumpyruvat

jernfosfat

kalsiumsalter av ortofosforsyre

jern(II)taurat

kalsiumsuksinat

kobberkarbonat

kalsiumhydroksid

kobbersitrat

kalsium L-lysinat

kobberglukonat

kalsiummalat

kobbersulfat

kalsiumoksid

kobber L-aspartat

kalsium L-pidolat

kobberbisglysinat

kalsium L-treonat

kobberlysinkompleks

kalsiumsulfat

kobber(II)oksid

magnesiumacetat

natriumjodid

magnesium L-askorbat

natriumjodat

magnesiumbisglysinat

kaliumjodid

magnesiumkarbonat

kaliumjodat

magnesiumklorid

sinkacetat

magnesiumsalter av sitronsyre

sink L-askorbat

magnesiumglukonat

sink L-aspartat

magnesiumglyserofosfat

sinkbisglysinat

magnesiumsalter av ortofosforsyre

sinkklorid

magnesiumlaktat

sinksitrat

magnesium L-lysinat

sinkglukonat

magnesiumhydroksid

sinklaktat

magnesiummalat

sink L-lysinat

magnesiumoksid

sinkmalat

magnesium L-pidolat

sinkmono-L-metioninsulfat

magnesiumkaliumsitrat

sinkoksid

magnesiumpyruvat

sinkkarbonat

magnesiumsuksinat

sink L-pidolat

magnesiumsulfat

sinkpikolinat

magnesiumtaurat

sinksulfat

magnesiumacetyltaurat

manganaskorbat

jern(II)karbonat

mangan L-aspartat

jern(II)sitrat

manganbisglysinat

jern(III)ammoniumsitrat

mangankarbonat

jernglukonat

manganklorid

jern(II)fumarat

mangansitrat
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manganglukonat

L-selenometionin

manganglyserofosfat

selenanriket gjær(*****)

manganpidolat

selensyre

mangansulfat

natriumselenat

natriumhydrogenkarbonat

natriumhydrogenselenitt

natriumkarbonat

natriumselenitt

natriumklorid

krom(III)klorid

natriumsitrat

krom(III)laktattrihydrat

natriumglukonat

kromnitrat

natriumlaktat

krompikolinat

natriumhydroksid

krom(III)sulfat

natriumsalter av ortofosforsyre

ammoniummolybdat (molybden (VI))

kaliumhydrogenkarbonat

kaliummolybdat (molybden (VI))

kaliumkarbonat

natriummolybdat (molybden (VI))

kaliumklorid

kalsiumfluorid

kaliumsitrat

kaliumfluorid

kaliumglukonat

natriumfluorid

kaliumglyserofosfat

natriummonofluorofosfat

kaliumlaktat

borsyre

kaliumhydroksid

natriumborat

kalium L-pidolat

kolinstabilisert ortokiselsyre

kaliummalat

silisiumdioksid

kaliumsalter av ortofosforsyre

kiselsyre(******)

________________
(*)
(**)

(***)
(****)
(*****)

(******)

alfa-tokoferol < 20 %, beta-tokoferol < 10 %, gamma-tokoferol 50-70 % og delta-tokoferol 10-30 %
Typiske nivåer av individuelle tokoferoler og tokotrienoler:
— 115 mg/g alfa-tokoferol (101 mg/g minimum),
— 5 mg/g beta-tokoferol (< 1 mg/g minimum),
— 45 mg/g gamma-tokoferol (25 mg/g minimum),
— 12 mg/g delta-tokoferol (3 mg/g minimum),
— 67 mg/g alfa-tokotrienol (30 mg/g minimum),
— < 1 mg/g beta-tokotrienol (< 1 mg/g minimum),
— 82 mg/g gamma-tokotrienol (45 mg/g minimum),
— 5 mg/g delta-tokotrienol (< 1 mg/g minimum),
Menakinon forekommer primært som menakinon-7 og i mindre omfang som menakinon-6.
Kan inneholde høyst 2 % treonat.
Selenanriket gjær som er framstilt ved dyrking med forekomst av natriumselenitt som selenkilde, og som i den tørkede formen
som markedsføres, høyst inneholder 2,5 mg Se/g. Den dominerende organiske formen av selen som forekommer i gjæren, er
selenometionin (mellom 60 og 85 % av samlet ekstrahert selen i produktet). Innholdet av andre organiske selenforbindelser,
herunder selenocystein, skal høyst utgjøre 10 % av samlet ekstrahert selen. Innholdet av uorganisk selen skal normalt høyst
utgjøre 1 % av samlet ekstrahert selen.
I form av gel.»

________
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VEDLEGG III

«VEDLEGG II
Vitamin- og mineralforbindelser som kan tilsettes i næringsmidler

1.

Vitaminforbindelser

VITAMIN B12

VITAMIN A

cyanokobalamin

retinol

hydroksokobalamin

retinylacetat

BIOTIN

retinylpalmitat

D-biotin

betakaroten

VITAMIN C

VITAMIN D

L-askorbinsyre

kolekalciferol

natrium L-askorbat

kalciferol

kalsium L-askorbat

VITAMIN E

kalium L-askorbat

D-alfa-tokoferol

L-askorbyl 6-palmitat

DL-alfa-tokoferol
D-alfa-tokoferylacetat

2.

Mineralforbindelser

DL-alfa-tokoferylacetat

kalsiumkarbonat

D-alfa-tokoferylsyresuksinat

kalsiumklorid

VITAMIN K

kalsiumsitratmalat

fyllokinon (fytomenadion)

kalsiumsalter av sitronsyre

menakinon(*)

kalsiumglukonat

VITAMIN B1

kalsiumglyserofosfat

tiaminhydroklorid

kalsiumlaktat

tiaminmononitrat

kalsiumsalter av ortofosforsyre

VITAMIN B2

kalsiumhydroksid

riboflavin

kalsiummalat

riboflavin-5'-natriumfosfat

kalsiumoksid

NIACIN

kalsiumsulfat

nikotinsyre

magnesiumacetat

nikotinamid

magnesiumkarbonat

PANTOTENSYRE

magnesiumklorid

kalsium-D-pantotenat

magnesiumsalter av sitronsyre

natrium-D-pantotenat

magnesiumglukonat

dexpantenol

magnesiumglyserofosfat

VITAMIN B6

magnesiumsalter av ortofosforsyre

pyridoksinhydroklorid

magnesiumlaktat

pyridoksin-5'-fosfat

magnesiumhydroksid

pyridoksindipalmitat

magnesiumoksid

FOLINSYRE

magnesiumkaliumsitrat

pteroylmonoglutaminsyre

magnesiumsulfat

kalsium-L-metylfolat

jernbisglysinat
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jern(II)karbonat

manganglukonat

jern(II)sitrat

manganglyserofosfat

jern(III)ammoniumsitrat

mangansulfat

jernglukonat

natriumhydrogenkarbonat

jern(II)fumarat

natriumkarbonat

jern(III)natriumdifosfat

natriumsitrat

jernlaktat

natriumglukonat

jern(II)sulfat

natriumlaktat

jern(III)difosfat (jernpyrofosfat)

natriumhydroksid

jern(III)sakkarat

natriumsalter av ortofosforsyre

jern (karbonyl + elektrolytisk + hydrogenredusert)
kobberkarbonat
kobbersitrat
kobberglukonat
kobbersulfat
kobberlysinkompleks
natriumjodid
natriumjodat
kaliumjodid
kaliumjodat
sinkacetat
sinkbisglysinat

selenanriket gjær(**)
natriumselenat
natriumhydrogenselenitt
natriumselenitt
natriumfluorid
kaliumfluorid
kaliumhydrogenkarbonat
kaliumkarbonat
kaliumklorid
kaliumsitrat
kaliumglukonat

sinkklorid

kaliumglyserofosfat

sinksitrat

kaliumlaktat

sinkglukonat

kaliumhydroksid

sinklaktat

kaliumsalter av ortofosforsyre

sinkoksid

krom(III)klorid og heksahydrat av dette

sinkkarbonat

krom(III)sulfat og heksahydrat av dette

sinksulfat

ammoniummolybdat (molybden (VI))

mangankarbonat

natriummolybdat (molybden (VI))

manganklorid

borsyre

mangansitrat

natriumborat

_______________

(*) Menakinon forekommer primært som menakinon-7 og i mindre omfang som menakinon-6.
(**) Selenanriket gjær som er framstilt ved dyrking med forekomst av natriumselenitt som selenkilde, og som i den tørkede formen
som markedsføres, høyst inneholder 2,5 mg Se/g. Den dominerende organiske formen av selen som forekommer i gjæren, er
selenometionin (mellom 60 og 85 % av samlet ekstrahert selen i produktet). Innholdet av andre organiske selenforbindelser,
herunder selenocystein, skal høyst utgjøre 10 % av samlet ekstrahert selen. Innholdet av uorganisk selen skal normalt høyst utgjøre
1 % av samlet ekstrahert selen.»
______________
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 304/2010

Nr. 8/157

2016/EØS/8/13

av 9. april 2010
om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til
grenseverdier for rester av 2-fenylfenol i eller på visse produkter(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

grenseverdi for restmengder av stoffet på 5 mg/kg for den
meldte bruken på sitrusfrukter, som var sprøyting. For å
få stadfestet risikovurderingen anmodet Myndigheten om
bekreftelse på at den analysemetoden som var benyttet
ved restanalyseforsøkene, viser de korrekte restmengdene
av 2‑fenylfenol, 2‑fenylhydrokinon og deres konjugater.
Dessuten konkluderte Myndigheten at melderen burde
framlegge ytterligere to restanalyseforsøk på sitrusfrukter
samt gyldige undersøkelser av lagringsstabilitet. Når det
gjelder den meldte bruken på pærer, kunne Myndigheten
ikke foreslå noen grenseverdi for restmengder, da de
framlagte dataene om restmengder ikke var akseptable.
I mangel av en særskilt grenseverdi for restmengder bør
bestemmelsesgrensen anvendes.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

under henvisning til 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(1), særlig artikkel 14 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1)

2‑fenylfenol er et aktivt stoff som hører inn under fjerde
fase av vurderingsprogrammet omhandlet i rådsdirektiv
91/414/EØF(2). Vurderingsrapporten om stoffet ble
framlagt for Kommisjonen 19. desember 2008 i form
av EFSAs vitenskapelige rapport om 2‑fenylfenol(3).
Rapporten inneholder uttalelse fra Den europeiske
myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), heretter
kalt «Myndigheten», om nødvendigheten av å fastsette
grenseverdier for restmengder av nevnte stoff i samsvar
med artikkel 12 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF)
nr. 396/2005, og et forslag til slike grenseverdier.

2)

Myndigheten har særlig undersøkt risikoene for
forbrukerne og for dyr. Den vurderte den representative
bruken av stoffet som soppdrepende middel på
sitrusfrukter og pærer etter innhøsting, og kom til
den konklusjon, på grunnlag av de tilgjengelige
opplysningene, at det foreløpig burde fastsettes en

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 94 av 15.4.2010, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 115/2011 av 21. oktober 2011 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)
og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 70 av 22.12.2011, s. 12.
(1) EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1.
(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1.
(3) EFSAs vitenskapelige rapport (2008) 217, «Conclusion regarding the
peer review of the pesticide risk assessment of the active substance
2-phenylphenol» (ferdigstilt 19. desember 2008).

3)

I risikovurderingen som er foretatt av Myndigheten,
er det tatt hensyn til de seneste opplysningene om de
toksikologiske egenskapene ved 2‑fenylfenol. Den viste,
på grunnlag av en vurdering av forbrukereksponeringen
for 27 særskilte europeiske forbrukergrupper, at en
grenseverdi for restmengder på 5 mg/kg for sitrusfrukter
er akseptabel med henblikk på forbrukernes sikkerhet.
Vurderingen av den livslange eksponeringen gjennom
konsum av alle næringsmidler som kan inneholde
2‑fenylfenol, viste at det ikke er noen risiko for at
akseptabelt daglig inntak (ADI) overskrides. Ettersom
det ikke kreves en akutt referansedose (ARfD) for
2‑fenylfenol, var det ikke nødvendig å vurdere den
kortvarige eksponeringen.

4)

Kommisjonen oppfordret melderen til å kommentere
EFSAs vitenskapelige rapport om 2‑fenylfenol,
herunder de foreslåtte grenseverdiene for restmengder.
Melderen framla sine kommentarer, som er blitt grundig
gjennomgått.

5)

På grunnlag av Myndighetens vitenskapelige uttalelse,
og idet det tas hensyn til andre faktorer som er relevante
for saken, oppfyller de foreslåtte grenseverdiene for
restmengder kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF)
nr. 396/2005.
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6)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres.

7)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelsen fra Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet har motsatt seg
dem —

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning.
Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft 1. januar 2011.

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 vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 tilføyes følgende kolonne for 2‑fenylfenol:
«Rester av plantevernmidler og grenseverdier for restmengder (mg/kg)

Kode
nummer

100000
110000

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder
gjelder for(a)

1.

FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER
i)

Sitrusfrukt

110010

Grapefrukt

110020

Appelsiner

110030

Sitroner

110040

Limetter

110050

Mandariner

110990

Andre

120000

ii) Nøtter (med eller uten skall)

120010

Mandler

120020

Paranøtter

120030

Kasjunøtter

120040

Kastanjer

120050

Kokosnøtter

120060

Hasselnøtter

120070

Macadamianøtter

120080

Pekannøtter

120090

Pinjekjerner

120100

Pistasienøtter

120110

Valnøtter

120990

Andre

130000

Summen av 2‑fenylfenol,
dens salter og konjugater,
uttrykt som 2‑fenylfenol

iii) Kjernefrukt

130010

Epler

130020

Pærer

130030

Kveder

130040

Mispel

130050

Japansk mispel

130990

Andre

140000

iv) Steinfrukt

5(ft)

0,1(*)

0,05(*)

0,05(*)

Nr. 8/160
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Kode
nummer

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder
gjelder for(a)

140010

Aprikoser

140020

Kirsebær

140030

Ferskener

140040

Plommer

140990

Andre

150000
151000

v) Bær og små frukter

Summen av 2‑fenylfenol,
dens salter og konjugater,
uttrykt som 2‑fenylfenol

0,05(*)

a) Borddruer og vindruer

151010

Borddruer

151020

Vindruer

152000

b) Jordbær

153000

c) Bær fra halvbusker

153010

Bjørnebær

153020

Blåbringebær

153030

Bringebær

153990

Andre

154000

4.2.2016

d) Andre små frukter og bær

154010

Blåbær

154020

Tranebær

154030

Solbær, hvitrips og rødrips

154040

Stikkelsbær

154050

Nyper

154060

Morbær

154070

Azarolhagtorn

154080

Hyllebær

154990

Andre

160000

vi) Forskjellige frukter

161000

a) Spiselig skall

161010

Dadler

161020

Fikener

161030

Bordoliven

161040

Kumquat

161050

Carambola

161060

Daddelplommer

0,05(*)

4.2.2016
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Kode
nummer

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder
gjelder for(a)

161070

Jambolan (javaplomme)

161990

Andre

162010

Kiwier

162020

Litchi

162030

Pasjonsfrukt

162040

Fikenkaktus (kaktusfrukt)

162050

Stjerneeple

162060

Amerikansk kaki (Virginia-kaki)

162990

Andre
c) Uspiselig skall, store

163000
163010

Avokadoer

163020

Bananer

163030

Mangoer

163040

Papaya

163050

Granateple

163060

Cherimoya (nettannona, søtannona, ilama og andre
mellomstore frukter av familien Annonceae)

163070

Guava

163080

Ananas

163090

Brødfrukt

163100

Durian

163110

Surannona (guanabana)

163990

Andre

210000

Summen av 2‑fenylfenol,
dens salter og konjugater,
uttrykt som 2‑fenylfenol

b) Uspiselig skall, små

162000

200000

Nr. 8/161

2.

GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE
i)

Rot- og knollvekster

211000

a) Poteter

212000

b) Tropiske rot- og knollvekster

212010

Kassava

212020

Søtpoteter

212030

Jams

212040

Arrowrot

212990

Andre

0,05(*)

Nr. 8/162

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Kode
nummer

213000

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder
gjelder for(a)

c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete

213010

Rødbeter

213020

Gulrøtter

213030

Knollselleri

213040

Pepperrot

213050

Jordskokk

213060

Pastinakk

213070

Rotpersille

213080

Reddiker

213090

Havrerot

213100

Kålrot

213110

Neper

213990

Andre

220000

ii) Løk

220010

Hvitløk

220020

Kepaløk

220030

Sjalottløk

220040

Pipeløk

220990

Andre

230000
231000

iii) Fruktbærende grønnsaker
a) Søtvierfamilien

231010

Tomater

231020

Paprika

231030

Eggfrukter

231040

Okra

231990

Andre

232000

b) Gresskarfamilien – spiselig skall

232010

Slangeagurker

232020

Sylteagurker

232030

Mandelgresskar

232990

Andre

233000

c) Gresskarfamilien — uspiselig skall

4.2.2016

Summen av 2‑fenylfenol,
dens salter og konjugater,
uttrykt som 2‑fenylfenol

4.2.2016
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Kode
nummer

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder
gjelder for(a)

233010

Meloner

233020

Kjempegresskar

233030

Vannmeloner

233990

Andre

234000

d) Sukkermais

239000

e) Andre fruktbærende grønnsaker

240000

iv) Kål

241000

a) Blomsterkål

241010

Brokkoli

241020

Blomkål

241990

Andre

242000

b) Hodekål

242010

Rosenkål

242020

Hodekål

242990

Andre

243000

c) Bladkål

243010

Kinakål

243020

Grønnkål

243990

Andre

244000
250000
251000

d) Knutekål
v) Bladgrønnsaker og friske urter
a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea

251010

Vårsalat

251020

Salat

251030

Bredbladet endiv

251040

Karse

251050

Vårkarse

251060

Salatsennep, rucola

251070

Sareptasennep

251080

Blader og spirer av Brassica spp.

251990

Andre

252000

b) Spinat og lignende (blader)

Nr. 8/163

Summen av 2‑fenylfenol,
dens salter og konjugater,
uttrykt som 2‑fenylfenol
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Kode
nummer

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder
gjelder for(a)

252010

Spinat

252020

Portulakk

252030

Bladbete

252990

Andre

253000

c) Vinblader (vindrueblader)

254000

d) Brønnkarse

255000

e) Salatsikori

256000

f)

Urter

256010

Kjørvel

256020

Gressløk

256030

Snittselleri

256040

Persille

256050

Salvie

256060

Rosmarin

256070

Timian

256080

Basilikum

256090

Laurbærblader

256100

Estragon

256990

Andre

260000

vi) Belgfrukter (friske)

260010

Bønner (med belg)

260020

Bønner (uten belg)

260030

Erter (med belg)

260040

Erter (uten belg)

260050

Linser

260990

Andre

270000

vii) Stengelgrønnsaker (friske)

270010

Asparges

270020

Kardon

270030

Hageselleri

270040

Fennikel

270050

Artisjokk

270060

Purre

4.2.2016

Summen av 2‑fenylfenol,
dens salter og konjugater,
uttrykt som 2‑fenylfenol

4.2.2016
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Kode
nummer

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder
gjelder for(a)

270070

Rabarbra

270080

Bambusskudd

270090

Palmehjerter

270990

Andre

280010

Dyrket sopp

280020

Viltvoksende sopp

280990

Andre
ix) Tang og tare

290000
3.

TØRKEDE BELGFRUKTER

300010

Bønner

300020

Linser

300030

Erter

300040

Lupiner

300990

Andre

400000
401000

Summen av 2‑fenylfenol,
dens salter og konjugater,
uttrykt som 2‑fenylfenol

viii) Sopp

280000

300000

Nr. 8/165

4.

0,05(*)

OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER
i)

Oljeholdige frø

401010

Linfrø

401020

Jordnøtter

401030

Valmuefrø

401040

Sesamfrø

401050

Solsikkefrø

401060

Rapsfrø

401070

Soyabønner

401080

Sennepsfrø

401090

Bomullsfrø

401100

Gresskarfrø

401110

Saflortistel

401120

Agurkurt

401130

Oljedodre

401140

Hampefrø

401150

Ricinus

0,1(*)

Nr. 8/166
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Kode
nummer

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder
gjelder for(a)

401990

4.2.2016

Summen av 2‑fenylfenol,
dens salter og konjugater,
uttrykt som 2‑fenylfenol

Andre
ii) Oljeholdige frukter

402000
402010

Oliven til oljeproduksjon

0,05(*)

402020

Palmenøtter (oljepalmekjerner)

0,1(*)

402030

Frukt fra oljepalmer

0,1(*)

402040

Kapok

0,1(*)

402990

Andre

0,1(*)

500000

5.

KORN

0,05(*)

500010

Bygg

500020

Bokhvete

500030

Mais

500040

Hirse

500050

Havre

500060

Ris

500070

Rug

500080

Sorghum

500090

Hvete

500990

Andre

600000

6.

TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO
Te (tørkede blader og stilker, gjærede og ugjærede, av
Camellia sinensis)

610000

i)

620000

ii) Kaffebønner

630000

iii) Urtete (tørket)

631000

a) Blomster

631010

Kamilleblomster

631020

Hibiskusblomster

631030

Kronblader av rose

631040

Sjasminblomster

631050

Lind

631990

Andre

632000

b) Blader

632010

Jordbærblader

632020

Rooibosblader

0,1(*)

4.2.2016
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Kode
nummer

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder
gjelder for(a)

632030

Maté

632990

Andre

633000

c) Røtter

633010

Vendelrot

633020

Ginsengrot

633990

Andre

Nr. 8/167

Summen av 2‑fenylfenol,
dens salter og konjugater,
uttrykt som 2‑fenylfenol

d) Andre urteteer

639000
640000

iv) Kakao (gjærede bønner)

650000

v) Johannesbrød

700000

7.

HUMLE (tørket), herunder humle i form av pelleter og
ikke‑konsentrert pulver

0,1(*)

800000

8.

KRYDDER

0,1(*)

810000

i)

Frø

810010

Anisfrø

810020

Svartkarve

810030

Sellerifrø

810040

Korianderfrø

810050

Karvefrø

810060

Dillfrø

810070

Fennikelfrø

810080

Bukkehornkløver

810090

Muskatnøtt

810990

Andre

820000

ii) Frukt og bær

820010

Allehånde

820020

Anispepper (kinesisk pepper)

820030

Karve

820040

Kardemomme

820050

Einebær

820060

Svart og hvit pepper

820070

Vaniljestang

820080

Tamarind

820990

Andre

Nr. 8/168
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Kode
nummer

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder
gjelder for(a)

830000

iii) Bark

830010

Kanel

830990

Andre

840010

Lakris

840020

Ingefær

840030

Gurkemeie

840040

Pepperrot

840990

Andre

850000

v) Knopper

850010

Kryddernellik

850020

Kapers

850990

Andre
vi) Blomsterarr

860000
860010

Safran

860990

Andre

870000

vii) Frøkapper

870010

Muskatblomme

870990

Andre
9.

SUKKERPLANTER

900010

Sukkerbete (rot)

900020

Sukkerrør

900030

Sikori

900990

Andre

1000000
1010000

1011000

Summen av 2‑fenylfenol,
dens salter og konjugater,
uttrykt som 2‑fenylfenol

iv) Røtter eller jordstengler

840000

900000

4.2.2016

10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR
i)

Kjøtt, bearbeidet kjøtt, slakteavfall, blod, animalsk fett,
ferskt, kjølt eller fryst, saltet, i saltlake, tørket, røkt eller
bearbeidet til mel, andre bearbeidede produkter som pølser og
næringsmidler framstilt på grunnlag av disse
a) Svin

1011010

Kjøtt

1011020

Fettfritt eller magert kjøtt

1011030

Lever

1011040

Nyrer

0,05(*)

0,05(*)

4.2.2016
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Kode
nummer

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder
gjelder for(a)

1011050

Spiselig slakteavfall

1011990

Andre

1012000

b) Storfe

1012010

Kjøtt

1012020

Fett

1012030

Lever

1012040

Nyrer

1012050

Spiselig slakteavfall

1012990

Andre

1013000

c) Sauer

1013010

Kjøtt

1013020

Fett

1013030

Lever

1013040

Nyrer

1013050

Spiselig slakteavfall

1013990

Andre

1014000

d) Geiter

1014010

Kjøtt

1014020

Fett

1014030

Lever

1014040

Nyrer

1014050

Spiselig slakteavfall

1014990

Andre

1015000

e) Hester, esler, muldyr eller mulesler

1015010

Kjøtt

1015020

Fett

1015030

Lever

1015040

Nyrer

1015050

Spiselig slakteavfall

1015990

Andre

1016000
1016010

f)

Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due
Kjøtt

Nr. 8/169

Summen av 2‑fenylfenol,
dens salter og konjugater,
uttrykt som 2‑fenylfenol

Nr. 8/170
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Kode
nummer

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder
gjelder for(a)

1016020

Fett

1016030

Lever

1016040

Nyrer

1016050

Spiselig slakteavfall

1016990

Andre

1017000

Kjøtt

1017020

Fett

1017030

Lever

1017040

Nyrer

1017050

Spiselig slakteavfall

1017990

Andre
ii) Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker eller
søtningsmiddel, smør og annet fett fra melk, ost eller
ostemasse

1020010

Storfe

1020020

Sauer

1020030

Geiter

1020040

Hester

1020990

Andre

1030000

iii) Fugleegg, ferske, konserverte eller kokte; egg uten skall samt
eggeplommer, ferske, tørkede, dampkokte eller kokt i vann,
formede, fryste eller på annen måte konserverte, med eller
uten tilsatt sukker eller annet søtningsmiddel

1030010

Kylling

1030020

And

1030030

Gås

1030040

Vaktel

1030990

Andre

1040000

iv) Honning

1050000

v) Amfibier og krypdyr

1060000

vi) Snegler

1070000

vii) Andre landdyrprodukter

(a)

Summen av 2‑fenylfenol,
dens salter og konjugater,
uttrykt som 2‑fenylfenol

g) Andre landbruksdyr

1017010

1020000

4.2.2016

For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som grenseverdiene for restmengder gjelder for,
vises det til vedlegg I.
(*) Angir bestemmelsesgrensen.
(ft) Grenseverdien for restmengder gjelder til 30. september 2012 i påvente av at ytterligere to restanalyseforsøk på sitrusfrukter samt
gyldige undersøkelser av lagringsstabilitet framlegges og vurderes.»

4.2.2016
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 375/2010

Nr. 8/171

2016/EØS/8/14

av 3. mai 2010
om avslag på godkjenning av ein helsepåstand om næringsmiddel som ikkje viser til redusert
sjukdomsrisiko og til utviklinga og helsa til barn(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR,

EFSA-Q-2008-785)(2). Den påstanden som søkjaren
hadde gjort framlegg om, hadde følgjande ordlyd:
«Lactobacillus plantarum 299v (DSM 9843) betrar
jarnopptaket».

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske
unionen,

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og
helsepåstander om næringsmidler(1), særleg artikkel 18 nr. 5 og

6)

Kommisjonen og medlemsstatane mottok 6. april 2009
den vitskaplege fråsegna frå Styresmakta, der det vart
konkludert med at det på grunnlag av dei framlagde
opplysningane ikkje var mogleg å fastslå nokon
årsakssamanheng mellom inntak av Lactobacillus
plantarum 299v (DSM 9843) og den påståtte verknaden.
Ettersom påstanden ikkje oppfyller krava i forordning
(EF) nr. 1924/2006, bør han difor ikkje godkjennast.

7)

Ved fastsetjinga av tiltaka i denne forordninga er det
teke omsyn til dei kommentarane som Kommisjonen har
motteke frå søkjarane og andre personar i samsvar med
artikkel 16 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1924/2006.

8)

Dei helsepåstandane som er nemnde i artikkel 13 nr. 1
bokstav a) i forordning (EF) nr. 1924/2006, er omfatta av
overgangstiltaka som er fastsette i artikkel 28 nr. 5 i den
nemnde forordninga, berre dersom dei oppfyller krava i
den artikkelen, mellom anna at dei skal vere i samsvar
med forordninga. Ettersom Styresmakta konkluderte med
at det ikkje var mogleg å fastslå nokon årsakssamanheng
mellom inntak av Lactobacillus plantarum 299v (DSM
9843) og den påståtte verknaden, er påstanden difor ikkje
i samsvar med forordning (EF) nr. 1924/2006, og den
overgangsperioden som er fastsett i artikkel 28 nr. 5 i den
nemnde forordninga, kan følgjeleg ikkje nyttast. Det er
fastsett ein overgangsperiode på seks månader for å gjere
det mogleg for driftsansvarlege for næringsmiddelføretak
å tilpasse seg krava i denne forordninga.

Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i samsvar
med fråsegna frå Det faste utvalet for næringsmiddelkjeda
og dyrehelsa og verken Europaparlamentet eller Rådet
har sett seg imot dei —

ut frå desse synsmåtane:

1)

2)

I medhald av forordning (EF) nr. 1924/2006 er
helsepåstandar om næringsmiddel forbodne med mindre
dei er godkjende av Kommisjonen i samsvar med den
nemnde forordninga og førte opp i ei liste over påstandar
som er tillatne.

Ved forordning (EF) nr. 1924/2006 er det òg fastsett at
driftsansvarlege for næringsmiddelføretak kan sende
søknader om godkjenning av helsepåstandar til den
rette nasjonale styresmakta i ein medlemsstat. Den rette
nasjonale styresmakta skal sende gyldige søknader vidare
til Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik
(EFSA), heretter kalla «Styresmakta».

3)

Etter at søknaden er motteken, skal Styresmakta straks
melde frå til dei andre medlemsstatane og Kommisjonen
og gje ei fråsegn om den aktuelle helsepåstanden.

4)

Kommisjonen skal ta omsyn til fråsegna frå Styresmakta
når han tek avgjerd om godkjenning av helsepåstandar.

5)

Etter ein søknad frå PROBI AB, send over 22. desember
2008 i medhald av artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr.
1924/2006, vart Styresmakta bede om å gje ei fråsegn
om ein helsepåstand om verknadene av Lactobacillus
plantarum 299v på betra jarnopptak (spørsmål nr.

9)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 111 av 4.5.2010, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 115/2011 av 21. oktober 2011 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)
og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 70 av 22.12.2011, s. 12.
(1) TEU L 404 av 30.12.2006, s. 9.

(2)

The EFSA Journal (2009), 999, s. 1–9.
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VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

4.2.2016

Han skal likevel kunne nyttast i seks månader etter at denne
forordninga har teke til å gjelde.

Artikkel 1
Den helsepåstanden som er nemnd i vedlegget til denne
forordninga, skal ikkje førast opp i fellesskapslista over
påstandar som er tillatne, og som er nemnd i artikkel 13 nr. 3 i
forordning (EF) nr. 1924/2006.

Artikkel 2
Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er
kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 3. mai 2010.

For Kommisjonen
President
José Manuel BARROSO

________

VEDLEGG

Avviste helsepåstandar
Søknad – relevante føresegner i
forordning (EF) nr. 1924/2006

Næringsstoff, stoff,
næringsmiddel eller
næringsmiddelgruppe

Påstand

Referansenummeret til
EFSA-fråsegna

Artikkel 13 nr. 5 – Lactobacillus
plantarum Lactobacillus
plantarum Q-2008-785
helsepåstand som byggjer på 299v (DSM 9843)
299v (DSM 9843) betrar
nyutvikla vitskaplege prov og/
jarnopptaket
eller inneheld ei oppmoding
om sikring av data som er
underlagde eigedomsrett
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 376/2010

Nr. 8/173

2016/EØS/8/15

av 3. mai 2010
om endring av forordning (EF) nr. 983/2009 om godkjenning og avslag på godkjenning
av visse helsepåstander om næringsmidler som viser til redusert sykdomsrisiko og barns
utvikling og helse(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

konkluderte Den faste komité for næringsmiddelkjeden
og dyrehelsen på sitt møte 20. februar 2009 at det
med hensyn til angivelse av en kvantitativ virkning i
helsepåstander, var nødvendig med en vitenskapelig
uttalelse fra Myndigheten for å sikre at slike helsepåstander
godkjennes på en slik måte at forbrukeren ikke villedes,
og for å sikre at vilkårene for bruk av helsepåstander
fastsettes på en sammenhengende måte. For dette formål
anmodet Kommisjonen Myndigheten om en uttalelse i
samsvar med artikkel 19 nr. 2 i nevnte forordning.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og
helsepåstander om næringsmidler(1), særlig artikkel 17 nr. 3,
etter samråd med Den
næringsmiddeltrygghet og

europeiske

myndighet

for

ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

I henhold til artikkel 16 nr. 4 i forordning (EF)
nr. 1924/2006 skal en uttalelse fra Den europeiske
myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), heretter
kalt «Myndigheten», som er positiv til godkjenning av
en helsepåstand, inneholde visse opplysninger. Disse
opplysningene bør derfor angis i vedlegget med godkjente
påstander til forordningene om godkjenning og/eller
avvisning av visse helsepåstander om næringsmidler, og
bør eventuelt omfatte en endret formulering av påstanden,
særlige vilkår for bruk av påstanden og, når det er relevant,
vilkår eller begrensninger for bruk av næringsmiddelet
og/eller en tilleggsangivelse eller -advarsel, i samsvar
med reglene fastsatt i forordning (EF) nr. 1924/2006 og
Myndighetens uttalelser.
Etter to uttalelser fra Myndigheten om fytostanoler og
fytosteroler og senking/reduksjon av innholdet av LDLkolesterol i blodet (spørsmål nr. EFSA-Q-2008-085 og
EFSA‑Q‑2008-118)(2) godkjente Kommisjonen ved
forordning (EF) nr. 983/2009(3) helsepåstander om at
fytosteroler/fytostanolestere «er vist å senke/redusere
kolesterolinnholdet i blodet. Et høyt kolesterolinnhold er
en risikofaktor for utvikling av koronar hjertesykdom»,
med følgende særlige vilkår for bruk av påstanden:
«Forbrukeren informeres om at den gunstige virkningen
oppnås ved et daglig inntak på minst 2 g fytosteroler/
fytostanoler».

4)

Kommisjonen og medlemsstatene mottok 3. august 2009
den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten (spørsmål
nr. EFSA‑Q‑2009‑00530 og EFSA‑Q‑2009‑00718)(4), der
det ble konkludert at det ved et daglig inntak på 1,5–2,4 g
fytosteroler/fytostanoler som er tilsatt i næringsmidler
som smørbare fettstoffer, meieriprodukter, majones
og salatdressinger, kan forventes en gjennomsnittlig
reduksjon på mellom 7 og 10,5 %, og at en slik reduksjon
er biologisk signifikant. Myndigheten anførte dessuten at
virkningen med senking av innholdet av LDL-kolesterol
i blodet vanligvis oppstår i løpet av to til tre uker og kan
opprettholdes ved fortsatt konsum av fytosteroler eller
fytostanoler.

5)

På bakgrunn av Myndighetens vitenskapelige uttalelse
og for å sikre at helsepåstander som henviser til den
påståtte virkningens omfang, godkjennes på en slik måte
at forbrukeren ikke villedes, og for å sikre at vilkårene for
bruk av helsepåstander fastsettes på en sammenhengende
måte, er det derfor nødvendig å endre de vilkårene for bruk
som er fastsatt for de to helsepåstandene om virkningene
av fytosteroler og fytostanolestere med hensyn til senking
av kolesterolinnholdet i blodet.

6)

Etter uttalelse fra Myndigheten om essensielle
fettsyrer, særlig α-linolensyre (ALA) og linolsyre
(LA), og barns normale vekst og utvikling (spørsmål
nr. EFSA‑Q‑2008‑079)(5), godkjente Kommisjonen ved
forordning (EF) nr. 983/2009 helsepåstanden «Essensielle
fettsyrer er nødvendige for barns normale vekst og
utvikling»», med følgende særlige vilkår for bruk av
påstanden: «Forbrukeren informeres om at den gunstige
virkningen oppnås ved et daglig inntak av linolsyre på
1 % av det samlede energiinntaket, og et daglig inntak av
α-linolensyre på 0,2 % av det samlede energiinntaket».

I forbindelse med framgangsmåten for godkjenning av
helsepåstander i henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 111 av 4.5.2010, s. 3, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 115/2011 av 21. oktober 2011 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)
og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 70 av 22.12.2011, s. 12.
(1) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9.
(2) The EFSA Journal (2008) 781, s. 1–2 og 825, s. 1–13.
(3) EUT L 277 av 22.10.2009, s. 3.

(4)
(5)

The EFSA Journal (2009) 1175, s. 1–9.
The EFSA Journal (2008) 783, s. 1–10.
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I forbindelse med framgangsmåten for godkjenning av
helsepåstander i henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006
konkluderte Den faste komité for næringsmiddelkjeden
og dyrehelsen på sitt møte 20. februar 2009 at det var
nødvendig å anmode Myndigheten om å avgi en generell
uttalelse om referanseverdier for deklarasjon av fettsyrer,
for å gjøre det mulig å ta vilkårene for bruk av den
aktuelle godkjente helsepåstanden opp til ny vurdering,
i samsvar med artikkel 19 nr. 2 i nevnte forordning.
Kommisjonen og medlemsstatene mottok 3. august 2009
den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten (spørsmål
nr. EFSA‑Q‑2009‑00548)(1), der det ble konkludert at
den foreslåtte referanseverdien på 2 g for deklarasjon av
den flerumettede n‑3‑fettsyren ALA, er i samsvar med
det anbefalte inntaket for enkeltpersoner i den allmenne
befolkningen i de europeiske statene. Dessuten foreslo
Myndigheten en referanseverdi for deklarasjon på 10 g
for inntak av den flerumettede n‑6‑fettsyren LA.

8)

På bakgrunn av Myndighetens vitenskapelige uttalelse og
for å fastsette egnede vilkår for bruk av helsepåstander om
virkningene av fettsyrer, er det derfor nødvendig å endre
de vilkårene for bruk som er fastsatt for den godkjente
helsepåstanden om virkningene av essensielle fettsyrer på
barns normale vekst og utvikling.

9)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden
og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet
har motsatt seg dem —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

4.2.2016

1. For den første påstanden skal teksten i femte kolonne
(«Vilkår for bruk av påstanden») lyde:
«Forbrukeren skal opplyses om at den gunstige virkningen
oppnås ved et daglig inntak på 1,5‑2,4 g fytosteroler.
Det kan henvises til omfanget av virkningen bare for
næringsmidler i følgende kategorier: smørbare fettstoffer,
meieriprodukter, majones og salatdressinger. Når det
henvises til omfanget av virkningen, skal forbrukeren
opplyses om hele området («7–10 %») og om hvor lang tid
det tar å oppnå virkningen («to til tre uker»).
2. For den andre påstanden skal teksten i femte kolonne
(«Vilkår for bruk av påstanden») lyde:
«Forbrukeren skal opplyses om at den gunstige virkningen
oppnås ved et daglig inntak på 1,5‑2,4 g fytostanoler.
Det kan henvises til omfanget av virkningen bare for
næringsmidler i følgende kategorier: smørbare fettstoffer,
meieriprodukter, majones og salatdressinger. Når det
henvises til omfanget av virkningen, skal forbrukeren
opplyses om hele området («7–10 %») og om hvor lang tid
det tar å oppnå virkningen («to til tre uker»).
3. For den tredje påstanden skal teksten i femte kolonne
(«Vilkår for bruk av påstanden») lyde:
«Forbrukeren skal opplyses om at den gunstige virkningen
oppnås ved et daglig inntak på 2 g α-linolensyre (ALA) og
et daglig inntak på 10 g linolsyre (LA)».

Artikkel 1

Artikkel 2

I tabellen i vedlegg I til forordning (EF) nr. 983/2009 gjøres
følgende endringer:

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, 3. mai 2010.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

______________

(1)

The EFSA Journal (2009) 1176, s. 1–11.
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 382/2010

Nr. 8/175

2016/EØS/8/16

av 5. mai 2010
om avslag på godkjenning av visse andre helsepåstandar om næringsmiddel enn dei som viser til
redusert sjukdomsrisiko og til utviklinga og helsa til barn(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR,

nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, vart Styresmakta
bede om å gje ei fråsegn om ein helsepåstand om
verknadene av Natural Push-Up®-tablettar og Natural
Push-Up®-kapslar på brystvekst hjå kvinner (spørsmål
nr. EFSA-Q-2008-784)(2). Den påstanden som søkjaren
hadde gjort framlegg om, hadde følgjande ordlyd: «NPUtablettar etterliknar brystvekstprosessen hjå kvinner
gjennom 8-PN (8-prenylnaringenin)».

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske
unionen,

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og
helespåstander om næringsmidler(1), særleg artikkel 18 nr. 5 og

ut frå desse synsmåtane:

1)

I medhald av forordning (EF) nr. 1924/2006 er
helsepåstandar om næringsmiddel forbodne med mindre
dei er godkjende av Kommisjonen i samsvar med den
nemnde forordninga og førte opp i ei liste over påstandar
som er tillatne.

2)

Ved forordning (EF) nr. 1924/2006 er det òg fastsett at
driftsansvarlege for næringsmiddelføretak kan sende
søknader om godkjenning av helsepåstandar til den
rette nasjonale styresmakta i ein medlemsstat. Den rette
nasjonale styresmakta skal sende gyldige søknader vidare
til Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik
(EFSA), heretter kalla «Styresmakta».

3)

Etter at søknaden er motteken, skal Styresmakta straks
melde frå til dei andre medlemsstatane og Kommisjonen
og gje ei fråsegn om den aktuelle helsepåstanden.

4)

Kommisjonen skal ta omsyn til fråsegna frå Styresmakta
når han tek avgjerd om godkjenning av helsepåstandar.

5)

6)

Kommisjonen og medlemsstatane mottok 5. juni 2009
den vitskaplege fråsegna frå Styresmakta, der det vart
konkludert med at det på grunnlag av dei framlagde
opplysningane ikkje var mogleg å fastslå nokon
årsakssamanheng mellom inntak av Natural Push-Up®tablettar og Natural Push-Up®-kapslar og den påståtte
verknaden. Ettersom påstanden ikkje oppfyller krava
i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør han difor ikkje
godkjennast.

7)

Etter ein søknad frå Clasado Ltd., send over 29. desember
2008 i medhald av artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr.
1924/2006, vart Styresmakta bede om å gje ei fråsegn
om ein helsepåstand om verknadene av BimunoBT
(BGOS) Prebiotic på ivaretaking av ein sunn mage- og
tarmfunksjon (spørsmål nr. EFSA-Q-2009-00231)(3).
Den påstanden som søkjaren hadde gjort framlegg om,
hadde følgjande ordlyd: «Medverkar til ein sunn mageog tarmfunksjon».

8)

Kommisjonen og medlemsstatane mottok 7. juli 2009
den vitskaplege fråsegna frå Styresmakta, der det vart
konkludert med at det på grunnlag av dei framlagde
opplysningane ikkje var mogleg å fastslå nokon
årsakssamanheng mellom inntak av BimunoBT (BGOS)
Prebiotic og den påståtte verknaden. Ettersom påstanden
ikkje oppfyller krava i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør
han difor ikkje godkjennast.

Etter ein søknad frå The Natural Push-Up Company,
send over 28. november 2008 i medhald av artikkel 13

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 113 av 6.5.2010, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 115/2011 av 21. oktober 2011 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)
og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 70 av 22.12.2011, s. 12.
(1) TEU L 404 av 30.12.2006, s. 9.

(2)
(3)

The EFSA Journal (2009) 1100, s. 1–9.
The EFSA Journal (2009) 1107, s. 1–10.
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Etter ein søknad frå Clasado Ltd., send over 15. juli
2008 i medhald av artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr.
1924/2006, vart Styresmakta bede om å gje ei fråsegn om
ein helsepåstand om verknadene av BimunoBT (BGOS)
Prebiotic på styrking av immunforsvaret (spørsmål nr.
EFSA-Q-2009-00230)(1). Den påstanden som søkjaren
hadde gjort framlegg om, hadde følgjande ordlyd:
«Styrkjer det naturlege forsvaret ditt».

4.2.2016

motteke frå søkjarane og andre personar i samsvar med
artikkel 16 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1924/2006.
14) Dei helsepåstandane som er nemnde i artikkel 13 nr. 1
bokstav a) i forordning (EF) nr. 1924/2006, er omfatta av
overgangstiltaka som er fastsette i artikkel 28 nr. 5 i den
nemnde forordninga, berre dersom dei oppfyller krava i
den artikkelen, mellom anna at dei skal vere i samsvar
med forordninga. Når det gjeld dei fire påstandane
som er omfatta av denne forordninga, konkluderte
Styresmakta med at det ikkje var mogleg å fastslå nokon
årsakssamanheng mellom inntak av næringsmidla og
dei påståtte verknadene, og dermed er påstandane ikkje
i samsvar med forordning (EF) nr. 1924/2006 og vert
ikkje omfatta av den overgangsperioden som er fastsett i
artikkel 28 nr. 5 i den nemnde forordninga. Det er fastsett
ein overgangsperiode på seks månader for å gjere det
mogleg for driftsansvarlege for næringsmiddelføretak å
tilpasse seg krava i denne forordninga.

10) Kommisjonen og medlemsstatane mottok 7. juli 2009
den vitskaplege fråsegna frå Styresmakta, der det vart
konkludert med at det på grunnlag av dei framlagde
opplysningane ikkje var mogleg å fastslå nokon
årsakssamanheng mellom inntak av BimunoBT (BGOS)
Prebiotic og den påståtte verknaden. Ettersom påstanden
ikkje oppfyller krava i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør
han difor ikkje godkjennast.
11) Etter ein søknad frå Sunstar Suisse S.A., send over 4.
februar 2009 i medhald av artikkel 13 nr. 5 i forordning
(EF) nr. 1924/2006, vart Styresmakta bede om å gje ei
fråsegn om ein helsepåstand om verknadene av Gum
PeriobalanceTM-tablettar og -tyggegummi på munnhelsa
(spørsmål nr. EFSA-Q-2009-00373)(2). Den påstanden
som søkjaren hadde gjort framlegg om, hadde følgjande
ordlyd: «Gum PeriobalanceTM medverkar saman
med riktig munnhygiene til å rette opp att balansen i
mikrofloraen i munnen og betre munnhelsa».

15) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i samsvar
med fråsegna frå Det faste utvalet for næringsmiddelkjeda
og dyrehelsa og verken Europaparlamentet eller Rådet
har sett seg imot dei —
VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:
Artikkel 1

12) Kommisjonen og medlemsstatane mottok 20. juli 2009
den vitskaplege fråsegna frå Styresmakta, der det vart
konkludert med at det på grunnlag av dei framlagde
opplysningane ikkje var mogleg å fastslå nokon
årsakssamanheng mellom inntak av Gum PeriobalanceTMtablettar og -tyggegummi og den påståtte verknaden.
Ettersom påstanden ikkje oppfyller krava i forordning
(EF) nr. 1924/2006, bør han difor ikkje godkjennast.

Dei helsepåstandane som er nemnde i vedlegget til denne
forordninga, skal ikkje førast opp i den fellesskapslista over
påstandar som er tillatne, og som er nemnd i artikkel 13 nr. 3 i
forordning (EF) nr. 1924/2006.

13) Ved fastsetjinga av tiltaka i denne forordninga er det
teke omsyn til dei kommentarane som Kommisjonen har

Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er
kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.

Dei skal likevel kunne nyttast i seks månader etter at denne
forordninga har teke til å gjelde.
Artikkel 2

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 5. mai 2010.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
______

( 1)
(2)

The EFSA Journal (2009) 1106, s. 1–8.
The EFSA Journal (2009) 1178, s. 1–8.
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VEDLEGG

Avviste helsepåstandar

Søknad – relevante føresegner i
forordning (EF) nr. 1924/2006

Næringsstoff, stoff,
næringsmiddel eller
næringsmiddelgruppe

Artikkel 13 nr. 5 – Natural Pushhelsepåstand som byggjer Up®‑tablettar og Natural
på nyutvikla vitskaplege Push‑Up®‑kapslar
prov og/eller inneheld ei
oppmoding om sikring av
data som er underlagde
eigedomsrett

Påstand

Referansenummeret til
EFSA-fråsegna

NPU-tablettar
etterliknar Q-2008-784
brystvekstprosessen
hjå
kvinner
gjennom
8-PN
(8-prenylnaringenin)

Artikkel 13 nr. 5 – BimunoBT (BGOS) Prebiotic Medverkar til ein sunn mage- Q-2009-00231
helsepåstand som byggjer
og tarmfunksjon
på nyutvikla vitskaplege
prov og/eller inneheld ei
oppmoding om sikring av
data som er underlagde
eigedomsrett
Artikkel 13 nr. 5 – BimunoBT (BGOS) Prebiotic Styrkjer
det
helsepåstand som byggjer
forsvaret ditt
på nyutvikla vitskaplege
prov og/eller inneheld ei
oppmoding om sikring av
data som er underlagde
eigedomsrett
Artikkel 13 nr. 5 – Gum PeriobalanceTM
helsepåstand som byggjer ‑tablettar og ‑tyggegummi
på nyutvikla vitskaplege
prov og/eller inneheld ei
oppmoding om sikring av
data som er underlagde
eigedomsrett

naturlege Q-2009-00230

Gum
PeriobalanceTM Q-2009-00373
medverkar saman med riktig
munnhygiene til å rette opp
att balansen i mikrofloraen i
munnen og betre munnhelsa
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 383/2010

4.2.2016

2016/EØS/8/17

av 5. mai 2010
om avslag på godkjenning av ein helsepåstand om næringsmiddel som ikkje viser til redusert
sjukdomsrisiko og til utviklinga og helsa til barn(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR,

6)

Kommisjonen og medlemsstatane mottok 19. desember
2008 den vitskaplege fråsegna frå Styresmakta. Ut frå
fråsegna og seinare presisering frå Styresmakta gjekk det
fram at det på grunnlag av dei framlagde opplysningane
ikkje var mogleg å fastslå nokon årsakssamanheng mellom
inntak av det fiber- og proteinrike mjølkeproduktet og
ein reduksjon av svoltkjensla som er av næringsmessig
eller fysiologisk verdi med omsyn til verknaden på
energiinntaket gjennom kosten. I lys av dette fastslo Det
faste utvalet for næringsmiddelkjeda og dyrehelsa på eit
møte 27. april 2009 at helsepåstanden burde granskast
nærmare, og 24. juni 2009 sende Kommisjonen ein
førespurnad til Styresmakta om ytterlegare råd om fleire
aspekt ved den innsende søknaden.

7)

Medlemsstatane og Kommisjonen mottok 22. juli 2009
svaret frå Styresmakta, der det vart presisert at det på
grunn av mangelfulle opplysningar om dei kostspesifikke
tilhøva i granskingane ikkje var mogleg å knyte den
observerte verknaden eine og åleine til dei næringsmidla
som vart granska. Helsepåstanden kan difor ikkje reknast
for å vere i samsvar med krava i forordning (EF) nr.
1924/2006 og bør ikkje godkjennast.

8)

Ved fastsetjinga av tiltaka i denne forordninga er det
teke omsyn til dei kommentarane som Kommisjonen har
motteke frå søkjarane og andre personar i samsvar med
artikkel 16 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1924/2006.

9)

Dei helsepåstandane som er nemnde i artikkel 13 nr. 1
bokstav c) i forordning (EF) nr. 1924/2006, er omfatta
av dei overgangstiltaka som er fastsette i artikkel 28 nr.
6 i den nemnde forordninga, berre dersom dei oppfyller
krava i den artikkelen, mellom anna at søknader
om helsepåstandar som ikkje er vortne vurderte og
godkjende i ein medlemsstat, må vere sende inn innan
19. januar 2008. Ettersom søknaden om godkjenning av
helsepåstanden som er omfatta av denne forordninga,
ikkje vart send inn før den datoen, vert han ikkje omfatta
av den overgangsperioden som er fastsett i artikkel 28 nr.
6 i den nemnde forordninga.

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske
unionen,
med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og
helsepåstander om næringsmidler(1), særleg artikkel 18 nr. 5 og
ut frå desse synsmåtane:
1)

2)

I medhald av forordning (EF) nr. 1924/2006 er
helsepåstandar om næringsmiddel forbodne med mindre
dei er godkjende av Kommisjonen i samsvar med den
nemnde forordninga og førte opp i ei liste over påstandar
som er tillatne.
Ved forordning (EF) nr. 1924/2006 er det òg fastsett at
driftsansvarlege for næringsmiddelføretak kan sende
søknader om godkjenning av helsepåstandar til den
rette nasjonale styresmakta i ein medlemsstat. Den rette
nasjonale styresmakta skal sende gyldige søknader vidare
til Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik
(EFSA), heretter kalla «Styresmakta».

3)

Etter at søknaden er motteken, skal Styresmakta straks
melde frå til dei andre medlemsstatane og Kommisjonen
og gje ei fråsegn om den aktuelle helsepåstanden.

4)

Kommisjonen skal ta omsyn til fråsegna frå Styresmakta
når han tek avgjerd om godkjenning av helsepåstandar.

5)

Etter ein søknad frå ELVIR S.A.S., send over 5. juni
2008 i medhald av artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr.
1924/2006, vart Styresmakta bede om å gje ei fråsegn om
ein helsepåstand om verknadene av eit fiber- og proteinrikt
mjølkeprodukt på ein reduksjon av svoltkjensla (spørsmål
nr. EFSA-Q-2008-396)(2). Den påstanden som søkjaren
hadde gjort framlegg om, hadde følgjande ordlyd: «Dette
produktet reduserer svoltkjensla».

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 113 av 6.5.2010, s. 4, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 115/2011 av 21. oktober 2011 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)
og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 70 av 22.12.2011, s. 12.
(1) TEU L 404 av 30.12.2006, s. 9.
(2) The EFSA Journal (2008) 894, s. 1–9.

10) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i samsvar
med fråsegna frå Det faste utvalet for næringsmiddelkjeda
og dyrehelsa og verken Europaparlamentet eller Rådet
har sett seg imot dei —
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VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:
Artikkel 1
Den helsepåstanden som er nemnd i vedlegget til denne forordninga, skal ikkje førast opp i den
fellesskapslista over påstandar som er tillatne, og som er nemnd i artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF)
nr. 1924/2006.
Artikkel 2
Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 5. mai 2010.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

__________

VEDLEGG

Avvist helsepåstand

Søknad – relevante føresegner i forordning
(EF) nr. 1924/2006

Næringsstoff, stoff,
næringsmiddel eller
næringsmiddelgruppe

Påstand

Referansenummeret
til EFSA-fråsegna

Artikkel 13 nr. 5 – helsepåstand som Fiber- og proteinrikt mjølke- Dette produktet reduserer Q-2008-396
byggjer på nyutvikla vitskaplege prov produkt
svoltkjensla
og/eller inneheld ei oppmoding om
sikring av data som er underlagde
eigedomsrett

Nr. 8/180
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 384/2010

4.2.2016

2016/EØS/8/18

av 5. mai 2010
om godkjenning og avslag på godkjenning av visse helsepåstandar om næringsmiddel som viser til
redusert sjukdomsrisiko og til utviklinga og helsa til barn(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR,

ei fråsegn om ein helsepåstand om verknadene av
Danacol® på kolesterolinnhaldet i blodet (spørsmål nr.
EFSA-Q-2008-779)(2). Den påstanden som søkjaren
hadde gjort framlegg om, hadde følgjande ordlyd:
«Danacol® reduserer LDL-kolesterolen med 10 % på 3
veker, og verknaden vert halden lag ved dagleg inntak.
Høgt kolesterolinnhald i blodet er ein av dei største
risikofaktorane for å utvikle (koronar) hjartesjukdom».

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske
unionen,
med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og
helsepåstander om næringsmidler(1), særleg artikkel 17 nr. 3 og
7)

På grunnlag av dei framlagde opplysningane konkluderte
Styresmakta i den vitskaplege fråsegna si som
Kommisjonen mottok 3. august 2009, med at det var
mogleg å fastslå ein årsakssamanheng mellom dagleg
inntak av 1,6 g fytosterolar og den påståtte verknaden.
Ein helsepåstand som svarar til denne konklusjonen, bør
difor reknast for å vere i samsvar med krava i forordning
(EF) nr. 1924/2006 og bør førast opp i fellesskapslista
over påstandar som er tillatne.

8)

På grunnlag av ei oppmoding frå Kommisjonen og
ei liknande oppmoding frå Frankrike som følgje av
konklusjonane til Det faste utvalet for næringsmiddelkjeda
og dyrehelsa og i samsvar med artikkel 19 nr. 2 i
forordning (EF) nr. 1924/2006, mottok Kommisjonen og
medlemsstatane 3. august 2009 òg den vitskaplege fråsegna
frå Styresmakta om høvet til å opplyse om ein kvantitativ
verknad i helsepåstandar om verknader av fytosterolar/
fytostanolesterar og redusering av kolesterolinnhaldet i
blodet (spørsmål nr. EFSA-Q-2009-00530 og Q-200900718)(3). Styresmakta konkluderte med at med eit
dagleg inntak på 1,5–2,4 g fytosterolar/fytostanolar
som er tilsette i næringsmiddel som til dømes smørbare
feittstoff, meieriprodukt, majones og salatdressingar, kan
ein vente ein gjennomsnittleg reduksjon på mellom 7 og
10,5 %, og at ein slik reduksjon er biologisk signifikant.
Vidare opplyste Styresmakta om at verknaden i form av
reduksjon av LDL-kolesterolen i blodet vanlegvis vert
oppnådd innan 2–3 veker, og at den kan haldast ved lag
ved kontinuerleg inntak av fytosterolar/fytostanolar.

9)

På grunnlag av den vitskaplege fråsegna frå Styresmakta
og med sikte på å sikre at slike helsepåstandar som viser
til omfanget av den påståtte verknaden, er godkjende
på ein slik måte at forbrukaren ikkje vert villeidd, og at
bruksvilkåra vertfastsette på ein heilskapleg måte, er det
difor naudsynt å fastsetje andre bruksvilkår enn dei som
søkjaren har lagd fram.

ut frå desse synsmåtane:
1)

I medhald av forordning (EF) nr. 1924/2006 er
helsepåstandar om næringsmiddel forbodne med mindre
dei er godkjende av Kommisjonen i samsvar med den
nemnde forordninga og førte opp i ei liste over påstandar
som er tillatne.

2)

Ved forordning (EF) nr. 1924/2006 er det òg fastsett at
driftsansvarlege for næringsmiddelføretak kan sende
søknader om godkjenning av helsepåstandar til den
rette nasjonale styresmakta i ein medlemsstat. Den rette
nasjonale styresmakta skal sende gyldige søknader vidare
til Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik
(EFSA), heretter kalla «Styresmakta».

3)

Etter at søknaden er motteken, skal Styresmakta
straks melde frå om dette til dei andre medlemsstatane
og Kommisjonen og gje ei fråsegn om den aktuelle
helsepåstanden.

4)

Kommisjonen skal ta omsyn til fråsegna frå Styresmakta
når han tek avgjerd om godkjenning av helsepåstandar.

5)

Alle dei fråsegnene som er nemnde i denne forordninga,
er knytte til søknader som gjeld påstandar om redusert
sjukdomsrisiko, slik det er nemnt i artikkel 14 nr. 1
bokstav a) i forordning (EF) nr. 1924/2006.

6)

Etter ein søknad som Danone France sende inn i
medhald av artikkel 14 nr. 1 bokstav a) i forordning
(EF) nr. 1924/2006, vart Styresmakta bede om å gje

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 113 av 6.5.2010, s. 6, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 115/2011 av 21. oktober 2011 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)
og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 70 av 22.12.2011, s. 12.
(1) TEU L 404 av 30.12.2006, s. 9.

(2)
(3)

The EFSA Journal (2009) 1177, s. 1–12.
The EFSA Journal (2009) 1175, s. 1–9.
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10) I artikkel 16 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1924/2006 er det
fastsett at ei fråsegn om godkjenning av ein helsepåstand
bør innehalde visse opplysningar. Desse opplysningane
bør difor førast opp i vedlegg I til denne forordninga
for den godkjende påstanden og, der det høver, omfatte
den endra ordlyden i påstanden, særskilde bruksvilkår
for påstanden, og eventuelt vilkår eller restriksjonar for
bruk av næringsmiddelet og/eller ei tilleggsfråsegn eller
åtvaring, i samsvar med føresegnene i forordning (EF)
nr. 1924/2006 og i tråd med fråsegnene frå Styresmakta.

11) Eit av måla med forordning (EF) nr. 1924/2006 er å sikre
at helsepåstandar er sannferdige, tydelege, pålitelege og
nyttige for forbrukaren, og at det vert teke omsyn til dette
i ordlyden og presentasjonen. Når ordlyden i påstandane
gjev den same meininga for forbrukarane som ein godkjend
helsepåstand fordi dei viser den same samanhengen
mellom ei næringsmiddelgruppe, eit næringsmiddel
eller ein av ingrediensane i næringsmiddelet, og helse,
bør påstandane omfattast av dei same bruksvilkåra, som
nemnt i vedlegg I.

Nr. 8/181

14) Etter ein søknad som Clasado Ltd. sende inn i medhald
av artikkel 14 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF)
nr. 1924/2006, vart Styresmakta bede om å gje ei fråsegn
om ein helsepåstand om verknadene av BimunoTM (BGOS)
Prebiotic på reduksjon av dei skadelege bakteriane som
kan gje reisediaré (spørsmål nr. EFSA-Q-2008-232)(2).
Den påstanden som søkjaren hadde gjort framlegg om,
hadde følgjande ordlyd: «Jamleg inntak av BimunoTM
(BGOS) Prebiotic medverkar til vern mot dei skadelege
bakteriane som kan gje reisediaré».

15) På grunnlag av dei framlagde opplysningane konkluderte
Styresmakta i den vitskaplege fråsegna si som
Kommisjonen mottok 7. juli 2009, med at det ikkje var
mogleg å fastslå ein årsakssamanheng mellom inntak av
BimunoTM (BGOS) Prebiotic og den påståtte verknaden.
Ettersom påstanden ikkje oppfyller krava i forordning
(EF) nr. 1924/2006, bør han difor ikkje godkjennast.

16) Ved fastsetjinga av tiltaka i denne forordninga er det
teke omsyn til dei kommentarane som Kommisjonen har
motteke frå søkjarane og andre personar i samsvar med
artikkel 16 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1924/2006.

17) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i samsvar
med fråsegna frå Det faste utvalet for næringsmiddelkjeda
og dyrehelsa, og verken Europaparlamentet eller Rådet
har sett seg imot dei —
12) Etter ein søknad som Cambridge Theranostics Ltd. sende
inn i medhald av artikkel 14 nr. 1 bokstav a) i forordning
(EF) nr. 1924/2006, vart Styresmakta bede om å gje ei
fråsegn om ein helsepåstand om verknadene av lykopenmysekompleks på aterosklerotisk plakk (spørsmål nr.
EFSA-Q-2008-703)(1). Den påstanden som søkjaren
hadde gjort framlegg om, hadde følgjande ordlyd:
«Lykopen-mysekompleks hindrar oksidativ skade på
lipoprotein i plasma, noko som reduserer plakkdanning
i arteriane og risikoen for hjartesjukdom, slag og andre
kliniske komplikasjonar som følgje av aterosklerose».

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1
Den helsepåstanden som er ført opp i vedlegg I til denne
forordninga, kan nyttast på næringsmiddel på marknaden i Den
europeiske unionen i samsvar med dei vilkåra som er fastsette
i det nemnde vedlegget.

Helsepåstanden skal førast opp i den fellesskapslista over
påstandar som er tillatne, og som er nemnd i artikkel 14 nr. 1 i
forordning (EF) nr. 1924/2006.
13) På grunnlag av dei framlagde opplysningane konkluderte
Styresmakta i den vitskaplege fråsegna si som
Kommisjonen mottok 3. august 2009, med at det ikkje
var mogleg å fastslå ein årsakssamanheng mellom inntak
av lykopen-mysekompleks og den påståtte verknaden.
Ettersom påstanden ikkje oppfyller krava i forordning
(EF) nr. 1924/2006, bør han difor ikkje godkjennast.
(1)

The EFSA Journal (2009) 1179, s. 1–10.

Artikkel 2
Dei helsepåstandane som er nemnde i vedlegg II til denne
forordninga, skal ikkje førast opp i den fellesskapslista over
påstandar som er tillatne, og som er nemnd i artikkel 14 nr. 1 i
forordning (EF) nr. 1924/2006.
(2)

The EFSA Journal (2009) 1105, s. 1–9.
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Artikkel 3
Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 5. mai 2010.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

_________

4.2.2016

Artikkel 14 nr. 1
bokstav a) –
helsepåstand om
redusert sjukdomsrisiko

Søknad – relevante
føresegner i forordning
(EF) nr. 1924/2006

Danone France, 150
Bd Victor Hugo,
93589 Saint-Ouen
Cedex, Frankrike

Søkjar – adresse

Fytosterolar/
fytostanolesterar

Næringsstoff, stoff,
næringsmiddel eller
næringsmiddelgruppe

Det er påvist at fytosterolar/
fytostanolesterar senkar/reduserer
kolesterolinnhaldet i blodet. Høg
kolesterol er ein risikofaktor for
å utvikle koronar hjartesjukdom.

Påstand

Bruksvilkår for påstanden

Forbrukarane vert informerte om at den gunstige
verknaden vert oppnådd ved eit dagleg inntak på
1,5–2,4 g fytosterolar/fytostanolar. Det kan visast
til omfanget av verknaden berre for næringsmiddel
innanfor følgjande grupper: smørbare feittstoff,
meieriprodukt, majones og salatdressingar. Når det
vert vist til omfanget av verknaden, skal forbrukaren
informerast om heile området, dvs. «7 til 10 %», og at
det tek «2 til 3 veker» før verknaden vert oppnådd.

Tillaten helsepåstand

VEDLEGG I

Vilkår og/eller
restriksjonar for bruk av
næringsmiddelet og/eller
ei tilleggsfråsegn eller
åtvaring

Q-2008-779

Referanse-nummeret til
EFSA-fråsegna
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Lykopen-mysekompleks

BimunoTM (BGOS) Prebiotic

Artikkel 14 nr. 1 bokstav a) – helsepåstand om
redusert sjukdomsrisiko

Næringsstoff, stoff, næringsmiddel eller
næringsmiddelgruppe

Artikkel 14 nr. 1 bokstav a) – helsepåstand om
redusert sjukdomsrisiko

Søknad – relevante føresegner i forordning (EF)
nr. 1924/2006
Påstand

Jamleg inntak av BimunoTM (BGOS) Prebiotic
medverkar til vern mot dei skadelege bakteriane som
kan gje reisediaré.

Lykopen-mysekompleks hindrar oksidativ
skade på lipoprotein i plasma, noko som
reduserer plakkdanninga i arteriane og risikoen
for hjartesjukdom, slag og andre kliniske
komplikasjonar som følgje av aterosklerose.

Avviste helsepåstandar

VEDLEGG II

Q-2009-00232

Q-2008-703

Referansenummeret til EFSA-fråsegna
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EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
4.2.2016

4.2.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 8/185

2016/EØS/8/19

KOMMISJONSAVGJERD
av 19. mars 2010

om fritak for oppføring av 2,4,4’-triklor-2’-hydroksydifenyleter på EU-lista over tilsetjingsstoff som
kan nyttast i framstillinga av plastmateriale og plastføremål som er meinte for å kome i kontakt
med næringsmiddel, i samsvar med direktiv 2002/72/EF
[meld under nummeret K(2010) 1613]
(2010/169/EU)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

5)

Ciba Inc. informerte Kommisjonen 21. april 2009
om avgjerda si om å trekkje tilbake søknaden om
godkjenning av stoffet som tilsetjingsstoff i framstillinga
av plastmateriale og plastføremål som er meinte for å
kome i kontakt med næringsmiddel. Selskapet reknar
ikkje bruken av stoffet i plast som er meint for å kome i
kontakt med næringsmiddel, som eigna lenger.

6)

Ettersom det ikkje lenger ligg føre ein gyldig søknad
om bruk av 2,4,4’-triklor-2’-hydroksydifenyleter som
tilsetjingsstoff i plast som er meint for å kome i kontakt
med næringsmiddel, bør stoffet ikkje stå oppført i
vedlegg III til direktiv 2002/72/EF.

7)

I medhald av artikkel 4a nr. 6 bokstav b) i direktiv 2002/72/
EF bør stoffet difor strykast frå den førebels lista over
tilsetjingsstoff.

8)

Ettersom
2,4,4’-triklor-2’-hydroksydifenyleter
kan
ha vorte nytta i framstillinga av plastmateriale og
plastføremål som er meinte for å kome i kontakt med
næringsmiddel, bør det innførast ein overgangsperiode
for marknadsføring av plastmateriale og plastføremål
som inneheld dette stoffet.

9)

Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar
med fråsegna frå Det faste utvalet for næringsmiddelkjeda
og dyrehelsa, og verken Europaparlamentet eller Rådet
har sett seg imot dei —

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske
unionen,
med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.
1935/2004 av 27. oktober 2004 om materialer og gjenstander
beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler og om
oppheving av direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF(1) , særleg
artikkel 11 nr. 3, og
ut frå desse synsmåtane:
1)

2)

3)

4)

I vedlegg III til kommisjonsdirektiv 2002/72/EF av 6.
august 2002 om plastmaterialer og plastgjenstander
beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler(2)
er det utarbeidd ei EU-liste over tilsetjingsstoff som kan
nyttast i framstillinga av plastmateriale og plastføremål. I
samsvar med artikkel 4a nr. 1 i det nemnde direktivet kan
det førast opp eit nytt tilsetjingsstoff på denne lista etter
at ein søknad er lagd fram og Den europeiske styresmakta
for næringsmiddeltryggleik har gjort ei vitskapleg
vurdering.
23. mars 1998 sende RCC Registration Consulting
inn opplysningar på vegner av Ciba Inc. med sikte
på ei vurdering av tryggleiken ved 2,4,4’-triklor2’-hydroksydifenyleter brukt som tilsetjingsstoff i
framstillinga av plastmateriale og plastføremål som er
meinte for å kome i kontakt med næringsmiddel.
I samsvar med artikkel 4a nr. 5 i direktiv 2002/72/EF
vart 2,4,4’-triklor-2’-hydroksydifenyleter ført opp i den
førebels lista over tilsetjingsstoff som er nemnd i artikkel
4a nr. 3.

TEKE DENNE AVGJERDA:
Artikkel 1

I fråsegna si av 15. mars 2004 konkluderte Den
europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik med
at den bruken av 2,4,4’-triklor-2’-hydroksydifenyleter
som det er søkt om, kan godkjennast dersom stoffet ikkje
migrerer til næringsmiddel i mengder på over 5 mg per kg
næringsmiddel.

2,4,4’-triklor-2’-hydroksydifenyleter (CAS-nr. 0003380-34-5,
ref. nr. 93930) skal ikkje stå oppført i vedlegg III til direktiv
2002/72/EF.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 75 av 23.3.2010, s. 25, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 115/2011 av 21. oktober 2011 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)
og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 70 av 22.12.2011, s. 12.
(1) TEU L 338 av 13.11.2004, s. 4.
(2) TEF L 220 av 15.8.2002, s. 18.

Plastmateriale og plastføremål som er framstilte med
2,4,4’-triklor-2’-hydroksydifenyleter og bringa i omsetning
før 1. november 2010, skal kunne marknadsførast fram til
1. november 2011, med atterhald for den nasjonale lovgjevinga.

Artikkel 2
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Artikkel 3
Denne avgjerda er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 19. mars 2010.

For Kommisjonen
John DALLI
Medlem av Kommisjonen

__________
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Nr. 8/187

2016/EØS/8/20

KOMMISJONSAVGJERD
av 22. mars 2010

om endring av vedtak 2002/840/EF om lista over anlegg i tredjestatar som er godkjende for stråling
av næringsmiddel
[meld under nummeret K(2010) 1707]
(2010/172/EU)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR,

4)

Anlegga i India oppfyller dei fleste av krava i direktiv
1999/2/EF. Dei manglane som Kommisjonen har påvist,
er vortne utbetra på ein tilstrekkeleg måte av dei rette
indiske styresmaktene.

5)

Vedtak 2002/840/EF bør difor endrast.

6)

Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar
med fråsegna frå Det faste utvalet for næringsmiddelkjeda
og dyrehelsa —

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske
unionen,
med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/2/
EF av 22. februar 1999 om tilnærming av medlemsstatenes
lovgivning om næringsmidler og næringsmiddelingredienser
behandlet med ioniserende stråling(1), særleg artikkel 9 nr. 2,
og
ut frå desse synsmåtane:
1)

Etter direktiv 1999/2/EF kan eit næringsmiddel som
er handsama med ioniserande stråling, importerast
frå ein tredjestat berre dersom det er handsama i eit
strålingsanlegg som er godkjent av Fellesskapet.

2)

Ved kommisjonsvedtak 2002/840/EF(2) vart det fastsett ei
liste over godkjende anlegg.

3)

Gjennom dei rette styresmaktene i India har Kommisjonen
motteke ein søknad om godkjenning av tre strålingsanlegg
i denne staten. Sakkunnige frå Kommisjonen har inspisert
strålingsanlegga for å kontrollere om dei oppfyller krava
i direktiv 1999/2/EF, og særleg om offentleg tilsyn sikrar
at dei oppfyller krava i artikkel 7 i det nemnde direktivet.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 75 av 23.3.2010, s. 33, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 115/2011 av 21. oktober 2011 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)
og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 70 av 22.12.2011, s. 12.
(1) TEF L 66 av 13.3.1999, s. 16.
(2) TEF L 287 av 25.10.2002, s. 40.

TEKE DENNE AVGJERDA:
Artikkel 1
Vedlegget til vedtak 2002/840/EF vert endra i samsvar med
vedlegget til denne avgjerda.
Artikkel 2
Denne avgjerda er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 22. mars 2010.

For Kommisjonen
John DALLI
Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

Dei følgjande anlegga vert lagde til i lista i vedlegget til vedtak 2002/840/EF:
Referansenr.: EU-AIF 09-2010
Board of Radiation and Isotope Technology
Department of Atomic Energy
BRIT/BARC Vashi Complex
Sector 20, Vashi
Navi Mumbai — 400 705 (Maharashtra)
India
Telefonnr.: +91 2227840000 / +91 2227887000
Telefaksnr.: +91 2227840005
E-post: chief@britatom.gov.in cebrit@vsnl.net
Referansenr.: EU-AIF 10-2010
Board of Radiation and Isotope Technology
ISOMED
Bhabha Atomic Research Centre
South Site Gate, Refinery Road
Next to TATA Power Station, Trombay
Mumbai — 400 085 (Maharashtra)
India
Telefonnr.: +91 2225595684 / +91 2225594751
Telefaksnr.: +91 2225505338
E-post: chief@britatom.gov.in cebrit@vsnl.net
Referansenr.: EU-AIF 11-2010
Microtrol Sterilisation Services Pvt. Ltd
Plot No 14 Bommasandra- Jigani Link Road Industrial Area
KIADB, Off Hosur Road
Hennagarra Post
Bengalooru — 562 106 (Karnataka)
India
Telefonnr.: +91 8110653932 / +91 8110414030
Telefaksnr.: +91 8110414031
E-post: vikram@microtrol-india.com

__________________
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KOMMISJONSREKOMMANDASJON

Nr. 8/189

2016/EØS/8/21

av 17. mars 2010
om overvaking av perfluoralkylerte stoff i næringsmiddel
(2010/161/EU)(*)
EUROPAKOMMISJONEN —

opplysningar om innhaldet av PFAS i næringsmiddel
og hjå menneske, særleg når det gjeld overvaking av
eksponeringstendensar.

som viser til traktaten om verkemåten til Den europeiske
unionen, særleg artikkel 292, og
5)
som legg desse synsmåtane til grunn:

1)

2)

3)

4)

Perfluoralkylerte stoff (PFAS) er mykje nytta i
industri- og forbrukarprodukt, m.a. i flekkavstøytande
belegg til tekstilar og teppe, oljeavstøytande belegg
til papirprodukt som er godkjende for å komme i
kontakt med næringsmiddel, brannsløkkingsskum,
overflateaktive stoff i gruver og oljebrønnar, bonevoks og
insektmiddel. Ei viktig undergruppe er dei (per)fluorerte
organiske overflateaktive stoffa, som m.a. omfattar
perfluoroktansulfonat (PFOS) og perfluoroktansyre
(PFOA).

På grunn av denne omfattande bruken er PFOS og PFOA
og salt og forløparar til desse stoffa funne i miljøet, i
fisk, fuglar og pattedyr. Den europeiske styresmakta for
næringsmiddeltryggleik (EFSA) har difor bede si eiga
vitskapsgruppe for ureinande stoff i næringsmiddelkjeda
om å utarbeide ei fråsegn om korleis næringsmiddel og
ulike materiale som kjem i kontakt med næringsmiddel,
kan medverke til at menneske vert eksponerte for PFOS
og salt av dette, og å gje råd om ytterlegare åtgjerder
når det gjeld risikovurdering av perfluorerte organiske
sambindingar.

21. februar 2008(1) vedtok vitskapsgruppa for ureinande
stoff i næringsmiddelkjeda ei vitskapleg fråsegn om
PFOS, PFOA og salt av desse.

I denne vitskaplege fråsegna reknar EFSA det som
usannsynleg at PFOS og PFOA vil ha negative verknader
på den generelle folkesetnaden, men peikte på det er
knytt uvisse til korleis dei verkar på utviklinga til levande
organismar. EFSA rådde til at det er ønskjeleg med fleire

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 68 av 18.3.2010, s. 22, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 115/2011 av 21. oktober 2011 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)
og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 70 av 22.12.2011, s. 12.
(1) Fråsegn frå vitskapsgruppa for ureinande stoff i næringsmiddelkjeda om
perfluoroktansulfonat (PFOS), perfluoroktansyre (PFOA) og salt av desse,
The EFSA Journal (2008) 653, s. 1–131.

I Stockholm-konvensjonen om persistente organiske
sambindingar er det eit krav at konvensjonspartane
skal overvake persistente organiske ureinande stoff,
alternativ til desse og eventuelle nye slike stoff, og i
vedlegg B til konvensjonen er PFOS, salt av dette og
perfluoroktansulfonylfluorid (PFOSF) førte opp blant
dei stoffa som er omfatta av restriksjonar når det gjeld
produksjon og bruk —

TILRÅR FØLGJANDE:

1. Medlemsstatane bør i 2010 og 2011 overvake førekomsten
av perfluoralkylerte stoff i næringsmiddel. Overvakinga
bør omfatte eit breitt utval av næringsmiddel som speglar
av forbrukarvanane, medrekna næringsmiddel av animalsk
opphav som t.d. fisk, kjøt, egg, mjølk og produkt som er
framstilte av desse, og næringsmiddel av vegetabilsk
opphav, slik at det vert mogleg å gjere ei korrekt vurdering
av eksponeringa.

2. Medlemsstatane bør følgje dei framgangsmåtane
for prøvetaking som er fastsette i vedlegg I til
kommisjonsforordning (EF) nr. 1883/2006 av 19. desember
2006 om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder
til offentlig kontroll av innholdet av dioksiner og
dioksinlignende PCB i visse næringsmidler(2) for å sikre at
prøvene er representative for det partiet som prøvene vert
tekne frå.

3. Medlemsstatane vert rådde til å gjennomføre analysen
av perfluoralkylerte stoff for å påvise førekomst av
sambindingane PFOS og PFOA og, dersom det er mogleg,
forløparane deira, t.d. perfluoroktansulfonamid (PFOSA),
N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (NEtFOSE) og
8:2 fluortelomeralkohol. Dersom det er mogleg, bør
medlemsstatane analysere sambindingar som liknar
PFOS og PFOA, men som har ulik kjedelengd (C4–
C15), og likeins overflateaktive stoff som inneheld
polyfluoralkylfosfat (PAPS), t.d. 8:2 diPAPS og 8:2
monoPAPS, slik at det vert mogleg å vurdere førekomsten
av desse stoffa i næringsmiddel.
(2)

TEU L 364 av 20.12.2006, s. 32.
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4. Medlemsstatane
bør
gjennomføre
analysen
av
perfluoralkylerte stoff i samsvar med vedlegg III til
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004
av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre at
fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene
om dyrs helse og velferd overholdes(1) ved hjelp av ein
analysemetode som har vist seg å gje pålitelege resultat.
Ideelt bør attfinningsprosenten vere i området mellom 70
og 120 %, med kvantifiseringsgrenser på 1 μg/kg.

4.2.2016

som EFSA har fastsett, slik at opplysningane kan samlast
i éin database. For å overvake eksponeringstendensar bør
dei òg leggje fram tilgjengelege data frå tidlegare år, som
er skaffa fram ved bruk av ein analysemetode som har vist
seg å gje pålitelege resultat.

Utferda i Brussel, 17. mars 2010.

For Kommisjonen
5. Medlemsstatane vert rådde til jamleg å sende over til EFSA
overvakingsdata, på grunnlag av heil vekt, saman med dei
opplysningane og i det elektroniske rapporteringsformatet

(1)

TEU L 165 av 30.4.2004, s. 1.

John DALLI
Medlem av Kommisjonen
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Nr. 8/191

2016/EØS/8/22

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 801/2010
av 13. september 2010

om gjennomføring av artikkel 10 nr. 3 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/16/EF med omsyn
til flaggstatskriteria(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske
unionen,

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1
Klassifisering av flaggstatar på grunnlag av talet på
tilbakehaldingar

med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/16/EF
av 23. april 2009 om havnestatskontroll(1), særleg artikkel 10
nr. 3, og

ut frå desse synsmåtane:

1)

2)

3)

1. Med sikte på å fastsetje prestasjonsnivået til flaggstaten
slik det er definert i direktiv 2009/16/EF, skal flaggstatane
førast opp i svarte-, grå- eller kvitelister som er vedtekne i
samsvar med Paris-memorandumet på grunnlag av det samla
talet på inspeksjonar og tilbakehaldingar over eit tidsrom på
tre år. I tillegg skal flaggstatar som er førte opp i svartelista,
delast inn i grupper etter risiko, anten svært høg, høg, normal
til høg eller normal – avhengig av talet på tilbakehaldingar.
Klassifiseringa skal ajourførast kvart år.

Prestasjonsnivået til ein flaggstat er ein av dei generiske
parametrane ved fastsetjing av risikoprofilen til fartøy.

I vurderinga av risikoprofilen til eit fartøy bør det takast
omsyn til talet på tilbakehaldingar innanfor Unionen og
innanfor det området som er omfatta av Det samforståtte
Paris-memorandumet om hamnestatskontroll (Parismemorandumet).

Det er naudsynt å byggje på den sakkunna som bruken
av Paris-memorandumet har gjeve, med omsyn til
fastsetjing av metode for vurdering av prestasjonsnivået
til flaggstaten.

2. Oppføringa av ein flaggstat i svarte-, grå- eller
kvitelista krev minst 30 inspeksjonar innanfor ramma av
hamnestatskontrollen.

3. Dei metodane og formlane som skal nyttast for å
klassifisere flaggstatane, skal vere i samsvar med dei
flaggstatskriteria som er fastsette i vedlegget.

Artikkel 2
Prestasjonsnivået til flaggstaten på grunnlag av IMOrevisjonen

4)

Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i
samsvar med fråsegna frå Utvalet for sjøtryggleik og
hindring av ureining frå skip —

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 241 av 14.9.2010, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 119/2011 av 21. oktober 2011 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 70 av 22.12.2011, s. 20.
(1) TEU L 131 av 28.5.2009, s. 57.

Det samsvaret som er nemnt i del I nr.1 bokstav c) iii) i
vedlegg I til direktiv 2009/16/EF, og som krevst for at eit
fartøy vert vurdert til å utgjere ein lågare risiko, skal reknast
som påvist når Kommisjonen mottek ei skriftleg stadfesting frå
flaggstaten om at den endelege revisjonsrapporten er utarbeidd,
og eventuelt at ein plan for korrigerande tiltak vert lagt fram.
Det skal òg takast omsyn til revisjonar som er gjennomførte før
17. juni 2009.
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Artikkel 3
Iverksetjing og bruk
Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.
Ho skal nyttast frå 1. januar 2011.

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 13. september 2010.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
________
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VEDLEGG

Flaggstatskriterium
(som nemnt i artikkel 10 nr. 3 bokstav a) i direktiv 2009/16/EF)
1.

Prestasjonsnivået til flaggstaten skal reknast ut ved hjelp av ein standardformel for statistiske utrekningar der visse
verdiar er fastsette. Grensa mellom svarte- og grålista og grå- og kvitelista er definert ved følgjande formlar:

der:
N

er talet på inspeksjonar

p

er grenseverdien for tillaten tilbakehalding

z

er den kritiske verdien for normalfordelinga (1,645 for eit tryggleiksnivå på 95 %)

2.

Dei formlane som er førte opp i nr. 1, skal gje det talet på tilbakehaldingar som er tillate for høvesvis svarte- og
kvitelista. Flaggstaten skal førast opp i svartelista dersom talet på tilbakehaldingar ligg over grensa mellom
svart og grå, noko som er dårlegare enn gjennomsnittet, medan han skal førast opp i kvitelista dersom talet på
tilbakehaldingar ligg under grensa mellom kvit og grå, noko som er betre enn gjennomsnittet. Dersom talet på
tilbakehaldingar for ein særskilt flaggstat ligg mellom desse to grensene, skal flaggstaten førast opp i grålista.

3.

For å kunne jamføre prestasjonsnivået til flaggstatar som er førte opp i svarte-, grå- eller kvitelistene, skal
utrekninga gjerast på nytt ved å justere p i dei formlane som er førte opp i nr. 1.

4.

For å kunne jamføre prestasjonsnivået til flaggstatane skal det nyttast ein overskridingsfaktor (EF). EF viser kor
mange gonger p må endrast og reknast ut på nytt før talet på tilbakehaldingar for ein flaggstat samsvarer med
grensene. Ein auke eller ei minsking av p på 3 % svarar til eit heilt EF-poeng. For flaggstatar som er førte opp i
grålista, skal EF reknast ut ved hjelp av følgjande formel:

5.

For å dele flaggstatane i svartelista inn i grupper etter risiko, anten svært høg, høg, normal til høg eller normal,
skal følgjande EF-verdiar nyttast:
EF = 4,01 og høgare inneber svært høg risiko
EF = 3,01 til 4,00 inneber høg risiko
EF = 2,01 til 3,00 inneber normal til høg risiko
EF = 1,01 til 2,00 inneber normal risiko.
____________
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 514/2010

2016/EØS/8/23

av 15. juni 2010
om godkjenning av Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) som tilsetjingsstoff i fôrvarer for alle
dyreartar(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

menneskehelsa eller miljøet, og at dette preparatet
vert rekna for å kunne betre produksjonen av ensilasje.
Styresmakta reknar ikkje at det er naudsynt med
særlege krav om overvaking etter marknadsføring.
Ho stadfesta dessutan den rapporten om metoden for
analyse av tilsetjingsstoffet i fôrvarer som er lagd fram av
referanselaboratoriet til Fellesskapet, som vart skipa ved
forordning (EF) nr. 1831/2003.

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske
unionen,
med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i
fôrvarer(1), særleg artikkel 9 nr. 2, og
5)

Vurderinga av Pediococcus pentosaceus (DSM 16244)
viser at vilkåra for godkjenning, som er fastsette i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er oppfylte. Bruken
av dette tilsetjingsstoffet bør difor godkjennast slik det er
fastlagt i vedlegget til denne forordninga.

6)

Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for næringsmiddelkjeda og dyrehelsa —

ut frå desse synsmåtane:
1)

2)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneheld føresegner om
godkjenning av tilsetjingsstoff i fôrvarer og om vilkår og
framgangsmåtar for å gje slik godkjenning.
I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003
er det sendt inn søknad om godkjenning av det preparatet
som er ført opp i vedlegget til denne forordninga. Saman
med søknaden var òg dei opplysningane og dokumenta
sende inn som krevst i medhald av artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003.

3)

Søknaden gjeld godkjenning i kategorien «teknologiske
tilsetjingsstoff» av Pediococcus pentosaceus (DSM
16244) som tilsetjingsstoff i fôrvarer for alle dyreartar.

4)

I fråsegna si av 3. februar 2010(2) slo Den europeiske
styresmakta for næringsmiddeltryggleik (heretter kalla
«Styresmakta») fast at Pediococcus pentosaceus (DSM
16244) ikkje har nokon skadeverknad på dyrehelsa,

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:
Artikkel 1
Preparatet som er ført opp i vedlegget og tilhøyrer kategorien
«teknologiske
tilsetjingsstoff»
og
funksjonsgruppa
«tilsetjingsstoff i ensilasje», vert godkjent som tilsetjingsstoff i
fôrvarer på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget.

Artikkel 2
Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er
kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.
Utferda i Brussel, 15. juni 2010.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
______

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 150 av 16.6.2010, s. 42, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 111/2011 av 21. oktober 2011 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 70 av 22.12.2011, s. 1.
(1) TEU L 268 av 18.10.2003, s. 29.
2
( ) The EFSA Journal 2010; 8(2):1502.

Tilsetjingsstoff

Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, analysemetode

(1)

—

Pediococcus
pentosaceus
(DSM 16244)

Identifikasjon: pulsfelt-gelelektroforese
(PFGE).

Teljing: platespreiingsmetoden med bruk av
MRS-agar ved 37 °C (EN15786:2009).

Analysemetode(1)

Pediococcus pentosaceus (DSM 16244)

Karakteristikk av det aktive stoffet:

Preparat av Pediococcus pentosaceus (DSM
16244) som inneheld minst 4 × 1011 KDE/g
tilsetjingsstoff

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet:

Alle dyreartar

Dyreart eller
dyregruppe

—

Høgste alder

Høgste innhald

—

—

KDE/kg organisk stoff

Lågaste
innhald

Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet til Fellesskapet: www.irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives

1k2101

Kategori: teknologiske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: tilsetjingsstoff i ensilasje

Identifikasjonsnum- Namnet til innemeret til tilsetjingshavaren
stoffet
av godkjenninga

VEDLEGG

3. Tryggleikstiltak: pustevern og hanskar bør nyttast under handsaminga.

2. Når tilsetjingsstoffet vert nytta aleine, er lågaste dose: 1 × 108 KDE/kg
organisk stoff.

1. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet
og premiksen inneheld opplysningar
om lagringstemperatur og lagringstid.

Andre føresegner

6. juli 2020

Godkjenninga gjeld
inntil
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 515/2010

2016/EØS/8/24

av 15. juni 2010
om endring av forordning (EF) nr. 1137/2007 med hensyn til bruken av tilsetningsstoffet Bacillus
subtilis (O35) i fôrvarer som inneholder lasalocidnatrium, maduramicin-ammonium, monensinnatrium, narasin, salinomycinnatrium og semduramicinnatrium(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

5)

I sin uttalelse av 10. mars 2010 konkluderte Myndigheten
med at tilsetningsstoffet Bacillus subtilis DSM 17299 er
kompatibelt med lasalocidnatrium, maduramicin-ammonium, monensinnatrium, narasin, salinomycinnatrium og
semduramicinnatrium(3).

6)

Vilkårene fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF)
nr. 1831/2003 er oppfylt.

7)

Forordning (EF) nr. 1137/2007 bør derfor endres.

8)

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

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i
fôrvarer(1), særlig artikkel 13 nr. 3, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

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

2)

I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 kan vilkårene
for godkjenning av et tilsetningsstoff endres etter søknad
fra innehaveren av godkjenningen og på grunnlag av en
uttalelse fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»).

3)

Bruk av mikroorganismepreparatet av Bacillus subtilis DSM 17299 til oppfôringskyllinger ble godkjent
for et tidsrom på ti år ved kommisjonsforordning (EF)
nr. 1137/2007(2) om godkjenning av Bacillus subtilis
(O35) som tilsetningsstoff i fôrvarer.

4)

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
Vedlegget til forordning (EF) nr. 1137/2007 erstattes med
teksten i vedlegget til denne forordning.

Innehaveren av godkjenningen har inngitt en søknad om
endring av godkjenningen av dette tilsetningsstoffet, slik
at det blir tillatt å bruke det i fôrvarer til oppfôringskyllinger som inneholder koksidiostatikaene lasalocidnatrium,
maduramicin-ammonium, monensinnatrium, narasin, salinomycinnatrium og semduramycinnatrium. Innehaveren
av godkjenningen framla relevante opplysninger til støtte
for søknaden.

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, 15. juni 2010.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
______
(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 150 av 16.6.2010, s. 44, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 111/2011 av 21. oktober 2011 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 70 av 22.12.2011, s. 1.
(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29.
2
( ) EUT L 256 av 2.10.2007, s. 5.

(3)

The EFSA Journal 2010; 8(3):1552 [7 s.].

Navn på innehaver av
godkjenningen

Tilsetningsstoff

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, analysemetode

(1)

Chr. Hansen A/S

Telling med platespredningsmetoden ved hjelp av trypton-soya-agar
med forvarming av fôrvareprøvene

Analysemetode(1):

Sporekonsentrat av Bacillus subtilis
DSM 17299

Karakterisering av det aktive stoffet:

Bacillus subtilis Tilsetningsstoffets sammensetning: Oppfôrings
kyllinger
DSM 17299
Preparat av Bacillus subtilis DSM
17299 som inneholder minst
1,6 × 109 KDE per g tilsetningsstoff

Dyreart eller
dyregruppe

—

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

8 × 108

1,6 × 109

KDE per kg fullfôr med et
vanninnhold på 12 %

Laveste
innhold

Nærmere opplysninger om analysemetoden finnes på Fellesskapets referanselaboratoriums nettsted: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.
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Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: tarmflorastabilisatorer

Tilsetnings
stoffets
identifi
kasjons
nummer

«VEDLEGG

VEDLEGG

2. Kan brukes i fôrvarer som inneholder de godkjente koksidiostatikaene diclazuril, halofuginon, robenidin, dekokinat, narasin/nicarbazin,
lasalocidnatrium, maduramicin-ammonium,
monensinnatrium, narasin, salinomycinnatrium og semduramycinnatrium

1. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet.

Andre bestemmelser

22.10.2017

Godkjennings-periodens
utløp

4.2.2016
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 8/197

Nr. 8/198
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4.2.2016

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 516/2010

2016/EØS/8/25

av 15. juni 2010
om permanent godkjenning av eit tilsetjingsstoff i fôrvarer(*)
1,4-betaglukanase framstilt av Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amylase framstilt av Bacillus
amyloliquefaciens (DSM 9553) og endo-1,4-betaxylanase
framstilt av Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842)
vart mellombels godkjend for verpehøner ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1458/2005(3). Denne bruken vart
godkjend utan tidsavgrensing for oppfôringskjuklingar
ved kommisjonsforordning (EF) nr. 358/2005(4) og for
oppfôringskalkunar ved kommisjonsforordning (EF)
nr. 1284/2006(5).

EUROPAKOMMISJONEN HAR —
med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske
unionen,
med tilvising til rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november
1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer(1), særleg artikkel 3 og
artikkel 9d nr. 1,
med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i
fôrvarer(2), særleg artikkel 25, og
ut frå desse synsmåtane:
1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneheld føresegner om
godkjenning av tilsetjingsstoff i fôrvarer.

2)

I artikkel 25 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det fastsett overgangstiltak for søknader om godkjenning av tilsetjingsstoff i fôrvarer som er sende inn i samsvar med
direktiv 70/524/EØF før datoen då forordning (EF) nr.
1831/2003 tok til å gjelde.

3)

Søknaden om godkjenning av det tilsetjingsstoffet som er
ført opp i vedlegget til denne forordninga, vart send inn
før datoen då forordning (EF) nr. 1831/2003 tok til å gjelde.

4)

5)

6)

Det er lagt fram nye opplysningar til støtte for ein søknad
om godkjenning utan tidsavgrensing av dette enzympreparatet for verpehøner.

7)

Vurderinga av denne søknaden viser at dei vilkåra for
slik godkjenning som er fastsette i artikkel 3a i direktiv
70/524/EØF, er oppfylte. Bruken av dette enzympreparatet bør difor godkjennast utan tidsavgrensing, slik det er
fastlagt i vedlegget til denne forordninga.

8)

Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for næringsmiddelkjeda og dyrehelsa —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Innleiande merknader til denne søknaden vart i medhald av artikkel 4 nr. 4 i direktiv 70/524/EØF sende
over til Kommisjonen før datoen då forordning (EF)
nr. 1831/2003 tok til å gjelde. Difor skal denne søknaden
framleis handsamast i samsvar med artikkel 4 i direktiv
70/524/EØF.

Preparatet som er ført opp i vedlegget og tilhøyrer gruppa
«enzym», vert godkjent som tilsetjingsstoff i fôrvarer utan
tidsavgrensing og på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget.

Bruken av enzympreparatet endo-1,3(4)-betaglukanase
framstilt av Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-

Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er
kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.

Artikkel 1

Artikkel 2

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 15. juni 2010.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
______

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 150 av 16.6.2010, s. 46, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 111/2011 av 21. oktober 2011 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 70 av 22.12.2011, s. 1.
(1) TEF L 270 av 14.12.1970, s. 1.
2
( ) TEU L 268 av 18.10.2003, s. 29.

(3)
(4)
(5)

TEU L 233 av 9.9.2005, s. 3.
TEU L 57 av 3.3.2005, s. 3.
TEU L 235 av 30.8.2006, s. 3.

()
(2)
(3)
(4)

1

EC 3.2.1.8

av

av

endo-1,4-betaxylanase: 210 000 U(4)/g.

alfa-amylase: 400 U(3)/g,

endo-1,4-betaglukanase:
120 000 U(2)/g,

endo-1,3(4)-betaglukanase:
10 000 U(1)/g,

av

Bacillus

framstilt

med ein aktivitet på minst:

(NIBH FERM BP4842)

endo-1,4-betaxylanase
Trichoderma viride

(DSM 9553) og

alfa-amylase framstilt
amyloliquefaciens

EC 3.2.1.1

Endo-1,4-betaxylanase

(CBS 592.94),

endo-1,4-betaglukanase framstilt
Trichoderma longibrachiatum

(CBS 589.94),

endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av
Aspergillus aculeatus

Preparat av:

Kjemisk formel, forklaring

Alfa-amylase

EC 3.2.1.4

Endo-1,4-betaglukanase

EC 3.2.1.6

Endo-1,3(4)betaglukanase

Tilsetjingsstoff

Verpehøner

—

Høgste alder

Høgste
innhald

10 500 U

endo-1,4-betaxylanase

20 U

alfa-amylase

6 000 U

endo-1,4-betaglukanase

500 U

endo-1,3(4)betaglukanase

Einingar aktivt stoff per kg
fullfôr

Lågaste innhald
Andre føresegner

3. Til bruk i fôrblandingar med høgt innhald av andre
polysakkarid enn stive (først og fremst betaglukan
og arabinoxylan), som t.d. inneheld 30–50 % kveite.

endo-1,4-betaxylanase: 10 500–31 500 U

alfa-amylase: 20–60 U

endo-1,4-betaglukanase: 6 000–18 000 U

endo-1,3(4)-betaglukanase: 500–1 500 U

2. Tilrådd dose per kg fullfôr:

1. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet og premiksen
inneheld opplysningar om lagringstemperatur, lagringstid og pelleteringsstabilitet.

1 U er den mengda enzym som frigjer 0,0056 mikromol reduserande sukker (glukoseekvivalentar) frå betaglukan i bygg per minutt ved pH 7,5 og 30 °C.
1 U er den mengda enzym som frigjer 0,0056 mikromol reduserande sukker (glukoseekvivalentar) frå natriumkarboksymetylcellulose per minutt ved pH 4,8 og 50 ℃.
1 U er den mengda enzym som hydrolyserer 1 mikromol glukosidbindingar frå ein vassuløyseleg kryssbunden stivepolymer per minutt ved pH 7,5 og 37 °C.
1 U er den mengda enzym som frigjer 0,0067 mikromol reduserande sukker (xyloseekvivalentar) frå bjørkexylan per minutt ved pH 5,3 og 50 ℃.

E 1621

Enzym

EF-nummer

Dyreart eller
dyregruppe

VEDLEGG

Utan
tidsavgrensing

Godkjenninga
gjeld inntil
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Nr. 8/199

Nr. 8/200
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 568/2010

2016/EØS/8/26

av 29. juni 2010
om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 767/2009 med hensyn til forbudet mot omsetning og bruk som fôrvarer av proteinprodukter framstilt av gjærsorten «Candida» dyrket på
n-alkaner(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

4)

For å begrense risikoene for fôrtryggheten bør listen over stoffer
som det er forbudt å bringe i omsetning som fôrvarer, som tidligere var fastsatt i kommisjonsvedtak 2004/217/EF(4), tas inn i
kapittel 1 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 767/2009.

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 767/2009 av 13. juli 2009 om omsetning og bruk av fôrvarer,
endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 og
oppheving av rådsdirektiv 79/373/EØF, kommisjonsdirektiv 80/511/
EØF, rådsdirektiv 82/471/EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EF

5)

Nr. 5 og 6 i kapittel 1 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 767/2009
bør bringes i samsvar med vedtak 2004/217/EF.

og 96/25/EF samt kommisjonsvedtak 2004/217/EF(1), særlig artikkel 6
nr. 2 annet ledd, og

6)

Forordning (EF) nr. 767/2009 bør derfor endres.

ut fra følgende betraktninger:

7)

Av klarhetshensyn bør vedtak 85/382/EØF oppheves.

8)

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

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

1)

I forordning (EF) nr. 767/2009 er det fastsatt allmenne trygghetsog markedsføringskrav til fôrvarer. I forordningen er det blant
annet fastsatt en liste over stoffer hvis markedsføring eller bruk
som fôrvarer er begrenset eller forbudt.

2)

Ved rådsdirektiv 82/471/EØF(2) og kommisjonsvedtak 85/382/
EØF av 10. juli 1985 om å forby bruk i fôrvarer av proteinholdige produkter framstilt av gjærsorten «Candida» dyrket på
n-alkaner(3) forbys omsetning og bruk i fôrvarer av proteinprodukter framstilt av gjærsorten «Candida» dyrket på n-alkaner. Årsaken til dette forbudet er at visse stammer av gjærsorten «Candida» dyrket på n-alkaner er sykdomsframkallende og under visse
omstendigheter kan forårsake overfølsomhetsreaksjoner, og at de
derfor kan utgjøre en risiko for dyrs eller menneskers helse.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
I kapittel 1 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 767/2009 gjøres følgende
endringer:

1.
3)

Ettersom det verken foreligger ny teknisk utvikling eller nye
opplysninger som gir belegg for at det er trygt å bruke slike
proteinprodukter i fôrvarer, bør omsetning og bruk av slike
produkter fortsatt være forbudt, og dette forbudet bør fastsettes
i forordning (EF) nr. 767/2009.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 163 av 30.6.2010, s. 30, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 111/2011 av 21. oktober 2011 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 70 av 22.12.2011, s. 1.
(1) EUT L 229 av 1.9.2009, s. 1.
(2) EFT L 213 av 21.7.1982, s. 8.
(3) EFT L 217 av 14.8.1985, s. 27.

Nr. 5 og 6 skal lyde:

«5.

(4)

Alt avfall fra de forskjellige fasene i rensingen av avløpsvann fra byområder og spillvann fra husholdninger og industri som definert i artikkel 2 i rådsdirektiv 91/271/EØF av
21. mai 1991 om rensing av avløpsvann fra byområder(*),
uten hensyn til eventuell senere behandling av dette avfallet,
og uten hensyn til avløps- eller spillvannets opprinnelse(**).

EUT L 67 av 5.3.2004, s. 31.

4.2.2016

6.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Fast avfall fra byområder(***), som for eksempel husholdningsavfall.
_____________
(*) EFT L 135 av 30.5.1991, s. 40.
(**) Termene «avløpsvann» og «spillvann» omfatter ikke
prosessvann, dvs. vann fra uavhengige ledninger i
næringsmiddel- eller fôrvareindustrien. Når slike
ledninger forsynes med vann, kan ikke vannet
brukes i fôr med mindre det holder tilstrekkelig
hygienisk kvalitet og er rent, som fastsatt i artikkel 4
i rådsdirektiv 98/83/EF av 3. november 1998 om
drikkevannets kvalitet (EFT L 330 av 5.12.1998, s. 32).
Når det gjelder fiskerinæringen, kan ledningene også
forsynes med rent sjøvann som definert i artikkel 2
i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.
852/2004 av 29. april 2004 om næringsmiddelhygiene
(EUT L 139 av 30.4.2004, s. 1). Prosessvann kan
brukes i fôr bare dersom det inneholder fôr- eller

Nr. 8/201

næringsmiddelmateriale og er teknisk fritt for
rengjøringsmidler, desinfeksjons-midler eller andre
stoffer som ikke er tillatt etter fôrvareregelverket.
(***) Termen «fast avfall fra byområder» omfatter ikke
kjøkken- og matavfall som definert i forordning (EF)
nr. 1774/2002.»
2.

Nytt nr. 8 skal lyde:
«8.

Proteinprodukter framstilt av gjærsorten «Candida» dyrket
på n-alkaner.»
Artikkel 2

Vedtak 85/382/EØF oppheves.
Artikkel 3
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den
europeiske unions tidende.
Det får anvendelse fra 1. september 2010.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel, 29. juni 2010.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
____________

Nr. 8/202
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 874/2010

2016/EØS/8/27

av 5. oktober 2010
om godkjenning av lasalocid A-natrium som tilsetningsstoff i fôrvarer til kalkuner på opptil 16 uker (innehaver av godkjenningen: Alpharma (Belgia) BVBA) og om endring av forordning (EF) nr. 2430/1999(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

4)

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet
(«Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 7. april
20010 med at lasalocid A-natrium under de foreslåtte
bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på dyrs eller
forbrukeres helse eller på miljøet, og at tilsetningsstoffet
er effektivt til bekjempelse av koksidiose hos kalkuner(5).
Myndigheten anser at det er nødvendig å fastsette særlige
krav til overvåking etter markedsføring for å bekjempe resistens mot bakterier og/eller Eimeria spp. Myndigheten
bekrefter også rapporten om metoden for analyse av tilsetningsstoffet i fôrvarer som ble framlagt av Fellesskapets
referanselaboratorium, som ble opprettet ved forordning
(EF) nr. 1831/2003.

5)

Vurderingen av tilsetningsstoffet viser at godkjenningsvilkårene fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003
er oppfylt. Bruk av tilsetningsstoffet bør derfor godkjennes som angitt i vedlegg A til denne forordning.

6)

Som følge av at det gis ny godkjenning i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003, bør bestemmelsene om tilsetningsstoffet i forordning (EF) nr. 2430/1999 oppheves.

7)

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

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

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

ut fra følgende betraktninger:

1)

I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, godkjennes, og
forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene
for å gi slik godkjenning. I artikkel 10 i nevnte forordning
er det fastsatt at tilsetningsstoffer som er godkjent i henhold til rådsdirektiv 70/524/EØF(2), skal vurderes på nytt.

2)

Lasalocid A-natrium, CAS-nummer 25999-20-6, ble i
samsvar med direktiv 70/254/EØF godkjent for ti år som
tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger og livkyllinger ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1455/2004(3)
og til kalkuner på opptil 12 uker ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2430/1999(4). Dette tilsetningsstoffet ble
deretter innført i fellesskapsregisteret over tilsetningsstoffer i fôrvarer som et eksisterende produkt, i samsvar med
artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1831/2003.

3)

I samsvar med artikkel 10 nr. 2, sammenholdt med artikkel 7, i forordning (EF) nr. 1831/2003 ble det inngitt en
søknad om ny vurdering av Lasalocid A-natrium som tilsetningsstoff i fôrvarer til kalkuner og om heving av den
høyeste alderen fra 12 til 16 uker, med anmodning om
at tilsetningsstoffet klassifiseres i kategorien «koksidiostatika og histomonostatika». Søknaden var ledsaget av
de opplysninger og dokumenter som kreves i henhold til
artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 263 av 6.10.2010, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 111/2011 av 21. oktober 2011 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 70 av 22.12.2011, s. 1.
(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29.
(2) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1.
(3) EUT L 269 av 17.8.2004, s. 14.
(4) EFT L 296 av 17.11.1999, s. 3.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
Preparatet oppført i vedlegget, som tilhører kategorien
«koksidiostatika og histomonostatika», godkjennes som
tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget.
(5)

The EFSA Journal 2010; 8(4):1575.
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Artikkel 2
I vedlegg I til forordning (EF) nr. 2430/1999 utgår oppføringen for tilsetningsstoffet med registreringsnummer
E 763, som gjelder lasalocid A‑natrium.
Premikser og fôrblandinger som inneholder tilsetningsstoffet, og som er merket i samsvar med forordning
(EF) nr. 2430/1999, kan fortsatt markedsføres, forbli på markedet og brukes til lagrene er tømt.
Artikkel 3
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 5. oktober 2010.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

______
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Tilsetnings
stoff

(1)

Alpharma
(Belgia)
BVBA

(Avatec
150 G)

15 g/100 g

Lasalocid
A‑natrium

Reversfase høytrykksvæskekromatografi
(HPLC) med spektrofluorimetrisk detektor
(forordning (EF) nr. 152/2009)

Analysemetoder(1)

Lasalocidnatrium B-E: ≤ 10 %

Beslektede urenheter:

Natriumsalt av 6-[(3R, 4S, 5S, 7R)-7-[(2S,
3S, 5S)-5-etyl-5-[(2R, 5R, 6S)-5-etyl5-hydroksy-6-metyltetrahydro-2H-pyran2-yl]-tetrahydro-3-metyl-2-furyl]4-hydroksy-3,5-dimetyl-6-oxononyl]-2
hydroksy-3-metylbenzoat, framstilt av
Streptomyces lasaliensis subsp. Lasaliensis
(ATCC 31180)

CAS-nr. 25999-20-6

Lasalocid A‑natrium, C34H53NaO8,

Aktivt stoff

Jernoksid: 0,1 g/100 g

Kalsiumlignosulfonat: 4 g/100 g

Kalsiumsulfat dihydrat: 80,9 g/100 g

Lasalocid A-natrium: 15 g/100 g

Tilsetningsstoffets sammensetning

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse,
analysemetode

Kalkuner

Dyreart eller
dyregruppe

16 uker

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

75

125

mg aktivt stoff/kg fullfôr med et vanninnhold
på 12 %

Laveste
innhold

Nærmere opplysninger om analysemetoden finnes på Fellesskapets referanselaboratoriums nettsted: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

5 1 763

Koksidiostatika og histomonostatika

Tilsetnings
Navn på
innehaver
stoffets
identifikasjons av godkjen
nummer
ningen

VEDLEGG

5. Lasalocid A-natrium må ikke
blandes med andre koksidio
statika.

4. Tilsetningsstoffet skal tilsettes
fôrblandinger som en premiks.

3. Innehaveren av godkjenningen
skal utarbeide og gjennomføre
en plan for overvåking etter
markedsføring med hensyn
til resistens mot bakterier og
Eimeria spp.

«Denne fôrvaren inneholder
et tilsetningsstoff av ionoforgruppen som det kan være
utilrådelig å bruke samtidig
med visse stoffer med
legemiddelvirkning.»

«Farlig for dyr av hestefamilien.»

2. I bruksanvisningen angis:

1. Bruk de siste fem døgn før
slakting forbudt.

Andre bestemmelser

26. oktober
2020

God
kjennings
periodens
utløp

Forordning
nr. 37/2010

(EU)

Grenseverdier for restmengder i de relevante
næringsmidlene av
animalsk opprinnelse

Nr. 8/204
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
4.2.2016

4.2.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 8/205

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 875/2010

2016/EØS/8/28

av 5. oktober 2010
om godkjenning for ti år av eit tilsetjingsstoff i fôrvarer(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

5)

Personen som har ansvaret for at nicarbazin, CAS-nummer 330-95-0, vert frigjeve for omsetning, har i samsvar
med artikkel 4 i direktiv 70/524/EØF sendt inn søknad
om at dette stoffet bør godkjennast for eit tidsrom på ti
år – som eit koksidiostatikum for oppfôringskjuklingar.

6)

I ei fråsegn av 10. mars 2010(3) slo Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik (heretter kalla «Styresmakta») fast at nicarbazin ikkje har nokon skadeverknad
på dyrehelsa, menneskehelsa eller miljøet, og at tilsetjingsstoffet på ein effektiv måte motverkar koksidiose hjå
oppfôringskjuklingar. Ettersom p-nitroanilin, ei ureinske
som er knytt til nicarbazin, kan føre til restmengder av
dette stoffet, tilrår Styresmakta at grenseverdien for denne
ureinska vert sett så låg som råd.

7)

Vurderinga av denne søknaden viser at dei vilkåra for
slik godkjenning som er fastsette i artikkel 3a i direktiv
70/524/EØF, er oppfylte. Bruken av dette tilsetjingsstoffet bør difor godkjennast slik det er fastlagt i vedlegget
til denne forordninga. I lys av fråsegna frå Styresmakta
er det likevel naudsynt å avgrense innhaldet av ureinska
p-nitroanilin. For å gje både produsentar og brukarar tid til
å tilpasse seg denne avgrensinga bør ho ta til å gjelde først
tre år etter at denne forordninga tek til å gjelde.

8)

Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for næringsmiddelkjeda og dyrehelsa —

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske
unionen,

med tilvising til rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november
1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer(1), særleg artikkel 3 og 9,

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

ut frå desse synsmåtane:

1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneheld føresegner om
godkjenning av tilsetjingsstoff i fôrvarer.

2)

I artikkel 25 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det fastsett overgangstiltak for søknader om godkjenning av tilsetjingsstoff i fôrvarer som er sende inn i samsvar med
direktiv 70/524/EØF før datoen då forordning (EF) nr.
1831/2003 tok til å gjelde.

3)

Søknaden om godkjenning av nicarbazin som tilsetjingsstoff i fôrvarer for oppfôringskjuklingar vart send inn før
datoen då forordning (EF) nr. 1831/2003 tok til å gjelde.

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1
4)

Innleiande merknader til denne søknaden vart i medhald av artikkel 4 nr. 4 i direktiv 70/524/EØF sende
over til Kommisjonen før datoen då forordning (EF)
nr. 1831/2003 tok til å gjelde. Difor skal denne søknaden
framleis handsamast i samsvar med artikkel 4 i direktiv
70/524/EØF.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 263 av 6.10.2010, s. 4, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 111/2011 av 21. oktober 2011 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 70 av 22.12.2011, s. 1.
(1) TEF L 270 av 14.12.1970, s. 1.
2
( ) TEU L 268 av 18.10.2003, s. 29.

Preparatet som er ført opp i vedlegget og tilhøyrer kategorien
«koksidiostatika og andre stoff med lækjemiddelverknad», vert
godkjent som tilsetjingsstoff i fôrvarer på dei vilkåra som er
fastsette i vedlegget.

Artikkel 2
Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er
kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.
(3)

EFSA Journal 2010; 8(3):1551.

Nr. 8/206

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 5. oktober 2010.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

______

4.2.2016

Namnet til
innehavaren av
godkjenninga

Tilsetjingsstoff

Samansetnad, kjemisk formel, forklaring,
analysemetode

5 1 774

Phibro Animal Health
SA Belgia

Nicarbazin
250 g/kg

Høgste
innhald

125

4 000 μg DNC/kg
for fersk muskel og
fersk hud/feitt.

3. Tilsetjingsstoffet skal tilsetjast fôrblandingar som
ein premiks.

Tilknytte ureinsker: p-nitroanilin:
≤ 0,3 %

CAS-nummer: 330-95-0

15 000 μg dinitrokarbanilid (DNC)/
kg fersk lever.

Grenseverdiar for
restmengder (MRL)
i aktuelle næringsmiddel av animalsk
opphav

6 000 μg DNC/kg
fersk nyre.

26. oktober
2020

Godkjenninga
gjeld inntil

2. Nicarbazin skal ikkje blandast med andre koksidiostatika, bortsett frå narasin.

1. Bruk er forbode minst éin
dag før slakting.

Andre føresegner

5. Innehavaren av godkjenninga skal planleggje og
gjennomføre eit program
for overvaking av resistens
mot bakteriar og Eimeria
spp. etter marknadsføring.

125

mg aktivt stoff per kg
fullfôr med eit vassinnhald
på 12 %

Lågaste
innhald

Ekvimolekylært kompleks av
1,3-bis(4-nitrofenyl) urea og
4,6-dimetylpyrimidin-2-ol, i granulert form

—

Høgste
alder

4. Frå 26. oktober 2013 skal
innhaldet av p-nitroanilin
vere ≤ 0,1 %.

Oppfôringskjuklingar

Dyreart eller
dyregruppe

Nicarbazin, C19H18N6O6.

Aktivt stoff

Kveitefôrmjøl opptil 100 %

Polysorbat 20: 13,90 ± 10 % g/kg

Stearinsyre: 126 ± 5 % g/kg

Nicarbazin: 250 g/kg

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet

Koksidiostatika og andre stoff med lækjemiddelverknad

Identifikasjonsnummeret til
tilsetjingsstoffet

VEDLEGG

4.2.2016
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 8/207

Nr. 8/208

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

4.2.2016

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 879/2010

2016/EØS/8/29

av 6. oktober 2010
om endring av forordning (EF) nr. 554/2008 med hensyn til laveste innhold av 6-fytase (Quantum
Phytase) som tilsetningsstoff i fôrvarer til verpehøner(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

3)

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet
konkluderte i sin uttalelse av 10. mars 2010 med at tilsetningsstoffet 6‑fytase (EC 3.1.3.26) (Quantum Phytase)
har den ønskede virkningen på verpehøner ved den omsøkte minste dosen på 250 FTU/kg fullfôr(3).

4)

Vilkårene fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF)
nr. 1831/2003 er oppfylt.

5)

Forordning (EF) nr. 554/2008 bør derfor endres.

6)

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

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i
fôrvarer(1), særlig artikkel 13 nr. 3, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

Bruk av 6-fytase (EC 3.1.3.26) (Quantum Phytase) som
tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger, verpehøner, oppfôringsender, oppfôringskalkuner og avvente
smågriser ble godkjent for ti år ved kommisjonsforordning (EF) nr. 554/2008 av 17. juni 2008 om godkjenning
av 6-fytase (EC 3.1.3.26) (Quantum Phytase) som tilsetningsstoff i fôrvarer(2).

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1

I samsvar med artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF)
nr. 1831/2003 har innehaveren av godkjenningen inngitt
en søknad om endring av vilkårene for godkjenning av
nevnte tilsetningsstoff når det gjelder verpehøner, som
innebærer at den minste anbefalte dosen av 6-fytase (EC
3.1.3.26) (Quantum Phytase) reduseres fra 2 000 FTU/kg
til 250 FTU/kg. Søknaden om endring var ledsaget av alle
relevante opplysninger som lå til grunn for den.

Vedlegget til forordning (EF) nr. 554/2008 erstattes med teksten
i vedlegget til denne forordning.
Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel, 6. oktober 2010.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
______

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 264 av 7.10.2010, s. 7, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 111/2011 av 21. oktober 2011 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 70 av 22.12.2011, s. 1.
(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29.
2
( ) EUT L 158 av 18.6.2008, s. 14.

(3)

EFSA Journal 2010; 8(3):1550.

Navn på
innehaver av
godkjenningen

(handelsbetegnelse)

Tilsetningsstoff

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller
dyregruppe

(1)
(2)

AB Enzyme
GmbH

Preparat av 6‑fytase framstilt av Pichia
pastoris (DSM 15927) med en aktivitet
Phy- på minst:

Tilsetningsstoffets sammensetning

Kolorimetrisk metode basert på reaksjon mellom vanadomolybdat og organisk fosfat produsert ved reaksjon med
et fytatholdig substrat (natriumfosfat)
ved pH 5,5 og 37 °C.

Analysemetode(2):

6-fytase framstilt av Pichia pastoris
(DSM 15927)

1

Fast form: 2 500 FTU( )/g
Quantum Phytase
Flytende form: 5 000 FTU/ml
5000 L)
Karakterisering av det aktive stoffet:

(Quantum
tase 2500 D

EC 3.1.3.26

6-fytase

—

—

Smågriser
(avvente)

—

—

—

Oppfôrings
kalkuner

Oppfôrings
ender

Verpehøner

Oppfôrings
kyllinger

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

100 FTU

1 000 FTU

250 FTU

250 FTU

500 FTU

—

—

—

—

—

Antall enheter aktivt stoff
per kg fullfôr med et
vanninnhold på 12 %

Laveste
innhold

1 FTU er den mengden enzym som frigjør 1 mikromol uorganisk fosfat fra natriumfytat per minutt ved pH 5,5 og 37 °C.
Nærmere opplysninger om analysemetoden finnes på Fellesskapets referanselaboratoriums nettsted: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.»

«4a5

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: fordøyelsesforbedrende midler

Tilsetnings
stoffets
identifi
kasjons
nummer

VEDLEGG

5. Sikkerhetstiltak: Bruk åndedrettsvern, briller
og hansker ved håndtering.

4. Til avvente smågriser på opptil ca. 35 kg.

3. Til bruk i fôrblandinger som inneholder mer
enn 0,25 % fytinbundet fosfor.

– smågriser (avvente) 100-2 500 FTU.

– oppfôringskalkuner: 1 000-2 700 FTU,

– oppfôringsender: 250-2 000 FTU,

– verpehøner: 250 FTU,

– oppfôringskyllinger: 500-2 500 FTU,

2. Anbefalt dose per kg fullfôr:

1. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet.

Andre bestemmelser

8.7.2018

Godkjennings
periodens utløp

4.2.2016
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 8/209

Nr. 8/210

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 883/2010

4.2.2016

2016/EØS/8/30

av 7. oktober 2010
om godkjenning av ny bruk av Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 som tilsetjingsstoff i fôrvarer
for kalvar meinte for avl (innehavar av godkjenninga: Société industrielle Lesaffre)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

oppfôringskaninar ved kommisjonsforordning (EF)
nr. 600/2005(6), for hestar ved kommisjonsforordning
(EF) nr. 186/2007(7), for mjølkegeiter og -sauer
ved kommisjonsforordning (EF) nr. 188/2007(8),
for
oppfôringslam
ved
kommisjonsforordning
(EF) nr. 1447/2006(9), for oppfôringssvin ved
kommisjonsforordning (EF) nr. 209/2008(10) og
for mjølkebøflar ved kommisjonsforordning (EF)
nr. 232/2009(11).

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske
unionen,

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

ut frå desse synsmåtane:

1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneheld føresegner om
godkjenning av tilsetjingsstoff i fôrvarer og om vilkår og
framgangsmåtar for å gje slik godkjenning.

2)

I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003
er det sendt inn søknad om godkjenning av det preparatet
som er ført opp i vedlegget til denne forordninga. Saman
med søknaden var òg dei opplysningane og dokumenta
sende inn som krevst i medhald av artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003.

3)

Søknaden gjeld godkjenning i kategorien «avlstekniske
tilsetjingsstoff» av Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc
47 som tilsetjingsstoff i fôrvarer for kalvar meinte for avl.

4)

Bruken av dette preparatet vart godkjend for mjølkekyr
ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1811/2005(2),
for
oppfôringsstorfe
ved
kommisjonsforordning
(EF) nr. 316/2003(3), for avvande smågrisar ved
kommisjonsforordning (EF) nr. 2148/2004(4), for purker
ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1288/2004(5), for

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 265 av 8.10.2010, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 111/2011 av 21. oktober 2011 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 70 av 22.12.2011, s. 1.
(1) TEU L 268 av 18.10.2003, s. 29.
(2) TEU L 291 av 5.11.2005, s. 12.
(3) TEU L 46 av 20.2.2003, s. 15.
(4) TEU L 370 av 17.12.2004, s. 24.
(5) TEU L 243 av 15.7.2004, s. 10.

5)

Det er lagt fram nye opplysningar til støtte for søknaden
om godkjenning av preparatet for kalvar meinte for avl. I
ei fråsegn av 7. april 2010(12) slo Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik (heretter kalla «Styresmakta») fast at Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47
under dei framlagde bruksvilkåra ikkje har nokon skadeverknad på dyrehelsa, menneskehelsa eller miljøet, og at
bruken av den vil betre gjennomsnittleg dagleg vektauke
hjå den aktuelle målarten. Styresmakta reknar ikkje at
det er naudsynt med særlege krav om overvaking etter
marknadsføring. Ho stadfesta dessutan den rapporten om
metoden for analyse av tilsetjingsstoffet i fôrvarer som er
lagd fram av referanselaboratoriet til Fellesskapet, som
vart skipa ved forordning (EF) nr. 1831/2003.

6)

Vurderinga av Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 viser at vilkåra for godkjenning som er fastsette i artikkel 5
i forordning (EF) nr. 1831/2003, er oppfylte. Bruken av
dette preparatet bør difor godkjennast slik det er fastlagt i
vedlegget til denne forordninga.

7)

Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for næringsmiddelkjeda og dyrehelsa —

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

TEU L 99 av 19.4.2005, s. 5.
TEU L 63 av 1.3.2007, s. 6.
TEU L 57 av 24.2.2007, s. 3.
TEU L 271 av 30.9.2006, s. 28.
TEU L 63 av 7.3.2008, s. 3.
TEU L 74 av 20.3.2009, s. 14.
EFSA Journal 2010;8(4):1576.

4.2.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:
Artikkel 1
Preparatet som er ført opp i vedlegget og tilhøyrer kategorien «avlstekniske tilsetjingsstoff» og
funksjonsgruppa «middel som stabiliserer tarmfloraen», vert godkjent som tilsetjingsstoff i fôrvarer på dei
vilkåra som er fastsette i vedlegget.
Artikkel 2
Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 7. oktober 2010.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

______

Nr. 8/211

Namnet til
innehavaren
av godkjenninga

Tilsetjingsstoff

Samansetnad, kjemisk formel, forklaring,
analysemetode

(1)

Société
Industrielle
Lesaffre

NCYC Sc 47

Saccharomyces
cerevisiae

Polymerasekjedereaksjon (PCR)

Platespreiingsmetoden med bruk av
gjærekstraktagar med kloramfenikol
etter ISO 7954-metoden.

Analysemetodar(1)

Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc
47

Karakteristikk av det aktive stoffet

Preparat av Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 som inneheld minst
5 × 109 KDE/g

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet
Kalvar
meinte for
avl

Dyreart eller
dyregruppe

—

Høgste
alder

Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet til Fellesskapet: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

4b1702

Kategori: avlstekniske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: middel som stabiliserer tarmfloraen

Identifikasjonsnummeret
til tilsetjingsstoffet

VEDLEGG
Høgste
innhald

1,5 × 109

—

KDE/kg fullfôr med eit vassinnhald på 12 %

Lågaste
innhald

Bruksrettleiinga for
tilsetjingsstoffet og
premiksen inneheld
opplysningar
om
lagringstemperatur,
lagringstid og pelleteringsstabilitet.

Andre føresegner

28.10.2020

Godkjenninga gjeld inntil

Nr. 8/212
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
4.2.2016

4.2.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 8/213

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 884/2010

2016/EØS/8/31

av 7. oktober 2010
om endring av forordning (EF) nr. 1464/2004 med hensyn til tilbakeholdingstiden for tilsetningsstoffet «Monteban» i gruppen koksidiostatika og andre stoffer med legemiddelvirkning(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

tilbakeholdingstiden før slakting fra ett døgn til null døgn.
Innehaveren av godkjenningen framla relevante opplysninger til støtte for søknaden.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
5)

Myndigheten konkluderte i sin uttalelse av 10. mars 2010
med at bruk av Monteban til oppfôringskyllinger ved den
foreslåtte høyeste dosen og uten tilbakeholdingstid er
trygt for forbrukerne, og at søknaden om å redusere tilbakeholdingstiden fra ett døgn til null døgn kan innvilges(3).

6)

Vilkårene fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF)
nr. 1831/2003 er oppfylt.

7)

Forordning (EF) nr. 1464/2004 bør derfor endres.

8)

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

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i
fôrvarer(1), særlig artikkel 13 nr. 3, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

4)

I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, godkjennes, og
forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene
for å gi slik godkjenning.
I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 kan vilkårene for godkjenning av et tilsetningsstoff endres etter søknad fra innehaveren av godkjenningen og på grunnlag av
en uttalelse fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»).

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1

Bruk av narasin (Monteban) ble godkjent for ti år for
oppfôringskyllinger ved kommisjonsforordning (EF)
nr. 1464/2004 av 17. august 2004 om den tiårige godkjenningen av tilsetningsstoffet Monteban, som tilhører
gruppen «koksidiostatika og andre stoffer med legemiddelvirkning», i fôrvarer(2).

I niende kolonne, «Andre bestemmelser», i tabellen i vedlegget
til forordning (EF) nr. 1464/2004 utgår setningen «Bruk forbudt
minst ett døgn før slakting».

Innehaveren av godkjenningen inngav søknad om endring
av godkjenningen av dette tilsetningsstoffet for å redusere

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

Artikkel 2

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

Utferdiget i Brussel, 7. oktober 2010.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

____________
(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 265 av 8.10.2010, s. 4, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 111/2011 av 21. oktober 2011 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 70 av 22.12.2011, s. 1.
(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29.
2
( ) EUT L 270 av 18.8.2004, s. 8.

(3)

EFSA Journal 2010; 8(3):1549.
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 885/2010

2016/EØS/8/32

av 7. oktober 2010
om godkjenning av preparatet av narasin og nicarbazin som tilsetningsstoff i fôrvarer til
oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: Eli Lilly and Company Ltd) og om endring av
forordning (EF) nr. 2430/1999(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

markedsføring for å bekjempe resistens mot bakterier og/
eller Eimeria spp. Ettersom p-nitroanilin, som er en urenhet forbundet med nicarbazin, kan føre til restmengder
av dette stoffet, anbefaler Myndigheten at grenseverdien
for restmengder av denne urenheten settes til det laveste
innholdet som med rimelighet kan oppnås. Myndigheten
bekrefter også rapporten om metoden for analyse av tilsetningsstoffet i fôrvarer som ble framlagt av Fellesskapets
referanselaboratorium, som ble opprettet ved forordning
(EF) nr. 1831/2003.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i
fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, godkjennes, og
forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene
for å gi slik godkjenning. I henhold til artikkel 10 i nevnte
forordning skal tilsetningsstoffer som er godkjent i henhold til rådsdirektiv 70/524/EØF(2), vurderes på nytt.

2)

Preparatet av narasin, CAS‑nummer 55134-13-9 og nicarbazin, CAS‑nummer 330-95-0, ble i samsvar med direktiv
70/524/EØF godkjent i ti år som tilsetningsstoff i fôrvarer
til oppfôringskyllinger ved kommisjonsforordning (EF)
nr. 2430/1999(3). Dette tilsetningsstoffet ble deretter innført i fellesskapsregisteret over tilsetningsstoffer i fôrvarer som et eksisterende produkt, i samsvar med artikkel 10
nr. 1 i forordning (EF) nr. 1831/2003.

3)

4)

I samsvar med artikkel 10 nr. 2, sammenholdt med artikkel 7, i forordning (EF) nr. 1831/2003 ble det inngitt en
søknad om ny vurdering av tilsetningsstoffet, med anmodning om at det klassifiseres i kategorien «koksidiostatika og histomonostatika». Søknaden var ledsaget av
de opplysninger og dokumenter som kreves i henhold til
artikkel 7 nr. 3 i nevnte forordning.
Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet
(«Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 7. april
20010 med at preparatet av narasin og nicarbazin under
de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning
på dyrs eller forbrukeres helse eller på miljøet, og at disse
tilsetningsstoffene er effektive til bekjempelse av koksidiose hos oppfôringskyllinger(4). Myndigheten anser at det
er nødvendig å fastsette særlige krav til overvåking etter

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 265 av 8.10.2010, s. 5, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 111/2011 av 21. oktober 2011 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 70 av 22.12.2011, s. 1.
(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29.
(2) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1.
(3) EFT L 296 av 17.11.1999, s. 3.
(4) EFSA Journal 2010; 8(4):1574.

5)

Vurderingen av preparatet av narasin og nicarbazin viser
at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er oppfylt. Bruk av nevnte
preparat bør derfor godkjennes, som angitt i vedlegget til
denne forordning. Av hensyn til Myndighetens uttalelse er
det imidlertid nødvendig å begrense innholdet av urenheten p-nitroanilin. For å gi produsenter og forbrukere tid til
å tilpasse seg denne begrensningen, bør den få anvendelse
tre år etter at denne forordning trer i kraft.

6)

Som følge av at det gis ny godkjenning i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003, bør bestemmelsene om preparatet i forordning (EF) nr. 2430/1999 oppheves.

7)

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Preparatet oppført i vedlegget, som tilhører kategorien
«koksidiostatika og histomonostatika», godkjennes som
tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget.
Artikkel 2
I vedlegg I til forordning (EF) nr. 2430/1999 utgår oppføringen
for tilsetningsstoffet med registreringsnummer E 772, som
gjelder Narasin 80 g/kg — Nicarbazin 80 g/kg (Maxiban G160).
Premikser og fôrblandinger som inneholder tilsetningsstoffet,
og som er merket i samsvar med forordning (EF) nr. 2430/1999,
kan fortsatt bringes i omsetning, forbli på markedet og brukes
til lagrene er tømt.
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Artikkel 3
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 7. oktober 2010.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
______
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Navn på innehaver av godkjenningen

Tilsetningsstoff

5 1 772

Vegetabilsk olje eller mineralolje:
10‑30 g/kg

Beslektede urenheter: ≤ 0,3 %

ekvimolekylært kompleks av
1,3-bis(4-nitrofenyl) urea og 4,6
dimetylpyrimidin-2-ol, i granulert
form

CAS-nr. 330-95-0

2. Nicarbazin, C19H18N6O6.

Narasin A-aktivitet: ≥ 85 %

Polyetermonokarboksylsyre framstilt av Streptomyces aureofaciens
(NRRL 8092), i granulatform

CAS-nr. 55134-13-9

1. Narasin, C43H72O11

Aktivt stoff

Maisgryn eller risskall qs 1 kg

Microtracer, rød: 11 g/kg

Vermikulitt: 0-20 g/kg

(Forhold: 1:1)

(Maxiban
G160)

Nicarbazin: 80 g/kg

Narasin: 80 g aktivt stoff per kg

Tilsetningsstoffets sammensetning

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, analysemetode

Nicarbazin
80 g/kg

Eli Lilly and Narasin: 80 g
Company Ltd aktivt stoff
per kg

Koksidiostatika og histomonostatika

Tilsetnings
stoffets
identifi
kasjons
nummer

Oppfôringskyllinger

Dyreart eller
dyregruppe

—

Høyeste
alder

VEDLEGG
Høyeste
innhold

40 mg nicarbazin

40 mg narasin

mg aktivt stoff/kg fullfôr
med et vanninnhold på
12 %

Laveste
innhold
Godkjennings
periodens utløp

Grenseverdier for restmengder i de relevante
næringsmidlene av
animalsk opprinnelse

6. Sikkerhetstiltak: Bruk ånde
drettsvern ved håndtering.

5. Fra 28. oktober 2013 skal innholdet av p-nitroanilin være
≤ 0,1 %.

4. Innehaveren av godkjenningen skal utarbeide og gjennomføre en plan for overvåking etter markedsføring med
hensyn til resistens mot bakterier og Eimeria spp.

1. I bruksanvisningen angis: 28. oktober 2020 50 μg narasin/kg for
«Farlig for dyr av hestefamifersk lever, ferske
lien, kalkuner og kaniner.»
muskler, ferske nyrer
og fersk hud/fett.
«Denne fôrvaren inneholder
et tilsetningsstoff av ionofor15 000 μg dinitrogruppen som det kan være
karbanilid (DNC)/kg
utilrådelig å bruke samtifersk lever,
dig med visse stoffer med
6 000 μg DNC/kg
legemiddelvirkning.»
ferske nyrer,
2. Tilsetningsstoffet skal tilset4 000 μg narasin/kg
tes fôrblandinger som en prefor ferske muskler og
miks.
fersk hud/fett.
3. Preparatet av narasin og nicarbazin må ikke blandes med
andre koksidiostatika.

Andre bestemmelser

Nr. 8/216
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
4.2.2016

(1)

Navn på innehaver av godkjenningen

Tilsetningsstoff

Til bestemmelse av nicarbazin: spektrometri (LC‑MS/MS) ved hjelp av
høytrykksvæskekromatografi
med
UV‑påvisning (HPLC-UV)

Til bestemmelse av narasin: reversfase
høytrykksvæskekromatografi (HPLC)
med postkolonne‑derivatisering med
vanillin og påvisning ved 520 nm ISO 14183:2005.

Analysemetoder(1)

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller
dyregruppe

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

mg aktivt stoff/kg fullfôr
med et vanninnhold på
12 %

Laveste
innhold

Nærmere opplysninger om analysemetoden finnes på Fellesskapets referanselaboratoriums nettsted: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

Tilsetnings
stoffets
identifi
kasjons
nummer
Andre bestemmelser

Godkjennings
periodens utløp

Grenseverdier for restmengder i de relevante
næringsmidlene av
animalsk opprinnelse
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 891/2010

2016/EØS/8/33

av 8. oktober 2010
om godkjenning av ny bruk av 6-fytase som tilsetjingsstoff i fôrvarer for kalkunar (innehavar av
godkjenninga: Roal Oy)(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

5)

Det vart lagt fram nye opplysningar til støtte for søknaden. I ei fråsegn av 10. mars 2010(3) slo Den europeiske
styresmakta for næringsmiddeltryggleik (heretter kalla
«Styresmakta») fast at 6-fytase (EC 3.1.3.26) som vert
nytta på den måten det er gjort framlegg om, ikkje har
nokon skadeverknad på dyrehelsa, menneskehelsa eller
miljøet, og at bruken av det kan betre yteevna til dyra.
Styresmakta reknar ikkje at det er naudsynt med særlege
krav om overvaking etter marknadsføring. Ho stadfesta
dessutan den rapporten om metoden for analyse av tilsetjingsstoffet i fôrvarer som er lagd fram av referanselaboratoriet til Fellesskapet, som vart skipa ved forordning
(EF) nr. 1831/2003.

6)

Vurderinga av 6-fytase (EC 3.1.3.26) viser at vilkåra for
godkjenning som er fastsette i artikkel 5 i forordning (EF)
nr. 1831/2003, er oppfylte. Bruken av dette preparatet bør
difor godkjennast slik det er fastlagt i vedlegget til denne
forordninga.

7)

Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for næringsmiddelkjeda og dyrehelsa —

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske
unionen,
med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i
fôrvarer(1), særleg artikkel 9 nr. 2, og
ut frå desse synsmåtane:
1)

2)

3)

4)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneheld føresegner om
godkjenning av tilsetjingsstoff i fôrvarer og om vilkår og
framgangsmåtar for å gje slik godkjenning.
I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003
er det sendt inn søknad om godkjenning av det preparatet
som er ført opp i vedlegget til denne forordninga. Saman
med søknaden var òg dei opplysningane og dokumenta
sende inn som krevst i medhald av artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003.

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Søknaden gjeld godkjenning i kategorien «avlstekniske
tilsetjingsstoff» av eit nytt bruksområde for enzympreparatet 6-fytase (EC 3.1.3.26), framstilt av Trichoderma
reesei (CBS 122001), som tilsetjingsstoff i fôrvarer for
kalkunar.

Artikkel 1
Preparatet som er ført opp i vedlegget og tilhøyrer kategorien
«avlstekniske
tilsetjingsstoff»
og
funksjonsgruppa
«fordøyingsbetrande middel», vert godkjent som tilsetjingsstoff
i fôrvarer på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget.

Bruken av 6-fytase (EC 3.1.3.26) er godkjend ved kommisjonsforordning (EU) nr. 277/2010(2) for oppfôringsog avlsfjørfe bortsett frå oppfôringskalkunar, for eggleggjande fjørfe og for svin bortsett frå purker.

Artikkel 2
Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er
kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.
Utferda i Brussel, 8. oktober 2010.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
______

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 266 av 9.10.2010, s. 4, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 111/2011 av 21. oktober 2011 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 70 av 22.12.2011, s. 1.
(1) TEU L 268 av 18.10.2003, s. 29.
2
( ) TEU L 86 av 1.4.2010, s. 13.

(3)

The EFSA Journal 2010, 8(3):1553.

Namnet til
innehavaren av
godkjenninga

Tilsetjingsstoff

Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, analysemetode

(1)
(2)

Roal Oy

Preparat av 6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt
av Trichoderma reesei (CBS 122001) med
ein aktivitet på minst:

EC 3.1.3.26

Kolorimetrisk metode med mengdefastsetjing av aktiviteten til 6-fytase ved måling av
det uorganiske fosfatet som vert frigjeve frå
natriumfytat ved ein analyse av fargen som
kjem fram ved reduksjon av eit fosformolybdatkompleks.

Analysemetode(2)

6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt av Trichoderma reesei (CBS 122001)

Karakteristikk av det aktive stoffet

10 000 PPU/g i flytande form

40 000 PPU(1)/g i fast form

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet

6-fytase

Kalkunar

Dyreart eller
dyregruppe

—

Høgste alder

Høgste
innhald

250 PPU

—

Einingar aktivt stoff per kg
fullfôr med eit vassinnhald
på 12 %

Lågaste
innhald

1 PPU er den mengda enzym som frigjer 1 μmol uorganisk fosfat per minutt frå natriumfytat ved pH 5,0 og 37 °C.
Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet til Fellesskapet: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

4a12

Kategori: avlstekniske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: fordøyingsbetrande middel

Identifikasjonsnummeret til
tilsetjingsstoffet

VEDLEGG

4. Tryggleikstiltak: pustevern, briller og
hanskar skal nyttast under handsaminga.

3. Til bruk i fôr som inneheld meir enn
0,23 % fytinbunde fosfor.

2. Høgste tilrådde dose per kg fullfôr
for kalkunar: 1 000 PPU.

1. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet
og premiksen inneheld opplysningar
om lagringstemperatur, lagringstid
og pelleteringsstabilitet.

Andre føresegner

29. oktober 2020

Godkjenninga gjeld
inntil
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 892/2010

2016/EØS/8/34

av 8. oktober 2010
om statusen til visse produkt som tilsetjingsstoff i fôrvarer som høyrer inn under verkeområdet for
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

i katalogen over fôrmiddel, er det mogleg å utleie fleire
kriterium for klassifisering av produkt som fôrmiddel,
tilsetjingsstoff i fôrvarer eller andre produkt. Nyttige
kriterium for denne differensieringa er mellom anna produksjons- og handsamingsmetodar, standardiseringsnivå,
homogenisering, reinleik, den kjemiske definisjonen og
bruksmåten til produkta. For å sikre samsvar bør produkt
med like eigenskapar klassifiserast i same kategori. Ved
tvil om produkta er tilsetjingsstoff i fôrvarer eller ikkje,
vert det utført ei gransking der det vert teke omsyn til
desse kriteria.

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske
unionen,
med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i
fôrvarer(1), særleg artikkel 2 nr. 3, og
ut frå desse synsmåtane:

1)

2)

Det kan vere uklart om visse stoff, mikroorganismar eller preparat, heretter kalla «produkt», er tilsetjingsstoff i
fôrvarer eller ikkje. Dette gjeld nokre produkt som er godkjende som tilsetjingsstoff i fôrvarer og oppførte i registeret over tilsetjingsstoff i fôrvarer, og som òg er oppførte
i katalogen over fôrmiddel som er fastsett i artikkel 24 i
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 767/2009
av 13. juli 2009 om omsetning av og bruk av fôrvarer,
endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.
1831/2003 og oppheving av rådsdirektiv 79/373/EØF,
kommisjonsdirektiv 80/511/EØF, rådsdirektiv 82/471/
EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EF og 96/25/EF
samt kommisjonsvedtak 2004/217/EF(2), nokre produkt
som verken er godkjende som tilsetjingsstoff eller oppførte i katalogen over fôrmiddel, og nokre produkt som er
godkjende som tilsetjingsstoff i fôrvarer, og som kan verte
oppførte i katalogen over fôrmiddel i samsvar med dei vilkåra som er fastsette i forordning (EF) nr. 767/2009.
For å unngå inkonsekvens i handsaminga av slike produkt
og lette arbeidet til dei rette nasjonale kontrollstyresmaktene og byrda til dei partane det gjeld, er det med omsyn
til visse produkt naudsynt å vedta ei forordning der det
vert fastsett kva produkt som ikkje er tilsetjingsstoff i fôrvarer.

3)

Ved fastsetjinga må det takast omsyn til alle eigenskapane
til dei aktuelle produkta.

4)

Ved å jamføre eigenskapane til produkta i registeret over
tilsetjingsstoff i fôrvarer med produkta som er nemnde

5)

Basert på denne granskinga bør dei produkta som er oppførte i vedlegget, ikkje reknast som tilsetjingsstoff i fôrvarer som høyrer inn under verkeområdet for forordning
(EF) nr. 1831/2003.

6)

Når det gjeld merking av produkt som er godkjende som
tilsetjingsstoff i fôrvarer, og merking av fôrmiddel og
fôrblandingar som inneheld desse produkta, bør det fastsetjast ein overgangsperiode slik at driftsansvarlege for
fôrføretak får høve til å tilpasse seg. Vidare bør desse produkta strykast frå registeret over tilsetjingsstoff i fôrvarer.

7)

Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for næringsmiddelkjeda og dyrehelsa —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1
Dei stoffa, mikroorganismane og preparata (heretter kalla
«produkt») som er oppførte i vedlegget, er ikkje tilsetjingsstoff i
fôrvarer som høyrer inn under verkeområdet for forordning (EF)
nr. 1831/2003.

Artikkel 2
(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 266 av 9.10.2010, s. 6, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 111/2011 av 21. oktober 2011 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 70 av 22.12.2011, s. 1.
(1) TEU L 268 av 18.10.2003, s. 29.
2
( ) TEU L 229 av 1.9.2009, s. 1.

Dei produkta som er oppførte i del 1 i vedlegget, skal ikkje lenger
reknast som godkjende tilsetjingsstoff i fôrvarer som høyrer inn
under verkeområdet for forordning (EF) nr. 1831/2003.

4.2.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Artikkel 3

Nr. 8/221

inneheld desse produkta, som er merkte som tilsetjingsstoff i
samsvar med forordning (EF) nr. 767/2009.

Produkt som er oppførte i del 1 i vedlegget, og som er merkte
som tilsetjingsstoff i fôrvarer og premiksar i samsvar med
forordning (EF) nr. 1831/2003, kan framleis bringast i omsetning
fram til 9. oktober 2013 og eksistere på marknaden inntil lagra
er tømde. Det same gjeld fôrmiddel eller fôrblandingar som

Artikkel 4
Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er
kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 8. oktober 2010.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

______
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VEDLEGG

Produkt som ikkje er tilsetjingsstoff i fôrvarer som høyrer inn under verkeområdet for forordning (EF)
nr. 1831/2003
DEL 1
Produkt som vart godkjende som tilsetjingsstoff i fôrvarer
1.1.

Kalsiumkarbonat

1.2.

Natriumdihydrogenortofosfat

1.3.

Dinatriumhydrogenortofosfat

1.4.

Trinatriumfosfat

1.5.

Natriumsulfat

1.6.

Kalsiumtetrahydrogendiortofosfat

1.7.

Kalsiumhydrogenortofosfat

1.8.

Tetranatriumdifosfat

1.9.

Pentanatriumtrifosfat

1.10. Dikalsiumdifosfat

1.11. Kalsiumsulfat, dihydrat

1.12. Natriumkarbonat

1.13. Natriumhydrogenkarbonat

1.14. Natrium-, kalium- og kalsiumsalt av etande feittsyrer med minst fire karbonatom/stearat

1.15. Mono- og diglyserid av feittsyrer med minst fire karbonatom

1.16. Mono- og diglyserid av etande feittsyrer med minst fire karbonatom forestra med følgjande syrer: eddiksyre,
mjølkesyre, sitronsyre, vinsyre, mono- og diacetylvinsyre

1.17. Glyserol

1.18. 1,2-propandiol

1.19. Pektin

4.2.2016
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DEL 2
Produkt som ikkje vart godkjende som tilsetjingsstoff i fôrvarer
2.1.

Kaliumklorid

2.2.

Kalsiumklorid

2.3.

Kalsiumnatriumfosfat

2.4.

Natriummagnesiumfosfat

2.5.

Metylsulfonylmetan (MSM)

2.6.

Karamell

2.7.

Glukosamin, kitosamin (aminosukker (monosakkarid) som er ein del av strukturen til polysakkarida kitosan og
kitin, framstilt til dømes ved hydrolyse av eksoskjelettet til krepsdyr og andre leddyr eller ved gjæring av korn,
til dømes mais eller kveite)

2.8.

Kondroitinsulfat (polysakkarid med ei repeterande eining som inneheld eit aminosukker og D-glukuronsyre;
kondroitinsulfatesterar utgjer viktige strukturelle delar av brusk, sener og bein)

2.9.

Hyaluronsyre (glukosaminglukan (polysakkarid) med ei repeterande eining som inneheld eit aminosukker
(N-acetyl-D-glukosamin) og D-glukuronsyre som finst i hud, leddvæske og navlestrengen, framstilt til dømes av
animalsk vev eller ved bakteriegjæring)

2.10. Eggpulver (tørka egg utan skal eller ei blanding av tørka eggekvite og tørka eggeplomme)
2.11. Laktulose (disakkarid (4-O-D-galaktopyranosyl-D-fruktose) framstilt av laktose ved isomerisering av glukose til
fruktose; finst naturleg i varmehandsama mjølk og mjølkeprodukt)
2.12. Plantesterolar (fytosterolar er ei gruppe steroidealkoholar som finst naturleg i planter i små mengder som frie
sterolar eller forestra med feittsyrer)
2.13. Blomstermjøl av tagetes (mjøl malt av tørka blomstrar av Tagetes sp.)
2.14. Paprikamjøl (mjøl malt av tørka frukt av Capsicum sp.)
2.15. Chlorella i form av suspensjon eller mjøl (suspensjon av levande Chlorella sp. i vatn eller mjøl av Chlorella
sp.som er tørka og malt)
2.16. Algemjøl (mjøl malt av tørka mikroalgar, til dømes Schizochytrium sp., der cellene er vortne inaktiverte)
2.17. Produkt og biprodukt frå gjæring (gjæra fôrmiddel etter inaktivering av dei gjærande mikroorganismane og
gjæringsbiprodukta (tørka og malt biprodukt frå gjæring i fast eller flytande form) etter ekstraksjon av det aktive
delemnet eller aktiviteten der mikroorganismane vert inaktiverte og produktet berre inneheld restar av aktive
delemne eller aktivitet)
____________
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 939/2010

2016/EØS/8/35

av 20. oktober 2010
om endring av vedlegg IV til forordning (EF) nr. 767/2009 med hensyn til tillatte toleranser for merking av sammensetningen av fôrmidler eller fôrblandinger som nevnt i artikkel 11 nr. 5(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

ettersom det er fastsatt nye bestemmelser om merking
av disse fôrmidlene i artikkel 15 og 16 i forordning (EF)
nr. 767/2009.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 767/2009 av 13. juli 2009 om omsetning og bruk av
fôrvarer, endring av europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 1831/2003 og oppheving av rådsdirektiv 79/373/
EØF, kommisjonsdirektiv 80/511/EØF, rådsdirektiv 82/471/
EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EF og 96/25/EF samt
kommisjonsvedtak 2004/217/EF(1), særlig artikkel 27 nr. 1, og

4)

I mangel av metoder på unionsplan for å bestemme energiverdi og proteinverdi bør medlemsstatene gis tillatelse
til å opprettholde sine nasjonale toleranser for disse parametrene.

5)

Når det gjelder de nye toleransene som er fastsatt for tilsetningsstoffer i fôrvarer, bør det presiseres at disse får
anvendelse bare på tekniske avvik, ettersom analysetoleransen allerede er fastsatt i samsvar med den offisielle
påvisningsmetoden for det respektive tilsetningsstoffet.
Toleransene bør gjelde for de deklarerte verdiene på listen
over tilsetningsstoffer i fôrvarer og listen over analytiske
bestanddeler.

6)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og
dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet har
motsatt seg dem —

ut fra følgende betraktninger:

1)

I forordning (EF) nr. 767/2009 er det fastsatt en rekke EUbestemmelser om vilkårene for markedsføring av fôrmidler og fôrblandinger. I vedlegg IV til nevnte forordning
angis de tillatte toleransene for merking av sammensetningen av fôrmidler og fôrblandinger.

2)

Statistiske kontrolldata fra medlemsstatenes vedkommende myndigheter om avvik i fôrvareprøver har vist at
det må foretas vesentlige endringer av parametrene fastsatt i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 767/2009 for å ta
hensyn til den vitenskapelige og teknologiske utvikling
av prøvetakings- og analysemetodene. Kommisjonen har
nå fullført vurderingen av disse dataene, og det er derfor
nødvendig å endre oppbygningen av vedlegg IV og de parametrene som er angitt der.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 767/2009 endres i samsvar
med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2
3)

I de endrede toleransene for vanninnhold bør det tas hensyn til visse fôrmidler med et vanninnhold på over 50 %,

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 277 av 21.10.2010, s. 4, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 111/2011 av 21. oktober 2011 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 70 av 22.12.2011, s. 1.
1
( ) EUT L 229 av 1.9.2009, s. 1.

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

Denne forordning får anvendelse fra 1. september 2010.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel, 20. oktober 2010.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
______

Nr. 8/225

Nr. 8/226

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG

Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 767/2009 skal lyde:

«VEDLEGG IV
Tillatte toleranser for merking av sammensetningen av fôrmidler eller fôrblandinger som nevnt i artikkel 11
nr. 5
Del A: Toleranser for de analytiske bestanddelene omhandlet i vedlegg I, V, VI og VII
1.

Toleransene fastsatt i denne del omfatter tekniske og analytiske avvik. Når det er fastsatt analytiske toleranser på
unionsplan som dekker måleusikkerhet og variasjoner i framgangsmåter, bør verdiene fastsatt i nr. 2 tilpasses slik at
de omfatter bare de tekniske toleransene.

2.

Dersom det konstateres at sammensetningen av et fôrmiddel eller en fôrblanding avviker fra den angitte verdien for
de analytiske bestanddelene omhandlet i vedlegg I, V, VI og VII, gjelder følgende toleranser:
a) For råolje og råfett, råprotein og råaske:
i)

± 3 % av samlet masse eller volum for et angitt innhold på 24 % eller mer,

ii) ± 12,5 % av det angitte innholdet for et angitt innhold på under 24 %, men minst 8 %,
iii) ± 1 % av samlet masse eller volum for et angitt innhold på under 8 %.
b) For trevler, sukker og stivelse:
i)

± 3,5 % av samlet masse eller volum for et angitt innhold på 20 % eller mer,

ii) ± 17,5 % av det angitte innholdet for et angitt innhold på under 20 %, men minst 10 %,
iii) ± 1,7 % av samlet masse eller volum for et angitt innhold på under 10 %.
c) For kalsium, aske som er uløselig i saltsyre, totalfosfor, natrium, kalium og magnesium:
i)

± 1 % av samlet masse eller volum for et angitt innhold på 5 % eller mer,

ii) ± 20 % av det angitte innholdet for et angitt innhold på under 5 %, men minst 1 %,
iii) ± 0,2 % av samlet masse eller volum for et angitt innhold på under 1 %.
d) For vann:
i)

± 8 % av det angitte innholdet for et angitt innhold på 12,5 % eller mer,

ii) ± 1 % av samlet masse eller volum for et angitt innhold på under 12,5 %, men minst 5 %,
iii) ± 20 % av det angitte innholdet for et angitt innhold på under 5 %, men minst 2 %,
iv) ± 0,4 % av samlet masse eller volum for et angitt innhold på under 2 %,
e) Når det gjelder energiverdi og proteinverdi, gjelder følgende toleranser dersom det ikke er fastsatt noen toleranse i samsvar med en EU‑metode eller i samsvar med en offisiell nasjonal metode i den medlemsstaten der
fôrvaren bringes i omsetning: 5 % for energiverdi og 10 % for proteinverdi.
3.

Som unntak fra nr. 2 bokstav a) er tillatt avvik for råolje, råfett og råprotein i fôrvarer til kjæledyr ± 2 % av samlet
masse eller volum dersom angitt innhold er under 16 %.

4.

Som unntak fra nr. 2 kan tillatt avvik oppover fra det angitte innholdet for råolje og råfett, sukker, stivelse, kalsium,
natrium, kalium, magnesium, energiverdi og proteinverdi være opptil to ganger den toleransen som er fastsatt i nr. 2
og 3.

5.

Som unntak fra nr. 2 gjelder toleransene bare oppover for aske som er uløselig i saltsyre, og for vann, og toleransene
er ikke begrenset nedover.
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Del B: Toleranser for tilsetningsstoffer i fôrvarer som er merket i samsvar med vedlegg I, V, VI og VII
1.

Toleransene fastsatt i denne del omfatter bare tekniske avvik. De gjelder for tilsetningsstoffer som er oppført på
listen over tilsetningsstoffer i næringsmidler og på listen over analytiske bestanddeler.
Når det gjelder tilsetningsstoffer i fôrvarer som er oppført som analytiske bestanddeler, gjelder toleransene for den
samlede mengden som på merkingen er angitt som garantert mengde ved fôrvarens holdbarhetsgrense.
Dersom det konstateres at innholdet av et tilsetningsstoff i et fôrmiddel eller en fôrblanding er lavere enn det angitte
innholdet, gjelder følgende toleranser(1):
a) 10 % av det angitte innholdet dersom det angitte innholdet er 1 000 enheter eller mer,
b) 100 enheter dersom det angitte innholdet er mindre enn 1 000 enheter, men minst 500 enheter,
c) 20 % av det angitte innholdet dersom det angitte innholdet er mindre enn 500 enheter, men minst 1 enhet,
d) 0,2 enheter dersom det angitte innholdet er mindre enn 1 enhet, men minst 0,5 enheter,
e) 40 % av det angitte innholdet dersom det angitte innholdet er mindre enn 0,5 enheter.

2.

Dersom det i rettsakten om godkjenning av et tilsetningsstoff er fastsatt et laveste eller høyeste innhold av
vedkommende tilsetningsstoff i en fôrvare, gjelder de tekniske toleransene fastsatt i nr. 1 bare over det laveste
innholdet eller under det høyeste innholdet, alt etter hva som er relevant.

3.

Så lenge det fastsatte høyeste innholdet av et tilsetningsstoff som nevnt i nr. 2 ikke overskrides, kan avviket fra
det angitte innholdet være opptil tre ganger toleransen fastsatt i nr. 1. Dersom det i rettsakten om godkjenning
av et tilsetningsstoff som tilhører gruppen mikroorganismer, er fastsatt et høyeste innhold av vedkommende
tilsetningsstoff i fôrvarer, skal imidlertid det høyeste innholdet utgjøre den høyeste tillatte verdien.»
____________

(1)

Med 1 enhet i dette nummer menes 1 mg, 1 000 IE, 1 × 109 KDE eller 100 enzymaktivitetsenheter av det aktuelle tilsetningsstoffet
per kg fôr, alt etter hva som er relevant.
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 365/2010

4.2.2016

2016/EØS/8/36

av 28. april 2010
om endring av forordning (EF) nr. 2073/2005 om mikrobiologiske kriterier for næringsmidler med
hensyn til enterobacteriaceae i pasteurisert melk og andre pasteuriserte flytende melkeprodukter
samt Listeria monocytogenes i koksalt(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

angitt hvilke spiseferdige næringsmidler som det ikke er
påkrevd å undersøke regelmessig for L. monocytogenes.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 852/2004 av 29. april 2004 om næringsmiddelhygiene(1),
særlig artikkel 4 nr. 4, og

5)

I forordning (EF) nr. 2073/2005 er det fastsatt et hygienekriterium for prosessen med hensyn til Enterobacteriaceae i pasteurisert melk og andre pasteuriserte flytende
melkeprodukter, herunder en referanseanalysemetode og
grenseverdier.

6)

Referansemetoden som er fastsatt for analyse av enterobacteriaceae i pasteurisert melk og andre pasteuriserte flytende melkeprodukter, ISO 21528‑1, har vist seg å være
vanskelig å bruke ved rutineanalyser i forbindelse med
egenkontroll, ettersom den er svært møysommelig og tidkrevende. På grunn av den metodologiske utviklingen bør
referansemetoden for analyse av enterobacteriaceae i pasteurisert melk og andre pasteuriserte flytende melkeprodukter endres til ISO 21528‑2, som er raskere og enklere
å utføre.

7)

Referanseanalysemetodene påvirker prøvingsresultatene.
Grenseverdien som er fastsatt som kriterium for enterobacteriaceae i pasteurisert melk og andre pasteuriserte flytende melkeprodukter, bør derfor endres. Etter endringen
vil påvisningsgrensen fortsatt være tilstrekkelig til å sikre
prosesshygienen, ettersom problemer som kan forventes å
oppstå i produksjonsprosessen, vil innebære en mye større
vekst av enterobacteriaceae.

8)

Som følge av en nylig endring i taksonomien bør navnet
Enterobacter sakazakii i forordning (EF) nr. 2073/2005
endres til Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii).

9)

Noen av bestemmelsene gjaldt til 1. januar 2010, og nye
bestemmelser som allerede er fastsatt i forordningen, får
anvendelse etter dette. For å gjøre disse bestemmelsene
lettere å lese bør de eldste bestemmelsene oppheves.

ut fra følgende betraktninger:
1)

Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2073/2005 av
15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for
næringsmidler(2) fastsettes mikrobiologiske kriterier for
visse mikroorganismer og de gjennomføringsreglene som
driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal overholde
når de gjennomfører allmenne og særlige hygienetiltak
nevnt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 852/2004.

2)

I henhold til artikkel 10 i forordning (EF) nr. 2073/2005
skal de mikrobiologiske kriteriene gjennomgås på nytt for
å ta hensyn til vitenskapelige, teknologiske og metodologiske framskritt, nye sykdomsframkallende mikroorganismer i næringsmidler og opplysninger fra risikovurderinger.

3)

I kapittel 1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 2073/2005
er det fastsatt kriterier for næringsmiddeltrygghet for Listeria monocytogenes i visse spiseferdige næringsmidler.
I nr. 1.3 er det fastsatt grenseverdier for andre spiseferdige næringsmidler der L. monocytogenes kan vokse, enn
spiseferdige næringsmidler beregnet på spedbarn og næringsmidler til spesielle medisinske formål. Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak må dokumentere at produkter som bringes i omsetning innenfor holdbarhetstiden,
oppfyller kriteriene.

4)

I henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket,
om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter i
forbindelse med næringsmiddeltrygghet(3) er koksalt et
spiseferdig næringsmiddel. I henhold til de vitenskapelige
data som foreligger, er det under normale omstendigheter
usannsynlig at L. monocytogenes forekommer og overlever i salt. Koksalt bør derfor tilføyes i fotnote 4 i kapittel 1
i vedlegg I til forordning (EF) nr. 2073/2005, der det er

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 107 av 29.4.2010, s. 9, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 112/2011 av 21. oktober 2011 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)
og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 70 av 22.12.2011, s. 4.
(1) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 1.
(2) EUT L 338 av 22.12.2005, s. 1.
(3) EUT L 31 av 1.2.2002, s. 1.

10) Forordning (EF) nr. 2073/2005 bør derfor endres.

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og
dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet har
motsatt seg dem —
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Nr. 8/229

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
I vedlegg I til forordning (EF) nr. 2073/2005 gjøres følgende endringer:
1. I kapittel 1 gjøres følgende endringer:
a) Nr. 1.5 skal lyde:

«1.5 Kvernet kjøtt og
bearbeidet kjøtt av
fjørfe beregnet på
å spises kokt eller
stekt

Salmonella

5

0

Ikke
påvist i
25 g

EN/ISO
6579

Produkter som bringes
i
omsetning
innenfor holdbarhets
tiden»

b) Nr. 1.9 skal lyde:

«1.9 Kjøttprodukter
av Salmonella
fjørfe beregnet på å
spises kokt eller stekt

5

0

Ikke påvist
i 25 g

EN/ISO
6579

Produkter som bringes
i omsetning innenfor
holdbarhetstiden»

30

0

Ikke
påvist i
10 g

ISO/TS
22964

Produkter som bringes i omsetning
innenfor
holdbar
hetstiden»

c) Nr. 1.24 skal lyde:

«1.24 Morsmelk
erstatninger i
pulverform og
næringsmidler til
spesielle medisinske formål i pulverform beregnet
på spedbarn under
seks måneder(14)

Cronobacter
spp. (Enterobacter sakazakii)

2. I fotnote 4 i kapittel 1 skal nytt strekpunkt lyde:
«— koksalt»
3. I nr. 2.2 i kapittel 2 gjøres følgende endringer:
a) Nr. 2.2.1 skal lyde:

«2.2.1

Pasteurisert
Enteromelk og andre bacteriaceae
pasteuriserte
flytende melkeprodukter
(4)

5

0

10 KDE/
ml

ISO
21528-2

Når
framstillings
prosessen
avsluttes

Kontrollere
hvor virknings
full varmebe
handlingen og
forebyggingen
av rekontami
nering er, samt
kontrollere
kvaliteten på
råstoffene»
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b) Fotnote 2 skal lyde:
«(2) For nr. 2.2.1, 2.2.7, 2.2.9 og 2.2.10: m=M.»
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, 28. april 2010.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

____________
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Nr. 8/231

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 956/2010

2016/EØS/8/37

av 22. oktober 2010
om endring av vedlegg X til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til
listen over hurtigprøver(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

4)

Når det gjelder skrapesyke, konkluderte EFSA i sin uttalelse som ble offentliggjort 18. desember 2009 med at
prøvene «Enfer TSE v2», «Enfer TSE v3», «Prionics®Check LIA SR» og «Prionics®-WB Check Western SR»
i visse tilfeller ikke påviser atypisk skrapesyke som andre
validerte prøver ville ha påvist, og i henhold til EFSAs
protokoll for vurdering av hurtigprøver post mortem for
å påvise TSE hos småfe (EFSA, 2007b), kan ikke disse
anbefales til TSE-overvåkning på dette området. Disse
metodene bør derfor ikke lenger stå oppført på listen over
hurtigprøver som skal brukes ved overvåking av TSE hos
sauer og geiter i kapittel C nr. 4 i vedlegg X til forordning
(EF) nr. 999/2001.

5)

Idexx-laboratoriene underrettet 2. juli 2009 Kommisjonen
at deres kombinerte prøve «IDEXX HerdChek BSE-Scrapie Antigen Test Kit, EIA», som er utviklet for overvåking
både av TSE hos småfe og BSE hos drøvtyggere, aldri har
vært oppført på listen over hurtigprøver som skal brukes
ved overvåking av BSE i Unionen, til tross for at EURL
offisielt har godkjent prøven for dette formål. Prøven bør
derfor oppføres på listen over hurtigprøver for overvåking
av BSE i kapittel C nr. 4 i vedlegg X til forordning (EF)
nr. 999/2001.

6)

Av praktiske årsaker bør de endringer som innføres ved
denne forordning få anvendelse fra 1. januar 2011, ettersom medlemsstatene trenger tilstrekkelig til å tilpasse
sine framgangsmåter for overvåking av TSE hos sauer og
geiter til den nye listen over hurtigprøver.

7)

Vedlegg X til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor endres.

8)

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

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler
for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar
spongiform encefalopati(1), særlig artikkel 23 første ledd og
artikkel 23a innledende punktum og bokstav a), og

ut fra følgende betraktninger:

1)

I forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsatt regler for å
forebygge, bekjempe og utrydde overførbar spongiform
encefalopati (TSE) hos dyr. Den får anvendelse på produksjon og omsetning av levende dyr og produkter av animalsk opprinnelse og i visse særlige tilfeller på eksport av
disse.

2)

I kapittel C nr. 4 i vedlegg X til forordning (EF)
nr. 999/2001 er det fastsatt en liste over hurtigprøver som
skal brukes ved overvåking av bovin spongiform encefalopati (BSE) hos storfe og TSE hos sauer og geiter.

3)

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet
(EFSA) offentliggjorde 18. desember 2009 og 29. april
2010 to vitenskapelige uttalelser om godkjente TSE-hurtigprøvers analytiske følsomhet. Disse uttalelsene bygger
på undersøkelser utført av Den europeiske unions referanselaboratorium (EURL) for TSE. Formålet med EURLs
undersøkelser var å vurdere alle nåværende godkjente
TSE-hurtigprøvers analytiske følsomhet for å framskaffe
pålitelige opplysninger om analytisk følsomhet og vurdere hver prøve opp mot de samme prøvesettene av de
tre hovedtypene av TSE hos drøvtyggere: BSE, klassisk
skrapesyke og atypisk skrapesyke.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 279 av 23.10.2010, s. 10, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 112/2011 av 21. oktober 2011 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)
og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 70 av 22.12.2011, s. 4.
1
( ) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
Vedlegg X til forordning (EF) nr. 999/2001 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. januar 2011.

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

Utferdiget i Brussel, 22. oktober 2010.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
Formann
______

4.2.2016

4.2.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG
I kapittel C i vedlegg X til forordning (EF) nr. 999/2001 skal nr. 4 lyde:
«4. Hurtigprøver
Med sikte på å gjennomføre hurtigprøvene i samsvar med artikkel 5 nr. 3 og artikkel 6 nr. 1 skal bare følgende
metoder brukes som hurtigprøver for overvåking av BSE hos storfe:
–

immunoblot-prøve basert på en Western blot-metode for påvisning av det proteinase K‑resistente fragmentet PrPRes (Prionics-Check Western-prøve),

–

ELISA-prøve med kjemiluminescens, som omfatter en ekstraksjonsmetode og en ELISA-teknikk ved
hjelp av en forsterket kjemiluminescerende reagens (Enfer-prøve og Enfer TSE Kit versjon 2.0, automatisert prøvetillaging),

–

mikroplatebasert immunologisk analyse for påvisning av PrPSc (Enfer TSE versjon 3),

–

immunologisk analyse (Sandwich-metoden) for påvisning av PrPRes (kort analyseprotokoll) gjennomført
etter denaturering og konsentrering (Bio-Rad TeSeE SAP-hurtigprøve),

–

mikroplatebasert immunologisk analyse (ELISA) som påviser proteinase K‑resistent PrPRes med monoklonale antistoffer (Prionics-Check LIA-prøve),

–

immunologisk analyse med bruk av en kjemisk polymer for selektiv PrPSc-binding og et monoklonalt påvisningsantistoff rettet mot bevarte deler av PrP-molekylet (IDEXX HerdChek BSE Antigen Test Kit, EIA
og IDEXX HerdChek BSE Antigen-Scrapie Test Kit, EIA),

–

immunologisk analyse basert på lateral strømning med bruk av to ulike monoklonale antistoffer for påvisning av proteinase K‑resistente PrP‑fraksjoner (Prionics Check PrioSTRIP),

–

tosidig immunologisk analyse ved bruk av to ulike monoklonale antistoffer rettet mot to epitoper som finnes i fullt utfoldet PrPSc hos storfe (Roboscreen Beta Prion BSE EIA Test Kit),

–

ELISA-prøve (Sandwich-metoden) for påvisning av proteinase K‑resistent PrPSc (Roche Applied Science
PrionScreen).

Med sikte på å gjennomføre hurtigprøvene i samsvar med artikkel 5 nr. 3 og artikkel 6 nr. 1 skal bare følgende
metoder brukes som hurtigprøver for overvåking av TSE hos sauer og geiter:
–

immunologisk analyse (Sandwich-metoden) for påvisning av PrPRes (short assay protocol) gjennomført
etter denaturering og konsentrering (Bio-Rad TeSeE SAP-hurtigprøve),

–

immunologisk analyse (Sandwich-metoden) for påvisning av PrPRes ved hjelp av TeSeE Sheep/Goat
Detection kit, gjennomført etter denaturering og konsentrering ved hjelp av TeSeE Sheep/Goat Purification
kit (Bio-Rad TeSeE Sheep/Goat-hurtigprøve),

–

immunologisk analyse med bruk av en kjemisk polymer for selektiv PrPSc-binding og et monoklonalt påvisningsantistoff rettet mot bevarte deler av PrP-molekylet (IDEXX HerdChek BSE Antigen-Scrapie Test
Kit, EIA).

I alle hurtigprøver skal den vevsprøven som prøven skal utføres på, være i samsvar med produsentens
bruksanvisning.
Produsentene av hurtigprøvene skal ha et kvalitetssikringssystem som er godkjent av Den europeiske
unions referanselaboratorium, og som sikrer at prøvens kvalitet ikke endres. Produsentene må framlegge
prøveprotokollene for Den europeiske unions referanselaboratorium.
Det kan foretas endringer av hurtigprøvene og prøveprotokollene bare dersom Den europeiske unions
referanselaboratorium er underrettet på forhånd, og forutsatt at Den europeiske unions referanselaboratorium
anser at endringen ikke påvirker hurtigprøvens følsomhet, nøyaktighet eller pålitelighet. Konklusjonen skal
meddeles Kommisjonen og de nasjonale referanselaboratoriene.»
____________
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1034/2010

2016/EØS/8/38

av 15. november 2010
om endring av forordning (EF) nr. 1082/2003 med hensyn til kontroll av kravene til identifikasjon
og registrering av storfe(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

i tillegg til modellen angitt i vedlegg I i forordningen, forenkles for å forbedre de opplysninger som er relevante for
gjennomføringen av kontrollene.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1760/2000 av 17. juli 2000 om opprettelse av et system
for identifikasjon og registrering av storfe og om merking
av storfekjøtt og storfekjøttprodukter og om oppheving av
rådsforordning (EF) nr. 820/97(1), særlig artikkel 10 bokstav d),
og

5)

Forordning (EF) nr. 1082/2003 bør derfor endres.

6)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for landbruksfondene —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1082/2003 av 23.
juni 2003 om fastsettelse av nærmere gjennomføringsregler for europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.
1760/2000 med hensyn til minstekrav til kontrollene som
skal foretas i forbindelse med systemet for identifikasjon
og registrering av storfe(2) fastsettes minstekrav til slike
kontroller.
Erfaringer fra gjennomføringen av kontroller på stedet
fastsatt i forordning (EF) nr. 1082/2003, som beskrevet
i årlige rapporter, og gjennomføringen av kontroller på
stedet av sauer og geiter fastsatt i kommisjonsforordning
(EF) nr. 1505/2006(3), støtter en reduksjon i prosentdelen
av driftsenheter som skal kontrolleres hvert år og antall
dyr som skal kontrolleres. Som hovedregel bør alle dyrene
på en driftsenhet kontrolleres. Når det gjelder driftsenheter med mer enn 20 dyr, bør vedkommende myndighet
imidlertid tillates å begrense kontrollene til et passende
representativt utvalg av dyrene.

3)

Videre fastsettes det i forordning (EF) nr. 1082/2003 at
medlemsstater i samsvar med modellen angitt i vedlegg I
i forordningen skal framlegge en årlig rapport til Kommisjonen med nærmere opplysninger om gjennomføringen
av kontrollene.

4)

Innsamlingen av opplysninger for den årlige rapporten
bør være passende og rimelig for de målene som ønskes
oppnådd. For å oppnå en mer målrettet og rimelig rapportering, bør visse krav i forordning (EF) nr. 1082/2003,

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 298 av 16.11.2010, s. 7, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 112/2011 av 21. oktober 2011 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)
og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 70 av 22.12.2011, s. 4.
(1) EFT L 204 av 11.8.2000, s. 1.
(2) EUT L 156 av 25.6.2003, s. 9.
(3) EUT L 280 av 12.10.2006, s. 3.

Artikkel 1
I forordning (EF) nr. 1082/2003 gjøres følgende endringer:
1) I artikkel 2 skal nr. 1 og 2 lyde:
«1. Vedkommende myndighet skal hvert år foreta kontroller som omfatter minst 3 % av driftsenhetene.
2. Dersom kontrollene fastsatt i nr. 1 viser en betydelig grad av manglende overholdelse av forordning (EF)
nr. 1760/2000, skal disse minstesatsene økes i den etterfølgende årlige kontrollperioden.»
2) Artikkel 3 skal lyde:
«Artikkel 3
Vedkommende myndighet skal kontrollere identifikasjonen
til alle dyr på driftsenheten.
Dersom antallet dyr på driftsenheten overstiger 20, kan
imidlertid vedkommende myndighet beslutte å kontrollere identifikasjonsmerkingen på et representativt utvalg av
disse dyrene i samsvar med internasjonalt godkjente standarder, forutsatt at antallet dyr som kontrolleres, er tilstrekkelig for å påvise en manglende overholdelse av forordning
(EF) nr. 1760/2000 på 5 % blant dyreholderne av slike dyr,
med et konfidensintervall på 95 %.»
3) I artikkel 5 nr. 1 skal bokstav b) lyde:
«b) antall driftsenheter som er kontrollert,»
4) Vedlegg I 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.

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

Utferdiget i Brussel, 15. november 2010.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

______
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VEDLEGG
Vedlegg I til forordning (EF) nr. 1082/2003 skal lyde:
«VEDLEGG I
Rapport om resultatene av kontroller foretatt i samsvar med avdeling I i forordning (EF) nr. 1760/2000
1.

Generell informasjon om driftsenheter og dyr
Samlet antall driftsenheter i medlemsstaten i begynnelsen av rapporteringsperioden(1)
Samlet antall driftsenheter kontrollert i løpet av rapporteringsperioden
Samlet antall dyr registrert i medlemsstaten i begynnelsen av rapporteringsperioden(1)
Samlet antall dyr kontrollert i driftsenheter i løpet av rapporteringsperioden

2.

Manglende overholdelse av forordning (EF) nr. 1760/2000
Driftsenheter med manglende overholdelse

3.

Pålagte sanksjoner i samsvar med kommisjonsforordning (EF) nr. 494/98(2)
Berørte dyr

1.

Restriksjon med hensyn til forflytning av enkeltdyr

2.

Restriksjon med hensyn til forflytning av alle dyr på
driftsenheten

3.

Destruering av dyr
I alt

(1)
(2)

Eller annen nasjonal referansedato for dyrestatistikk.
EFT L 60 av 28.2.1998, s. 78.»

Berørte driftsenheter
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1053/2010

Nr. 8/237

2016/EØS/8/39

av 18. november 2010
om endring av forordning (EF) nr. 494/98 med hensyn til administrative sanksjoner i tilfeller der
identifikasjonen av et dyr ikke kan bevises(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

animalsk opprinnelse beregnet på konsum(4) fastsetter
særlige regler for organiseringen av offentlige kontroller
av produkter av animalsk opprinnelse.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1760/2000 av 17. juli 2000 om opprettelse av et system
for identifikasjon og registrering av storfe og om merking
av storfekjøtt og storfekjøttprodukter og om oppheving av
rådsforordning (EF) nr. 820/97(1), særlig artikkel 10 bokstav e),
og

4)

Nevnte forordning fastsetter at den offentlige veterinæren skal verifisere at dyr ikke slaktes med mindre den
driftsansvarlige for slakteriet har mottatt og kontrollert
relevante opplysninger om næringsmiddelkjeden.

5)

Forordning (EF) nr. 854/2004 fastsetter videre at den offentlige veterinæren kan tillate at dyr slaktes på slakteriet,
selv om ikke alle relevante opplysninger om næringsmiddelkjeden foreligger. I så fall skal alle relevante opplysninger om næringsmiddelkjeden framlegges før skrotten
godkjennes til konsum. Inntil det er truffet en endelig beslutning, skal slike skrotter og tilhørende slaktebiprodukter oppbevares atskilt fra annet kjøtt.

6)

Forordning (EF) nr. 854/2004 fastsetter også at når det
ikke foreligger relevante opplysninger om næringsmiddelkjeden innen 24 timer etter dyrets ankomst til slakteriet, skal alt kjøtt fra dyret erklæres uegnet til konsum.
Dersom dyret ennå ikke er blitt slaktet, skal det avlives
atskilt fra andre dyr.

7)

Følgelig reduserer bestemmelsene i forordning (EF) nr.
854/2004 risikoen for menneskers helse knyttet til uidentifiserte dyr. Derfor har destruering av dyr innenfor rammen av forordning (EF) nr. 494/98 nå hovedsakelig en avskrekkende virkning, som fremmer identifikasjon av dyr
av andre hensyn enn hensynet til næringsmiddeltrygghet.

8)

Dyr av ukjent opprinnelse kan påvirke dyrehelsestatusen i
de områder hvor dyrene har blitt holdt.

ut fra følgende betraktninger:

1)

2)

3)

Kommisjonsforordning (EF) nr. 494/98 av 27. februar
1998 om fastsettelse av nærmere regler for
gjennomføringen av rådsforordning (EF) nr. 820/97
med hensyn til anvendelsen av administrative
minimumssanksjoner i forbindelse med systemet for
identifikasjon og registrering av storfe(2) ble vedtatt
på grunnlag av artikkel 10 bokstav e) i rådsforordning
(EF) nr. 820/97 av 21. april 1997 om opprettelse av et
system for identifikasjon og registrering av storfe og om
merking av storfekjøtt og storfekjøttprodukter(3). Nevnte
forordning ble opphevet og erstattet av forordning (EF)
nr. 1760/2000.

Artikkel 1 nr. 2 i forordning (EF) nr. 494/98 fastsetter at
dersom en dyreholder ikke kan bevise identifikasjonen av
et dyr innen to virkedager, skal det straks destrueres under
veterinærmyndighetenes tilsyn og uten at det ytes erstatning fra vedkommende myndighet.

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004
av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige regler for
gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 303 av 19.11.2010, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 112/2011 av 21. oktober 2011 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)
og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 70 av 22.12.2011, s. 4.
(1) EFT L 204 av 11.8.2000, s. 1.
(2) EFT L 60 av 28.2.1998, s. 78.
(3) EFT L 117 av 7.5.1997, s. 1.

(4)

EUT L 139 av 30.4.2004, s. 206.

Nr. 8/238

9)
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Erfaring fra anvendelse av forordning (EF) nr. 494/98 har
vist at den stramme fristen på to dager ikke er tilstrekkelig
til å vurdere identiteten til uidentifiserte dyr på en ordentlig måte. Medlemsstater bør ha det nødvendige administrative spillerom til å vurdere situasjonen på grunnlag av
en risikoanalyse og treffe rimelige sanksjoner.
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VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
I artikkel 1 i forordning (EF) nr. 494/98 skal annet ledd lyde:
«2. Dersom en dyreholder ikke kan bevise identifikasjonen
og sporingen av et dyr, skal vedkommende myndighet, der
det er aktuelt og på grunnlag av en vurdering av risikoen for
dyrehelse og næringsmiddeltrygghet, beordre destruering
av dyret uten at det ytes erstatning.»

10) Forordning (EF) nr. 494/98 bør derfor endres.

Artikkel 2
11) Komiteen for landbruksfondene har ikke avgitt uttalelse
innen fristen fastsatt av lederen —

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, 18. november 2010.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

____________
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 15/2011

Nr. 8/239

2016/EØS/8/40

av 10. januar 2011
om endring av forordning (EF) nr. 2074/2005 med hensyn til anerkjente analysemetoder for påvisning av marine biotoksiner i levende muslinger(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

rensende stoffer i næringsmiddelkjeden bemerket at det
er mangler ved disse biologiske analysene, og at de ikke
anses som egnet for kontrollformål på grunn av den store
variasjonen i resultatene, den utilstrekkelig påvisningsevnen og den begrensede spesifisiteten.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige
hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse(1),
særlig artikkel 11 nr. 4,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 854/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige regler
for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av
animalsk opprinnelse beregnet på konsum(2), særlig artikkel 18
nr. 13 bokstav a), og

4)

Nylig utviklede alternativer til de biologiske metodene for
påvisning av marine biotoksiner med lavere påvisningsgrenser har oppnådd tilfredsstillende resultater i prevalideringsundersøkelser.

5)

En metode med væskekromatografi‑massespektrometri
(LC-MS/MS) er blitt validert i en valideringsundersøkelse ved flere laboratorier som ble gjennomført av
medlemsstatene og koordinert av Den europeiske unions
referanselaboratorium for marine biotoksiner (EU‑RL).
Denne metoden er offentlig tilgjengelig på EU-RLs nettsted (http://www.aesan.msps.es/en/CRLMB/web/home.
shtml). Denne validerte teknikken med væskekromatografi-massespektrometri (LC‑MS) bør benyttes som referansemetode for påvisning av lipofile toksiner og bør
brukes systematisk både ved offentlig kontroll i alle ledd
av næringsmiddelkjeden og ved næringsmiddelforetakenes egenkontroll.

6)

Andre anerkjente metoder enn væskekromatografimassespektrometri (LC‑MS) kan brukes til påvisning av
lipofile toksiner, forutsatt at de oppfyller ytelseskriteriene
fastsatt av EU-RL. Disse metodene bør valideres ved flere
laboratorier og ha oppnådd tilfredsstillende resultat i en
anerkjent egnethetsprøving. Dersom resultatene bestrides,
skal LC-MS/MS-metoden fra EU-RL være referansemetoden.

7)

For å gi medlemsstatene mulighet til å tilpasse sine metoder til den kjemiske metoden, bør de biologiske metodene fortsatt kunne brukes i en begrenset periode. Etter
denne perioden bør de biologiske metodene ikke brukes
systematisk, men bare ved periodisk kontroll av produksjonsområder med henblikk på å påvise nye eller ukjente
marine toksiner.

8)

Forordning (EF) nr. 2074/2005 bør derfor endres.

9)

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

ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

I forordning (EF) nr. 854/2004 er det fastsatt særlige
regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse, og i forordning (EF)
nr. 853/2004 er det fastsatt særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse. Det er fastsatt bestemmelser om gjennomføringen av nevnte forordninger
med hensyn til anerkjente analysemetoder for marine biotoksiner i kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005 av
5. desember 2005 om gjennomføringstiltak for visse produkter i henhold til europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 853/2004 og for organiseringen av offentlig kontroll i henhold til europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, om unntak fra
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004,
og om endring av forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF)
nr. 854/2004(3). Disse gjennomføringsbestemmelsene bør
endres på grunnlag av nye vitenskapelige data.
I juli 2006 anmodet Kommisjonen Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) om å avgi en
vitenskapelig uttalelse i form av en vurdering av grenseverdiene og analysemetodene fastsatt i Fellesskapets regelverk for forskjellige marine biotoksiner, herunder nye
toksiner, med hensyn til menneskers helse. Den siste i en
rekke uttalelser ble offentliggjort 24. juli 2009.
Biologisk analyse med mus (MBA) og biologisk analyse
med rotter (RBA) er de offisielle metodene for påvisning
av lipofile biotoksiner. EFSAs vitenskapsgruppe for foru-

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 6 av 11.1.2011, s. 3, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 112/2011 av 21. oktober 2011 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)
og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 70 av 22.12.2011, s. 4.
(1) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55.
(2) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 206.
(3) EUT L 338 av 22.12.2005, s. 27.
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Artikkel 2

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1

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

Vedlegg III til forordning (EF) nr. 2074/2005 endres i samsvar
med vedlegget til denne forordning.

Den får anvendelse fra 1. juli 2011.

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

Utferdiget i Brussel, 10. januar 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

______

4.2.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG
I vedlegg III til forordning (EF) nr. 2074/2005 skal kapittel III lyde:
«KAPITTEL III
METODER FOR Å PÅVISE LIPOFILE TOKSINER
A. Kjemiske metoder
1) LC-MS/MS-metoden fra EU‑RL skal være referansemetoden for påvisning av marine toksiner nevnt i
avsnitt VII kapittel V nr. 2 bokstav c), d) og e) i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004. Denne metoden
skal kunne påvise minst følgende forbindelser:
— toksiner i gruppen okadasyre: OA, DTX1, DTX2 og DTX3, herunder deres estere,
— toksiner i gruppen pectenotoksiner: PTX1 og PTX2,
— toksiner i gruppen yessotoksiner: YTX, 45 OH YTX, Homo YTX og 45 OH Homo YTX,
— toksiner i gruppen azaspirsyrer: AZA1, AZA2 og AZA3.
2) Samlet toksisitetsekvivalens skal beregnes ved bruk av toksisitetsekvivalensfaktorer (TEF) som anbefalt av
EFSA.
3) Dersom det oppdages nye analoge stoffer som er av betydning for menneskers helse, skal de tas med i analysen.
Samlet toksisitetsekvivalens skal beregnes ved bruk av toksisitetsekvivalensfaktorer (TEF) som anbefalt av
EFSA.
4) Andre metoder, f.eks. væskekromatografi-massespektrometri (LC‑MS), høytrykksvæskekromatografi (HPLC)
med egnet påvisning, immunologiske analyser og funksjonelle analyser som fosfatasehemmingsprøver, kan
brukes som alternative eller supplerende metoder til LC-MS/MS-metoden fra EU-RL, forutsatt at
a) de enten alene eller samlet kan påvise minst de analoge stoffene nevnt i punkt A nr. 1 i dette kapittel. Om
nødvendig skal mer egnede kriterier fastsettes;
b) de oppfyller ytelseskriteriene fastsatt av EU-RL. Disse metodene bør valideres ved flere laboratorier og ha
oppnådd tilfredsstillende resultater i en anerkjent egnethetsprøving. EU-RL skal støtte aktiviteter i forbindelse med validering av teknikken ved flere laboratorier med sikte på å oppnå formell standardisering;
c) bruken av dem sikrer et likeverdig vern av folkehelsen.
B. Biologiske metoder
1) For å gi medlemsstatene mulighet til å tilpasse sine metoder til LC-MS/MS-metoden som er fastsatt i punkt A
nr. 1 i dette kapittel, kan det fram til 31. desember 2014 fortsatt anvendes en rekke framgangsmåter for
biologiske analyser med mus, som er ulike med hensyn til analyseprøven (fordøyelseskjertelen eller hele
kroppen) og løsemidlene som brukes til ekstraksjon og rensing, for påvisning av marine toksiner nevnt i
avsnitt VII kapittel V nr. 2 bokstav c), d) og e) i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004.
2) Følsomhet og selektivitet avhenger av hvilke løsemidler som velges til ekstraksjon og rensing, og dette bør tas
i betraktning når det besluttes hvilken metode som skal anvendes, for å sikre at alle toksinene omfattes.
3) En enkel biologisk analyse med mus med acetonekstraksjon kan brukes til å påvise okadasyre, dinofysistoksiner,
azaspirsyrer, pectenotoksiner og yessotoksiner. Denne analysen kan om nødvendig suppleres med væskevæske-fordeling med etylacetat/vann eller diklormetan/vann for å fjerne eventuelle forstyrrelser.
4) Det skal anvendes tre mus ved hvert forsøk. Dersom minst to av tre mus dør innen 24 timer etter at hver av dem
har fått sprøytet inn en ekstrakt tilsvarende 5 g av fordøyelseskjertelen eller 25 g av hele kroppen, skal det anses
som en positiv indikasjon på at én eller flere av toksinene nevnt i avsnitt VII kapittel V nr. 2 bokstav c), d) og e) i
vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, forekommer i mengder som overstiger de fastsatte grenseverdiene.
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5) En biologisk analyse med mus med acetonekstraksjon etterfulgt av væske-væske-fordeling med dietyleter
kan brukes til å påvise okadasyre, dinofysistoksiner, pectenotoksiner og azaspirsyrer, men ikke til å påvise
yessotoksiner, siden det kan forekomme tap av disse toksinene under fordelingen. Det skal anvendes tre mus
ved hvert forsøk. Dersom minst to av tre mus dør innen 24 timer etter at hver av dem har fått sprøytet inn
en ekstrakt tilsvarende 5 g av fordøyelseskjertelen eller 25 g av hele kroppen, skal det anses som en positiv
indikasjon på at okadasyre, dinofysistoksiner, pectenotoksiner og azaspirsyrer forekommer i mengder som
overstiger grenseverdiene fastsatt i avsnitt VII kapittel V nr. 2 bokstav c) og e) i vedlegg III til forordning
(EF) nr. 853/2004.
6) Biologisk analyse med rotter kan påvise okadasyre, dinofysistoksiner og azaspirsyrer. Det skal anvendes tre
rotter ved hvert forsøk. Dersom én av de tre rottene reagerer med diaré, skal det anses som en positiv indikasjon
på at okadasyre, dinofysistoksiner og azaspirsyrer forekommer i mengder som overstiger grenseverdiene
fastsatt i avsnitt VII kapittel V nr. 2 bokstav c) og e) i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004.
C. Etter perioden fastsatt i punkt B nr. 1 i dette kapittel skal den biologiske analysen med mus brukes bare ved
periodisk kontroll av produksjonsområder og gjenutleggingsområder med henblikk på å påvise nye eller ukjente
marine toksiner innenfor rammen av nasjonale kontrollprogrammer utarbeidet av medlemsstatene.»
____________
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KOMMISJONSAVGJERD

2016/EØS/8/41

av 15. november 2010
om godkjenning av at den latviske databasen for storfe er i full drift
[meld under nummeret K(2010) 7782]
(Berre den latviske teksta er gyldig)
(2010/692/EU)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

var tilstrekkeleg grunngjeven, med atterhald for visse tilpassingar som dei latviske styresmaktene har plikta seg til
fullføre innan 30. september 2010.

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske
unionen,
med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1760/2000 av 17. juli 2000 om opprettelse av et system
for identifikasjon og registrering av storfe og om merking
av storfekjøtt og storfekjøttprodukter og om oppheving av
rådsforordning (EF) nr. 820/97(1), særleg artikkel 10 bokstav b),
og

4)

Innan 1.oktober 2010 stadfesta dei latviske styresmaktene
at dei hadde gjennomført tilleggstiltaka for å sikre at dei
fristane som er fastsette i forordninga for melding av hendingar, vert oppfylte, dyr som er «forsvunne» vert funne
og følgde opp og pass som følgjer med dyr frå andre medlemsstatar, vert sende attende til dei rette styresmaktene
ved framkomst.

5)

På bakgrunn av det som er nemnt ovanfor, er det føremålstenleg å godkjenne at den latviske databasen for
storfe er i full drift frå 1. oktober 2010 —

ut frå desse synsmåtane:
1)

2)

3)

I artikkel 6 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1760/2000 (forordninga) er det fastsett at medlemsstatane, som har ein elektronisk database som Kommisjonen reknar for å vere i full
drift, kan fastsetje at det skal utferdast pass berre for dyr
som er meinte for handel innanfor Unionen og at passa
skal leggjast ved berre når dyra vert flytte frå territoriet til
den aktuelle medlemsstaten og til territoriet til ein annan
medlemsstat.
Latvia har lagt fram for Kommisjonen ein søknad om
godkjenning av at den databasen som utgjer det latviske
systemet for identifikasjon og registrering av storfe i
medhald av forordninga, er i full drift. Dei latviske styresmaktene har òg lagt fram for Kommisjonen relevante
opplysningar med omsyn til om databasen er i samsvar
med føresegnene i artikkel 5 i forordninga.
Kommisjonen undersøkte dei opplysningane som latviske
styresmakter hadde lagt fram og kom fram til at søknaden

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 299 av 17.11.2010, s. 45, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 112/2011 av 21. oktober 2011 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)
og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 70 av 22.12.2011, s. 4.
1
( ) TEF L 204 av 11.8.2000, s. 1.

TEKE DENNE AVGJERDA:
Artikkel 1
Det er godkjent at den latviske databasen for storfe er i full drift
frå 1. oktober 2010.
Artikkel 2
Denne avgjerda er retta til Republikken Latvia.
Utferda i Brussel, 15. november 2010.
For Kommisjonen
John DALLI
Medlem av Kommisjonen
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2016/EØS/8/42

av 17. februar 2011
om endring av vedlegg XIV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

blandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/
EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF)
nr. 1907/2006(3) skal fra 1. desember 2010 artikkel 57
bokstav a), b) og c) i forordning (EF) nr. 1907/2006 vise til
klassifiseringskriteriene fastsatt i henholdsvis avsnitt 3.6,
3.5 og 3.7 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008.
Henvisningene i denne forordning til klassifiseringskriteriene nevnt i artikkel 57 i forordning (EF) nr. 1907/2006
bør derfor være i samsvar med nevnte bestemmelse.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier
(REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om
endring av direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF)
nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF(1),
særlig artikkel 58 og 131, og

3)

5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylen (moskusxylen) er etter kriteriene fastsatt i vedlegg XIII til forordning (EF)
nr. 1907/2006 for oppføring i vedlegg XIV til samme forordning i henhold til forordningens artikkel 57 bokstav e),
svært persistent og svært bioakkumulerende. Stoffet er
blitt identifisert i samsvar med forordningens artikkel 59
og oppført på listen nevnt i samme artikkel.

4)

4,4’-diaminodifenylmetan (MDA) oppfyller kriteriene for
klassifisering som kreftframkallende (kategori 1B) i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008 og oppfyller derfor kriteriene for oppføring i vedlegg XIV til forordning
(EF) nr. 1907/2006 i henhold til artikkel 57 bokstav a) i
samme forordning. Stoffet er blitt identifisert i samsvar
med forordningens artikkel 59 og oppført på listen nevnt i
samme artikkel.

5)

Alkaner, C10-13, klor (kortkjedede klorerte parafiner –
SCCP-er) er etter kriteriene fastsatt i vedlegg XIII til forordning (EF) nr. 1907/2006 for oppføring i vedlegg XIV
til samme forordning i henhold til forordningens artikkel
57 bokstav d) og e), persistente, bioakkumulerende og giftige samt svært persistente og svært bioakkumulerende.
Stoffene er blitt identifisert i samsvar med forordningens
artikkel 59 og oppført på listen nevnt i samme artikkel.

ut fra følgende betraktninger:

1)

2)

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 kan det kreves godkjenning av stoffer som oppfyller kriteriene for
klassifisering som kreftframkallende (kategori 1 eller 2),
arvestoffskadelige (kategori 1 eller 2) og reproduksjonstoksiske (kategori 1 eller 2) i samsvar med rådsdirektiv
67/548/EØF av 27. juni 1967 om tilnærming av lover og
forskrifter om klassifisering, emballering og merking av
farlige stoffer(2), stoffer som er persistente, bioakkumulerende og giftige, stoffer som er svært persistente og svært
bioakkumulerende, og/eller stoffer som det foreligger vitenskapelig dokumentasjon for kan ha alvorlige virkninger på menneskers helse og på miljøet, og som gir tilsvarende grunn til bekymring.

I henhold til artikkel 58 nr. 4 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om
klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoff-

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 44 av 18.2.2011, s. 2, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 116/2011 av 21. oktober 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 70 av 22.12.2011, s. 15.
(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1.
2
( ) EFT 196 av 16.8.1967, s. 1.

(3)

EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1.
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Heksabromsyklododekan (HBCDD) og diastereoisomerene alfa-, beta- og gamma-heksabromsyklododekan er
etter kriteriene fastsatt i vedlegg XIII til forordning (EF)
nr. 1907/2006 for oppføring i vedlegg XIV til samme forordning i henhold til forordningens artikkel 57 bokstav d),
persistente, bioakkumulerende og giftige. Stoffene er blitt
identifisert i samsvar med forordningens artikkel 59 og
oppført på listen nevnt i samme artikkel.
Bis(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) oppfyller kriteriene for
klassifisering som reproduksjonstoksisk (kategori 1B)
i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008 og oppfyller derfor kriteriene for oppføring i vedlegg XIV til
forordning (EF) nr. 1907/2006 i henhold til artikkel 57
bokstav c) i samme forordning. Stoffet er blitt identifisert
i samsvar med forordningens artikkel 59 og oppført på
listen nevnt i samme artikkel.

8)

Benzylbutylftalat (BBP) oppfyller kriteriene for klassifisering som reproduksjonstoksisk (kategori 1B) i samsvar
med forordning (EF) nr. 1272/2008 og oppfyller derfor
kriteriene for oppføring i vedlegg XIV til forordning (EF)
nr. 1907/2006 i henhold til artikkel 57 bokstav c) i samme
forordning. Stoffet er blitt identifisert i samsvar med forordningens artikkel 59 og oppført på listen nevnt i samme
artikkel.

9)

Dibutylftalat (DBP) oppfyller kriteriene for klassifisering
som reproduksjonstoksisk (kategori 1B) i samsvar med
forordning (EF) nr. 1272/2008 og oppfyller derfor kriteriene for oppføring i vedlegg XIV til forordning (EF)
nr. 1907/2006 i henhold til artikkel 57 bokstav c) i samme
forordning. Stoffet er blitt identifisert i samsvar med forordningens artikkel 59 og oppført på listen nevnt i samme
artikkel.

10) Det europeiske kjemikaliebyrå har i sin anbefaling av
1. juni 2009(1) prioritert ovennevnte stoffer for oppføring
i vedlegg XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006 i samsvar
med artikkel 58 i samme forordning.
11) I desember 2009 ble SCCP-er oppført som persistente
organiske forurensende stoffer i protokollen av 1998 til
Konvensjonen av 1979 om langtransportert grenseoverskridende luftforurensning. Oppføringen av SCCP-er i
denne protokollen har medført ytterligere forpliktelser for
Den europeiske union i henhold til europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 850/2004 av 29. april 2004 om
persistente organiske forurensende stoffer, og om endring
av direktiv 79/117/EØF(2), som på dette stadiet vil kunne
virke inn på oppføringen av SCCP-er i vedlegg XIV til
forordning (EF) nr. 1907/2006.
(1)
(2)

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/annex_xiv_rec_
en.asp
EUT L 158 av 30.4.2004, s. 7.
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12) For hvert stoff som er oppført i vedlegg XIV til forordning
(EF) nr. 1907/2006, og som søkeren ønsker å fortsette å
bruke eller bringe i omsetning, bør det fastsettes en dato
for når søknader må være mottatt av Det europeiske kjemikaliebyrå, i samsvar med artikkel 58 nr. 1 bokstav c) ii)
i samme forordning.

13) For hvert stoff som er oppført i vedlegg XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006, bør det fastsettes en dato fra
hvilken bruk og omsetning er forbudt, i samsvar med artikkel 58 nr. 1 bokstav c) i) i samme forordning.

14) Det europeiske kjemikaliebyrå har i sin anbefaling av
1. juni 2009 angitt forskjellige søknadsfrister for stoffene
oppført i vedlegget til denne forordning. Disse fristene bør
fastsettes på grunnlag av den tiden som forventes nødvendig for å utarbeide en søknad om godkjenning, samtidig
som det tas hensyn til de opplysningene som foreligger
om de forskjellige stoffene, særlig merknadene mottatt
under den offentlige høringen i samsvar med artikkel 58
nr. 4) i forordning (EF) nr. 1907/2006. Det bør tas hensyn
til slike faktorer som antall aktører i forsyningskjeden,
hvor ensartede eller uensartede disse aktørene er, om det
arbeides med å finne erstatninger for de aktuelle stoffene,
om det foreligger opplysninger om mulige alternativer,
og hvor komplekst arbeidet med å utarbeide analysen av
alternativene forventes å bli.

15) I samsvar med artikkel 58 nr. 1 bokstav c) ii) i forordning
(EF) nr. 1907/2006 bør søknadsfristen være minst 18 måneder før utløpsdatoen.

16) I henhold til artikkel 58 nr. 1 bokstav e) sammenholdt
med artikkel 58 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1907/2006 kan
det gis unntak når det gjelder visse bruksområder eller
brukskategorier dersom det ved særskilt fellesskapsregelverk er fastsatt minstekrav med hensyn til vern av menneskers helse eller av miljøet som sikrer at risikoen er
under tilfredsstillende kontroll.

17) DEHP, BBP og DBP brukes i den indre emballasjen til
legemidler. Sikkerhetsaspektene ved legemidlers indre
emballasje omfattes av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF av 6. november 2001 om innføring
av et fellesskapsregelverk for veterinærpreparater(3) og
europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk for
legemidler for mennesker(4). Ved dette unionsregelverket
er det fastsatt rammebestemmelser som skal gi tilfreds(3)
(4)

EFT L 311 av 28.11.2001, s. 1.
EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67.
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stillende kontroll med risikoen forbundet med slik indre
emballasje ved at det stilles krav til den indre emballasjens kvalitet, stabilitet og sikkerhet. Bruk av DEHP, BBP
og DBP i indre emballasje til legemidler bør derfor unntas fra kravet om godkjenning fastsatt i forordning (EF)
nr. 1907/2006.

4.2.2016

vilkårene for unntak i henhold til artikkel 58 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1907/2006 er oppfylt.
19) På grunnlag av de opplysningene som for tiden er tilgjengelige, bør det ikke fastsettes fritak for produkt- og prosessorientert forskning og utvikling.

18) Når Kommisjonen gir godkjenning, skal den i samsvar
med artikkel 60 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1907/2006 ikke
vurdere risiko for menneskers helse som er forbundet
med bruk av stoffer i medisinsk utstyr som omfattes av
rådsdirektiv 90/385/EØF av 20. juni 1990 om tilnærming
av medlemsstatenes lovgivning om aktivt implanterbart
medisinsk utstyr(1), rådsdirektiv 93/42/EØF av 14. juni
1993 om medisinsk utstyr(2) eller europaparlaments- og
rådsdirektiv 98/79/EF av 27. oktober 1998 om medisinsk
utstyr til in vitro-diagnostikk(3). I henhold til artikkel 62
nr. 6 i forordning (EF) nr. 1907/2006 skal dessuten søknader om godkjenning ikke omfatte risiko for menneskers
helse som oppstår som følge av bruken av et stoff i medisinsk utstyr som omfattes av nevnte direktiver. Det følger
av dette at det ikke bør kreves søknad om godkjenning
av et stoff som er brukt i medisinsk utstyr, som omfattes
av direktiv 90/385/EØF, 93/42/EØF eller 98/79/EØF, dersom stoffet er oppført i vedlegg XIV til forordning (EF)
nr. 1907/2006 utelukkende av årsaker knyttet til menneskers helse. Derfor er det ikke nødvendig å vurdere om

20) På grunnlag av de opplysningene som for tiden er tilgjengelige, bør det ikke fastsettes tidsrom for fornyet vurdering for visse bruksområder.
21) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt i henhold til artikkel 133 i
forordning (EF) nr. 1907/2006 —
VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Vedlegg XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006 endres i samsvar
med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 17. februar 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

______

(1)
(2)
(3)

EFT L 189 av 20.7.1990, s. 17.
EFT L 169 av 12.7.1993, s. 1.
EFT L 331 av 7.12.1998, s. 1.
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VEDLEGG

I vedlegg XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006 innsettes følgende tabell:

«Post nr.

1.

Stoff

Iboende
egenskap(er)
nevnt i artikkel 57

Overgangsordninger
Unntatte bruksområder eller
brukskategorier

Tidsrom for
fornyet vurdering

Søknadsfrist(1)

Utløpsdato(2)

21. februar 2013

21. august 2014

—

—

Kreftfram
kallende
(kategori 1B)

21 februar 2013

21. august 2014

—

—

PBT

21. februar 2014

21. august 2015

—

—

Reproduksjons
toksisk
(kategori 1B)

21. august 2013

21. februar 2015

Bruk i indre emballasje til
legemidler omfattet av forordning (EF) nr. 726/2004,
direktiv 2001/82/EF og/eller
direktiv 2001/83/EF

Reproduksjons
toksisk
(kategori 1B)

21. august 2013

21. februar 2015

Bruk i indre emballasje til
legemidler omfattet av forordning (EF) nr. 726/2004,
direktiv 2001/82/EF og/eller
direktiv 2001/83/EF

5-tert-butyl-2,4,6-trinitro- vPvB
m-xylen
(Moskusxylen)
EF-nr. 201-329-4
CAS-nr. 81-15-2

2.

4,4’-diaminodifenylmetan
(MDA)
EF-nr. 202-974-4
CAS-nr. 101-77-9

3.

Heksabromsyklododekan
(HBCDD)
EF-nr. 221-695-9,
247-148-4,
CAS-nr. 3194-55-6
		25637-99-4
a l f a - h e k s ab r o ms y k l o 
dodekan
CAS-nr. 134237-50-6,
b e t a - h e k s ab r o ms y k l o 
dodekan
CAS-nr. 134237-51-7
gamma-heksab roms yklo
dodekan
CAS-nr. 134237-52-8

4.

Bis(2-etylheksyl)ftalat
(DEHP)
EF-nr. 204-211-0
CAS-nr. 117-81-7

5.

Benzylbutylftalat
(BBP)
EF-nr. 201-622-7
CAS-nr. 85-68-7
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«Post nr.

6.

Stoff

Dibutylftalat
(DBP)

Iboende
egenskap(er)
nevnt i artikkel 57

Reproduksjons
toksisk
(kategori 1B)

Overgangsordninger
Unntatte bruksområder eller
brukskategorier
Søknadsfrist(1)

Utløpsdato(2)

21. august 2013

21. februar 2015

EF-nr. 201-557-4
CAS-nr. 84-74-2
(1)
(2)

4.2.2016

Tidspunktet nevnt i artikkel 58 nr. 1 bokstav c) ii) i forordning (EF) nr. 1907/2006.
Tidspunktet nevnt i artikkel 58 nr. 1 bokstav c) i) i forordning (EF) nr. 1907/2006.»

Bruk i indre emballasje til
legemidler omfattet av forordning (EF) nr. 726/2004,
direktiv 2001/82/EF og/eller
direktiv 2001/83/EF

Tidsrom for
fornyet vurdering

4.2.2016
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Nr. 8/249

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 207/2011

2016/EØS/8/43

av 2. mars 2011
om endring av vedlegg XVII (difenyleter, pentabromderivat og PFOS) til europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH)(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

fullført sitt arbeid med en gruppe stoffer som er funnet å
oppfylle Konvensjonens kriterier. På det fjerde møtet til
Konvensjonens partskonferanse 4.-8. mai 2009 (heretter
kalt «COP4») ble det besluttet å oppføre ni stoffer i vedleggene til Konvensjonen, herunder pentabromdifenyleter
og PFOS.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering
og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH),
om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av
direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning (EØF)
nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt
rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF,
93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF(1), særlig artikkel 131,
og

4)

Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 757/2010 av 24. august 2010 om endring av vedlegg I og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske forurensende stoffer(5) gjennomføres
beslutningene fra COP4 ved at stoffene som er oppført i
Konvensjonen eller protokollen eller begge steder, oppføres i vedlegg I til forordning (EF) nr. 850/2004. Blant disse stoffene er pentabromdifenyleter og PFOS. Ved forordning (EF) nr. 850/2004 forbys produksjon og omsetning
av stoffene oppført i vedlegg I og reguleres håndteringen
av avfall som inneholder disse stoffene. Når det gjelder
PFOS, er de unntakene som gjelder i henhold til vedlegg XVII til REACH, overført til og oppført i vedlegg I
til forordning (EF) nr. 850/2004, med visse endringer for
å ta hensyn til COP4-beslutningen.

5)

De begrensningene som er fastsatt i vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 med hensyn til difenyleter,
pentabromderivat og PFOS, er derfor overflødige, og post
44 og 53 bør utgå.

6)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i forordning
(EF) nr. 1907/2006 —

ut fra følgende betraktninger:

1)

I vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 er det
fastsatt begrensninger på omsetning og bruk av difenyleter, pentabromderivat og perfluoroktansulfonsyre (PFOS)
i post 44 og 53.

2)

Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 850/2004 av 29. april 2004 om persistente organiske
forurensende stoffer, og om endring av direktiv 79/117/
EØF(2) blir de forpliktelsene som følger av Stockholmkonvensjonen om persistente organiske forbindelser, heretter kalt «Konvensjonen», godkjent ved rådsbeslutning
2006/507/EF(3), og av protokollen av 1998 til Konvensjonen av 1979 om langtransportert grenseoverskridende
luftforurensning, heretter kalt «protokollen», godkjent
ved rådsbeslutning 2004/259/EF(4), innarbeidet i unionsretten.

3)

Etter at Den europeiske union og dens medlemsstater
samt Norge og Mexico har foreslått nye stoffer for oppføring, har komiteen for vurdering av persistente organiske
forurensende stoffer, nedsatt i henhold til Konvensjonen,

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 58 av 3.3.2011, s. 27, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 116/2011 av 21. oktober 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 70 av 22.12.2011, s. 15.
(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1.
(2) EUT L 158 av 30.4.2004, s. 7.
(3) EUT L 209 av 31.7.2006, s. 1.
(4) EUT L 81 av 19.3.2004, s. 35.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
I vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 utgår post 44
og 53.
(5)

EUT L 223 av 25.8.2010, s. 29.
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Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 2. mars 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
____________
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/103/EF

Nr. 8/251

2016/EØS/8/44

av 16. september 2009
om ansvarsforsikring for motorvogn og kontroll med at forsikringsplikten overholdes
(kodifisert utgave)(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

lemsstatenes lovgivning om ansvarsforsikring for motorvogn (fjerde direktiv om motorvognforsikring)(6) er blitt
betydelig endret flere ganger(7). Av klarhetshensyn og
av praktiske årsaker bør disse fire direktivene samt europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/14/EF av 11. mai
2005 om endring av rådsdirektiv 72/166/EØF, 84/5/EØF,
88/357/EØF og 90/232/EØF samt europaparlamentsog rådsdirektiv 2000/26/EF om ansvarsforsikring for
motorvogn(8) kodifiseres.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 95 nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

2)

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

Ansvarsforsikring for motorvogn (motorvognforsikring)
er av særlig betydning for europeiske borgere, både som
forsikringstakere og skadelidte i en ulykke. Den er også
av vesentlig betydning for forsikringsforetakene, ettersom den utgjør en betydelig del av skadeforsikringsmarkedet i Fellesskapet. Motorvognforsikring påvirker også
fri bevegelighet for personer og kjøretøyer. Styrking og
befestelse av det indre marked for motorvognforsikring
bør derfor være et viktig mål for fellesskapstiltak på området finansielle tjenester.

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

3)

Hver medlemsstat må treffe alle hensiktsmessige tiltak for
å sikre at erstatningsansvar ved bruk av kjøretøyer som
vanligvis er hjemmehørende på medlemsstatens territorium, er dekket av forsikring. Omfanget av ansvarsdekningen og vilkårene for forsikringsdekningen må fastsettes
på grunnlag av disse tiltakene.

4)

For å unngå eventuelle feiltolkninger av dette direktiv
og gjøre det lettere å få forsikringsdekning for kjøretøyer
med midlertidige kjennemerker, bør definisjonen av territoriet der kjøretøyet vanligvis er hjemmehørende, vise til
territoriet i den stat som kjøretøyet har kjennemerket til,
uansett om kjennemerket er permanent eller midlertidig.

ut fra følgende betraktninger:

1)

Rådsdirektiv 72/166/EØF av 24. april 1972 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om ansvarsforsikring for motorvogn og kontroll med at forsikringsplikten overholdes(3), annet rådsdirektiv 84/5/EØF av
30. desember 1983 om tilnærming av medlemsstatenes
lovgivning om ansvarsforsikring for motorvogn(4), tredje
rådsdirektiv 90/232/EØF av 14. mai 1990 om tilnærming
av medlemsstatenes lovgivning om ansvarsforsikring
for motorvogn(5) og europaparlaments- og rådsdirektiv
2000/26/EF av 16. mai 2000 om tilnærming av med-

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 263 av 7.10.2009, s. 11, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 117/2011 av 21. oktober 2011 om
endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget
til Den europeiske unions tidende nr. 70 av 22.12.2011, s. 17.
(1) EUT C 224 av 30.8.2008, s. 39.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 21. oktober 2008 (ennå ikke offentliggjort i
EUT) og rådsbeslutning av 13. juli 2009.
(3) EFT L 103 av 2.5.1972, s. 1.
(4) EFT L 8 av 11.1.1984, s. 17.
(5) EFT L 129 av 19.5.1990, s. 33.

(6)
(7)
(8)

EFT L 181 av 20.7.2000, s. 65.
Se vedlegg I del A.
EUT L 149 av 11.6.2005, s. 14.
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5)
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Samtidig som det allmenne kriteriet om at kjennemerket
avgjør på hvilket territorium kjøretøyet vanligvis er hjemmehørende, bør det fastsettes en særlig regel for ulykker
forårsaket av kjøretøyer uten kjennemerke eller med et
kjennemerke som ikke, eller ikke lenger, svarer til kjøretøyet. I slike tilfeller, og bare med sikte på å avgjøre
erstatningskravet, bør territoriet der kjøretøyet vanligvis
er hjemmehørende, anses som territoriet der ulykken inntraff.

6)

Et forbud mot systematisk kontroll av motorvognforsikringer bør få anvendelse både på kjøretøyer som vanligvis
er hjemmehørende på en annen medlemsstats territorium
og på kjøretøyer som vanligvis er hjemmehørende på en
tredjestats territorium, men som kommer inn fra en annen medlemsstats territorium. Bare ikke-systematiske
kontroller som ikke innebærer forskjellsbehandling, og
som foretas som ledd i en kontroll som ikke utelukkende
gjelder forsikringskontroll, skal tillates.

7)

Kontroll av grønne kort for kjøretøyer som vanligvis er
hjemmehørende i en medlemsstat, og som kommer inn
på territoriet til en annen medlemsstat, kan avskaffes
gjennom avtale mellom de nasjonale forsikringsbyråene,
hvorved hvert nasjonale byrå garanterer erstatning i henhold til bestemmelsene i nasjonal lovgivning for en skade
som gir rett til erstatning, og som forårsakes på dens territorium av et slikt kjøretøy, enten det er forsikret eller
ikke.

8)

En slik avtale om garanti forutsetter at alle motorvogner
hjemmehørende i Fellesskapet som ferdes på Fellesskapets territorium, er dekket av forsikring. Den enkelte
medlemsstats nasjonale lovgivning bør derfor inneholde
bestemmelser om en lovpliktig ansvarsforsikring for kjøretøyer som skal være gyldig i hele Fellesskapet.

9)

Ordningen som fastsettes i dette direktiv, kan utvides til
å gjelde kjøretøyer som vanligvis er hjemmehørende på
territoriet til en tredjestat som medlemsstatens nasjonale
forsikringsbyrå har inngått en tilsvarende avtale med.

10) Hver medlemsstat bør kunne gjøre unntak fra det allmenne kravet om lovpliktig forsikring for kjøretøyer tilhørende visse offentlige eller private fysiske eller juridiske
personer. Når det gjelder ulykker forårsaket av slike kjøretøyer, bør de medlemsstater som gjør slikt unntak, utpeke en myndighet eller et organ som skal betale erstatning
til skadelidte ved ulykker som har inntruffet i en annen
medlemsstat. Det bør iverksettes tiltak for å sikre at behørig erstatning betales ikke bare til skadelidte ved ulykker
forårsaket av disse kjøretøyene i utlandet, men også til
skadelidte ved ulykker som inntreffer i den medlemsstat
der kjøretøyet vanligvis er hjemmehørende, uavhengig av
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om de er bosatt på dens territorium. Medlemsstatene bør
dessuten sikre at listen over personer som er unntatt fra
kravet om lovpliktig forsikring, og de myndigheter eller
organer som er ansvarlige for å betale erstatning til skadelidte ved ulykker forårsaket av slike kjøretøyer, oversendes Kommisjonen med sikte på offentliggjøring.

11) Hver medlemsstat bør kunne gjøre unntak fra det allmenne
kravet om lovpliktig forsikring for visse typer kjøretøyer
eller visse kjøretøyer som har et særlig kjennemerke. I slike
tilfeller har de øvrige medlemsstater rett til å kreve, ved
innreise til deres territorium, et gyldig grønt kort eller en
grenseforsikringsavtale for å sikre betaling av erstatning
til skadelidte ved en eventuell ulykke forårsaket av slike
kjøretøyer på deres territorium. Ettersom avskaffingen av
grensekontroller innenfor Fellesskapet innebærer at det
ikke er mulig å sikre at kjøretøyer som krysser grenser,
er dekket av en forsikring, kan det heller ikke garanteres
erstatning for skadelidte ved ulykker som skjer i utlandet.
Det bør også sikres behørig erstatning til skadelidte ikke
bare ved ulykker som forårsakes av slike kjøretøyer i
utlandet, men også i den medlemsstat der kjøretøyet
vanligvis er hjemmehørende. Medlemsstatene bør derfor
behandle skadelidte ved ulykker forårsaket av slike
kjøretøyer på samme måte som skadelidte ved ulykker
forårsaket av kjøretøyer som er uforsikret. Erstatning
til skadelidte ved ulykker forårsaket av kjøretøyer som
er uforsikret, bør derfor betales av erstatningsorganet
i den medlemsstat der ulykken inntraff. Ved betaling
til skadelidte ved ulykker forårsaket av kjøretøyer som
er omfattet av unntaket, bør erstatningsorganet ha et
erstatningskrav mot erstatningsorganet i den medlemsstat
der kjøretøyet vanligvis er hjemmehørende. En viss
tid etter gjennomføringen og anvendelsen av denne
muligheten for unntak, og idet det tas hensyn til de
erfaringer som er gjort med ordningen, bør Kommisjonen
ved behov framlegge forslag om å erstatte eller oppheve
den.

12) Medlemsstatenes
forpliktelse
til
å
garantere
forsikringsdekning for visse minstebeløp er et viktig
bidrag for å sikre beskyttelse av skadelidte. Minstebeløpet
for dekning av personskader bør beregnes slik at full
og rimelig erstatning betales til alle skadelidte som har
svært alvorlige skader, samtidig som det tas hensyn til at
ulykker med flere skadelidte er uvanlige, og at bare i et lite
antall ulykker får flere skadelidte svært alvorlige skader
i samme skadetilfelle. Det bør fastsettes et minstebeløp
for dekning per skadelidt eller per skadetilfelle. For å
legge til rette for innføringen av slike minstebeløp bør
det fastsettes en overgangsperiode. Det bør imidlertid
fastsettes en kortere periode enn overgangsperioden, og
i løpet av denne perioden bør medlemsstatene øke disse
beløpene til minst halvparten av de nivåer som er fastsatt.
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13) For å sikre at verdien av minstebeløpet for dekning ikke
svekkes over tid, bør det innføres en klausul om regelmessig revisjon med utgangspunkt i den europeiske konsumprisindeksen (EKPI) som blir offentliggjort av Eurostat
i henhold til rådsforordning (EF) nr. 2494/95 av 23. oktober 1995 om harmoniserte konsumprisindeksar(1). Det
bør også fastsettes saksbehandlingsregler for en slik revisjon.

14) Det må innføres bestemmelser om et organ som skal sikre
at skadelidte får erstatning når kjøretøyet som forårsaket
ulykken, er uforsikret eller uidentifisert. Det er viktig å
fastsette at skadelidte i en slik ulykke bør kunne henvende
seg direkte til dette organet som et første kontaktpunkt.
Medlemsstatene bør imidlertid ha mulighet til å anvende
visse begrensede unntak med hensyn til betaling av erstatning fra dette organet, og til å fastsette at erstatning for
tingsskade forårsaket av et ukjent kjøretøy kan begrenses
eller utelukkes på bakgrunn av faren for bedrageri.

15) Det er i de skadelidtes interesse at virkningene av visse
klausuler om ansvarsfraskrivelse begrenses til forholdet
mellom forsikringsgiveren og den personen som er ansvarlig for ulykken. Dersom kjøretøyet er stjålet eller tilegnet ved makt, kan medlemsstatene imidlertid fastsette
at erstatningen skal betales av ovennevnte organ.

16) For å lette den økonomiske byrden for dette organet kan
medlemsstatene fastsette en viss egenandel i tilfeller der
organet betaler erstatning for tingsskade forårsaket av
uforsikrede kjøretøyer eller kjøretøyer som er stjålet eller
tilegnet ved makt.

17) Muligheten til å begrense eller hindre betaling av rimelig erstatning til skadelidte fordi kjøretøyet er ukjent, bør
ikke kunne anvendes dersom organet har betalt erstatning
for betydelige personskader til en skadelidt ved samme
ulykke som der tingsskaden oppstod. Medlemsstatene
kan i forbindelse med tingsskader fastsette en egenandel
for den skadelidte opp til grensen fastsatt i dette direktiv.
Vilkårene for at personskader skal anses som betydelige,
bør fastsettes i nasjonal lovgivning eller forskrifter i den
medlemsstat der ulykken inntreffer. Ved fastsettelsen av
disse vilkårene kan medlemsstatene blant annet ta hensyn
til om skaden har krevd behandling på sykehus.

18) Når en ulykke er forårsaket av et uforsikret kjøretøy, vil
organet som betaler erstatning til skadelidte i ulykker
forårsaket av uforsikrede eller ukjente kjøretøyer, være
bedre stilt enn skadelidte med hensyn til å gjøre krav gjeldende overfor den erstatningspliktige part. Det bør derfor
(1)

EFT L 257 av 27.10.1995, s. 1.
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fastsettes at dette organet ikke kan kreve at skadelidte for
å få erstatning må påvise at den erstatningspliktige part
ikke har evne eller vilje til å betale.

19) Ved en tvist mellom ovennevnte organ og ansvarsforsikringsselskapet med hensyn til hvem av dem som skal betale erstatning til skadelidte i en ulykke, bør medlemsstatene for å unngå at betalingen av erstatning til skadelidte
blir forsinket, sikre at en av partene utpekes som ansvarlig
for i første instans å betale erstatning i påvente av en løsning av tvisten.

20) Skadelidte ved motorvognulykker bør sikres tilsvarende
behandling uansett hvor i Fellesskapet ulykken inntreffer.

21) Familiemedlemmer til forsikringstakeren, til føreren eller
til enhver annen erstatningspliktig bør gis tilsvarende beskyttelse som andre tredjemenn, i hvert fall når det gjelder
personskader.

22) Personskader og tingsskader som rammer fotgjengere,
syklister og andre ikke-motoriserte trafikanter, som vanligvis er den svakeste part i en ulykke, bør dekkes av den
lovpliktige forsikringen for kjøretøyet som er innblandet i
ulykken, dersom de har rett til erstatning i henhold til nasjonal sivilrettslig lovgivning. Denne bestemmelsen berører verken spørsmålet om erstatningsansvar eller størrelsen på en eventuell skadeserstatning ved en bestemt
ulykke i henhold til nasjonal lovgivning.

23) Det at alle passasjerer i et kjøretøy omfattes av forsikringen, er et viktig framskritt i gjeldende lovgivning. Dette
formålet ville settes i fare dersom passasjerer ble utelukket fra forsikringsdekning i henhold til nasjonal lovgivning eller vilkår i en forsikringsavtale fordi de hadde eller
burde hatt kjennskap til at føreren av kjøretøyet var påvirket av alkohol eller annet rusmiddel da ulykken inntraff.
En passasjer har vanligvis ikke forutsetning for å vurdere
graden av beruselse hos føreren. Målet om å avskrekke
personer fra å kjøre under påvirkning av rusmidler oppnås
ikke ved å redusere forsikringsdekningen for passasjerer
som blir skadet i motorvognulykker. Dekning av slike
passasjerer gjennom den lovpliktige motorvognforsikringen for kjøretøyet berører imidlertid verken deres ansvar i
henhold til gjeldende nasjonal lovgivning eller størrelsen
på en eventuell skadeserstatning ved en bestemt ulykke.

24) Alle lovpliktige motorvognforsikringer bør dekke hele
Fellesskapets territorium.
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25) Visse forsikringsforetak innfører klausuler i sine
forsikringspoliser om at avtalen opphører å gjelde dersom
kjøretøyet befinner seg utenfor registreringsmedlemsstaten
i lengre tid enn et nærmere angitt tidsrom. En slik praksis
er i strid med prinsippet i dette direktiv, som fastsetter
at den lovpliktige motorvognforsikringen skal dekke hele
Fellesskapets territorium på grunnlag av én enkelt premie.
Det bør derfor angis at forsikringsdekningen skal fortsette
å gjelde i hele avtaleperioden, uansett om kjøretøyet
befinner seg i en annen medlemsstat i et bestemt tidsrom,
uten at dette berører kravene i medlemsstatenes nasjonale
lovgivning om registrering av kjøretøyer.
26) Av hensyn til den forsikrede part bør hver enkelt
forsikringspolise for en enkeltpremie garantere, i
hver medlemsstat, den dekning som lovgivningen i
vedkommende stat krever eller den dekning som kreves
av lovgivningen i den medlemsstat der kjøretøyet
vanligvis er hjemmehørende, dersom denne dekningen er
høyere.
27) Det bør iverksettes tiltak for å gjøre det lettere å få
forsikringsdekning for kjøretøyer som importeres fra
én medlemsstat til en annen, selv om kjøretøyet ennå
ikke er registrert i bestemmelsesmedlemsstaten. Det bør
gis mulighet for et midlertidig unntak fra hovedregelen
som fastsetter i hvilken medlemsstat risikoen består. I
et tidsrom på 30 dager fra den dato kjøretøyet leveres
til, stilles til rådighet for eller sendes til kjøperen, bør
bestemmelsesmedlemsstaten anses som den medlemsstat
der risikoen består.
28) En person som ønsker å inngå en ny avtale om
motorvognforsikring med en annen forsikringsgiver,
bør kunne dokumentere ulykker og erstatningskrav som
oppsto under den foregående avtalen. Forsikringstakeren
bør ha rett til når som helst å anmode om en erklæring
om erstatningskrav, eller om fravær av slike krav, i
forbindelse med det eller de kjøretøyer som har vært
omfattet av forsikringsavtalen, for minst de siste fem
årene av avtaleforholdet. Forsikringsforetaket eller et
organ som er utpekt av en medlemsstat til å yte lovpliktig
forsikring eller utstede slike erklæringer, bør stille denne
erklæringen til rådighet for forsikringstakeren innen
15 dager fra anmodningen.
29) For å sikre tilfredsstillende beskyttelse for skadelidte
ved motorvognulykker bør medlemsstatene ikke tillate
forsikringsforetak å fastsette en egenandel for den
skadelidte.
30) Retten til å påberope seg forsikringsavtalen og rette krav
direkte mot forsikringsforetaket er av stor betydning for
beskyttelsen av skadelidte ved motorvognulykker. For
å fremme et effektivt og raskt erstatningsoppgjør og i
størst mulig grad unngå kostbare retterganger bør retten
til å fremme direktekrav mot forsikringsforetaket som
dekker den ansvarlige parts erstatningsansvar, gjelde for
skadelidte ved enhver motorvognulykke.
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31) For å oppnå tilstrekkelig beskyttelse for skadelidte ved
motorvognulykker bør framgangsmåten med begrunnet
tilbud omfatte alle typer motorvognulykker. Den samme
framgangsmåten bør få tilsvarende anvendelse dersom
ulykken behandles gjennom ordningen med nasjonale
forsikringsbyråer.
32) I henhold til artikkel 11 nr. 2 i rådsforordning (EF) nr.
44/2001 av 22. desember 2000 om domsmyndighet og
anerkjennelse og fullbyrdelse av rettsavgjørelser på
det sivilrettslige og handelsrettslige område(1), lest i
sammenheng med artikkel 9 nr. 1 bokstav b) i samme
forordning, kan den skadelidte framsette sitt krav overfor
ansvarsforsikringsselskapet i den medlemsstat der den
skadelidte er bosatt.
33) Ordningen med grønt kort-byråer sikrer at erstatningskrav
kan avgjøres problemfritt i den skadelidtes bostedsstat,
selv når den annen part kommer fra en annen europeisk
stat.
34) Skadelidte som er påført skade som følge av en
motorvognulykke som omfattes av dette direktivs
virkeområde og inntreffer i en annen stat enn skadelidtes
bostedsstat, bør gis rett til å fremme erstatningskrav i
sin bostedsstat mot en skaderepresentant som er utpekt
der av den ansvarlige parts forsikringsforetak. Denne
løsningen ville innebære at en skade som er påført utenfor
skadelidtes bostedsstat, kan behandles på en måte som
skadelidte er fortrolig med.
35) Denne ordningen med en skaderepresentant i skadelidtes
bostedsstat vil verken ha innflytelse på hvilken materiell
rett som skal anvendes i hvert enkelt tilfelle, eller på
spørsmålet om domsmyndighet.
36) Skadelidtes rett til å fremme direktekrav mot
forsikringsforetaket vil være en logisk følge av utpekingen
av slike skaderepresentanter, og vil dessuten forbedre den
rettslige stillingen til skadelidte ved motorvognulykker
som inntreffer utenfor deres bostedsstat.
37) Det bør fastsettes at den medlemsstat der
forsikringsforetaket har fått sin tillatelse, skal kreve
at foretaket utpeker skaderepresentanter som er bosatt
eller etablert i de andre medlemsstatene, som skal
innhente alle nødvendige opplysninger i forbindelse
med erstatningskrav som følge av slike ulykker, og
som skal treffe de nødvendige tiltak for å avgjøre
erstatningskravene på vegne av forsikringsforetaket og
for dettes regning, herunder utbetaling av erstatning.
Skaderepresentanter bør ha vide nok fullmakter til
å representere forsikringsforetaket overfor personer
som er påført skade ved slike ulykker, og dessuten til
å representere forsikringsforetaket overfor nasjonale
myndigheter, herunder om nødvendig overfor domstoler,
i den grad dette er forenlig med internasjonal privatrett
om tildeling av domsmyndighet.
(1)

EFT L 12 av 16.1.2001, s. 1.
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38) Skaderepresentantens virksomhet utgjør ikke et
tilstrekkelig grunnlag for å tildele domstolene
domsmyndighet i skadelidtes bostedsstat, med mindre
dette er fastsatt i internasjonal privatrett om tildeling av
domsmyndighet.

39) Utpeking av representanter med ansvar for
erstatningsoppgjør bør være et av vilkårene for å få
adgang til og for fortsatt å utøve forsikringsvirksomhet
som oppført i klasse 10 i avsnitt A i vedlegget til første
rådsdirektiv 73/239/EØF av 24. juli 1973 om samordning
av lover og forskrifter om adgang til å starte og utøve
virksomhet innen direkte forsikring med unntak av
livsforsikring(1), unntatt transportøransvar. Dette vilkår
bør derfor inngå i den offentlige tillatelse som utstedes av
myndighetene i den medlemsstat der forsikringsforetaket
oppretter sitt hovedkontor, som beskrevet i avdeling II i
rådsdirektiv 92/49/EØF av 18. juni 1992 om samordning
av lover og forskrifter om direkte forsikring med unntak
av livsforsikring og om endring av direktiv 73/239/EØF
og 88/357/EØF (tredje direktiv om annen forsikring
enn livsforsikring)(2). Vilkåret bør også gjelde for
forsikringsforetak som har sitt hovedkontor utenfor
Fellesskapet, og som har fått tildelt en tillatelse som
gir dem adgang til å utøve forsikringsvirksomhet i en
medlemsstat i Fellesskapet.

40) I tillegg til at det sørges for at forsikringsforetaket har
en representant i skadelidtes bostedsstat, bør skadelidtes
særlige rett til å få et raskt erstatningsoppgjør sikres. Det er
derfor nødvendig å innlemme i den nasjonale lovgivning
effektive og systematiske økonomiske eller tilsvarende
administrative sanksjoner – som for eksempel påbud i
kombinasjon med administrative bøter, regelmessige
rapporter til tilsynsmyndigheter, kontroller på stedet,
offentliggjøring i det nasjonale offisielle kunngjøringsblad
og i pressen, innstilling av foretakets virksomhet (forbud
mot å inngå nye avtaler i et visst tidsrom), utpeking av
en representant for tilsynsmyndighetene, som skal være
ansvarlig for å kontrollere at virksomheten drives i
samsvar med forsikringslovgivningen, tilbakekalling av
tillatelse til denne type virksomhet, sanksjoner som skal
pålegges ledelsen – i de tilfeller der forsikringsforetaket
eller dets representant ikke oppfyller sin forpliktelse til
å tilby erstatning innenfor en rimelig tidsfrist. Dette bør
ikke være til hinder for anvendelse av andre tiltak som
kan anses som hensiktsmessige, særlig i henhold til den
lovgivning som får anvendelse på tilsynssaker. Det er
imidlertid et vilkår at det ikke er strid om ansvaret og
den påførte skade, slik at forsikringsforetaket kan komme
med et begrunnet tilbud innenfor den fastsatte tidsfristen.
Det begrunnede tilbudet om erstatning bør være skriftlig
og inneholde grunnlaget for vurderingen av ansvaret og
skaden.
(1)
(2)

EFT L 228 av 16.8.1973, s. 3.
EFT L 228 av 11.8.1992, s. 1.
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41) I tillegg til disse sanksjonene bør det fastsettes at
det skal betales renter av erstatningsbeløpet som
forsikringsforetaket tilbyr eller som tilkjennes av
domstolen, dersom tilbudet ikke er framsatt innen den
fastsatte tidsfristen. Dersom medlemsstatene allerede
har nasjonale regler som omfatter kravet om renter ved
forsinket betaling, kan denne bestemmelsen gjennomføres
ved en henvisning til disse reglene.
42) Skadelidte som er påført skade som følge av en
motorvognulykke, har av og til problemer med å
få vite navnet på det forsikringsforetak som yter
ansvarsforsikring for en motorvogn som er innblandet i
en ulykke.
43) I de skadelidtes interesse bør medlemsstatene opprette
informasjonssentre for å sikre at slike opplysninger
om ulykker der en motorvogn er innblandet, blir gjort
tilgjengelige så raskt som mulig. Informasjonssentrene
bør også gjøre tilgjengelig opplysninger om
skaderepresentanter for skadelidte. Det er nødvendig
at slike sentre samarbeider med hverandre og raskt
svarer på anmodninger fra informasjonssentre i andre
medlemsstater om opplysninger om skaderepresentanter.
Det synes hensiktsmessig at slike sentre innhenter
opplysninger om forsikringsdekningens faktiske
utløpsdato, men ikke om utløpet av polisens opprinnelige
gyldighetsperiode dersom avtalen er blitt forlenget fordi
den ikke er blitt hevet.
44) Det bør fastsettes særlige bestemmelser om kjøretøyer (for
eksempel militære kjøretøyer eller offentlige kjøretøyer)
som er fritatt for kravet om lovpliktig ansvarsforsikring.
45) Den skadelidte kan ha en rettmessig interesse i å få opplyst
identiteten til eieren av kjøretøyet, den som vanligvis fører
det eller den registrerte innehaveren av kjøretøyet, for
eksempel dersom skadelidte kan oppnå erstatning bare fra
disse personene fordi kjøretøyet ikke er behørig forsikret
eller fordi skaden overskrider forsikringssummen, og i
slike tilfeller bør slike opplysninger også oppgis.
46) Visse opplysninger som oppgis, for eksempel navn og
adresse til kjøretøyets eier eller til den som vanligvis fører
kjøretøyet, forsikringspolisens nummer eller kjøretøyets
registreringsnummer, utgjør personopplysninger i
henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/
EF av 24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i
forbindelse med behandling av personopplysninger og om
fri utveksling av slike opplysninger(3). Den behandling
av slike opplysninger som er påkrevd i henhold til dette
direktiv, bør derfor være i samsvar med nasjonale tiltak
truffet i tråd med direktiv 95/46/EF. Navn og adresse
til den som vanligvis fører kjøretøyet, bør oppgis bare
dersom dette er fastsatt i nasjonal lovgivning.
(3)

EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31.
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47) For å sikre at skadelidte får den erstatning
vedkommende har krav på, er det nødvendig å
opprette et erstatningsorgan som skadelidte kan rette
henvendelser til når forsikringsforetaket har unnlatt
å utpeke en representant eller åpenbart forsinker
erstatningsoppgjøret, eller når forsikringsforetaket ikke
kan identifiseres. Erstatningsorganet bør gripe inn bare
i sjeldne enkelttilfeller, når forsikringsforetaket har
unnlatt å oppfylle sine forpliktelser til tross for de mulige
sanksjonenes avskrekkende virkning.
48) Erstatningsorganets rolle skal være å avgjøre
erstatningskrav i forbindelse med skade som er påført
skadelidte bare i saker som kan avgjøres på objektivt
grunnlag, og erstatningsorganet bør derfor begrense
sin virksomhet til å kontrollere at det er blitt framsatt
erstatningstilbud i henhold til fastsatte tidsfrister og
framgangsmåter, uten å ta stilling til saken.
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for dette formål i den medlemsstat der det uforsikrede
kjøretøyet som har forårsaket ulykken, vanligvis er
hjemmehørende. Dersom det er umulig å identifisere
kjøretøyet, bør det fastsettes at den endelige skyldner skal
være garantifondet som er opprettet for dette formål i den
medlemsstat der ulykken inntraff.
54) Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes
forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding
i nasjonal lovgivning og anvendelsen av direktivene
oppført i vedlegg I del B —
VEDTATT DETTE DIREKTIV:
KAPITTEL 1
ALMINNELIGE BESTEMMELSER
Artikkel 1

49) Juridiske personer som ved lov inntrer i skadelidtes
erstatningskrav overfor den som er ansvarlig for
ulykken eller dennes forsikringsforetak (for eksempel
andre forsikringsforetak eller trygdeorganer), bør ikke
ha rett til å fremme tilsvarende erstatningskrav mot
erstatningsorganet.
50) Erstatningsorganet bør ha rett til å tre inn i skadelidtes
rettigheter i den grad det har betalt erstatning til skadelidte.
For at erstatningsorganet lettere skal kunne gjøre sitt krav
gjeldende overfor forsikringsforetaket dersom sistnevnte
har unnlatt å utpeke en skaderepresentant eller åpenbart
forsinker erstatningsoppgjøret, bør det organ som
yter erstatning i skadelidtes stat, automatisk ha rett til
refusjon med inntreden i skadelidtes rettigheter overfor
det tilsvarende organ i den staten der forsikringsforetaket
er etablert. Dette organet vil være bedre stilt med
hensyn til å gjøre gjeldende et regresskrav overfor
forsikringsforetaket.
51) Selv om medlemsstatene kan fastsette at erstatningskrav
mot erstatningsorganet skal være av sekundær karakter,
bør skadelidte ikke ha plikt til å fremme erstatningskrav
mot den som var ansvarlig for ulykken, før vedkommende
henvender seg til erstatningsorganet. I slike tilfeller bør
skadelidte minst være i samme stilling som ved krav mot
garantifondet.
52) Denne ordningen kan gjennomføres ved at det inngås
en avtale mellom de erstatningsorganer som opprettes
eller godkjennes av medlemsstatene, som definerer deres
oppgaver og forpliktelser samt framgangsmåtene for
refusjon.
53) Dersom det er umulig å identifisere kjøretøyets
forsikringsselskap, bør det fastsettes at den endelige
skyldner for det erstatningsbeløp som skal utbetales
til skadelidte, skal være garantifondet som er opprettet

Definisjoner
I dette direktiv menes med:
1. «kjøretøy» enhver motorvogn som er beregnet på å kjøres
på bakken og ikke går på skinner, så vel som tilhengere,
selv om de ikke er tilkoplet,
2. «skadelidt» enhver person som har rett til erstatning for
skade forårsaket av kjøretøy,
3. «nasjonalt forsikringsbyrå» en bransjeorganisasjon som
er opprettet i henhold til rekommandasjon nr. 5 vedtatt
25. januar 1949 av Underkomiteen for veitransport i
Landtransportkomiteen i De forente nasjoners økonomiske
kommisjon for Europa, og som omfatter forsikringsforetak
som i en stat har tillatelse til å utøve virksomhet på området
ansvarsforsikring for motorvogn,
4. «territorium der kjøretøyet vanligvis er hjemmehørende»
a) territoriet til den stat kjøretøyet har kjennemerket til,
uavhengig av om kjennemerket er permanent eller
midlertidig,
b) i tilfeller der det ikke kreves registrering for
vedkommende kjøretøytype, men kjøretøyet har et
forsikringsskilt eller et annet kjennetegn som tilsvarer et
kjennemerke, territoriet til staten der forsikringsskiltet
eller kjennetegnet er utstedt,
c) i tilfeller der det for visse kjøretøytyper verken kreves
kjennemerke, forsikringsskilt eller annet kjennetegn,
territoriet til staten der personen som har hånd om
kjøretøyet, har sin bopel, eller
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d) i tilfeller der kjøretøyet ikke har noe kjennemerke,
eller har et kjennemerke som ikke, eller ikke lenger,
svarer til kjøretøyet, og har vært innblandet i en ulykke,
territoriet til den stat der ulykken inntraff, når det
gjelder erstatningsoppgjør som omhandlet i artikkel 2
bokstav a) første strekpunkt eller artikkel 10,
5. «grønt kort» et internasjonalt forsikringsbevis utstedt
på vegne av et nasjonalt forsikringsbyrå i samsvar
med rekommandasjon nr. 5 vedtatt 25. januar 1949 av
Underkomiteen for veitransport i Landtransportkomiteen i
De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa,
6. «forsikringsforetak» et foretak som har fått offentlig
tillatelse i samsvar med artikkel 6 eller artikkel 23 nr. 2 i
direktiv 73/239/EØF,
7. «etablert
forretningssted»
et
forsikringsforetaks
hovedkontor, agentur eller filial som definert i artikkel 2
bokstav c) i annet rådsdirektiv 88/357/EØF av 22. juni
1988 om samordning av lover og forskrifter om direkte
forsikring med unntak av livsforsikring og om fastsettelse
av bestemmelser for å lette den faktiske utøvelse av adgang
til å yte tjenester(1).
Artikkel 2
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ved bruk av kjøretøyer som vanligvis er hjemmehørende på
medlemsstatens territorium, er dekket av forsikring.

Omfanget av ansvarsdekningen og vilkårene for
forsikringsdekningen skal fastsettes på grunnlag av tiltakene
omhandlet i første ledd.

Hver medlemsstat skal treffe alle hensiktsmessige tiltak for å
sikre at forsikringsavtalen også dekker

a) i henhold til lovgivningen i andre medlemsstater, skade
som inntreffer på disse statenes territorium,

b) skade som påføres borgere av medlemsstater under
en direkte reise mellom to territorier der traktaten
får anvendelse, dersom det ikke finnes noe nasjonalt
forsikringsbyrå som har ansvar for det territoriet som
krysses. I slike tilfeller skal skaden dekkes i henhold til
gjeldende nasjonal lovgivning om lovpliktig forsikring i
medlemsstaten på hvis territorium kjøretøyet vanligvis er
hjemmehørende.

Forsikringen nevnt i første ledd skal dekke både tingsskade og
personskade.

Virkeområde
Bestemmelsene i artikkel 4, 6, 7 og 8 får anvendelse på
kjøretøyer som vanligvis er hjemmehørende på territoriet til en
av medlemsstatene
a) etter at det er inngått en avtale mellom de nasjonale
forsikringsbyråene hvis vilkår fastsetter at hvert nasjonale
forsikringsbyrå, i henhold til nasjonal lovgivning om
lovpliktig forsikring, garanterer for erstatningsoppgjør
ved ulykker som inntreffer på dens territorium, og som er
forårsaket av kjøretøyer som vanligvis er hjemmehørende
på en annen medlemsstats territorium, uansett om kjøretøyet
er forsikret eller ikke,
b) fra den dato Kommisjonen fastsetter, etter at den i nært
samarbeid med medlemsstatene har forsikret seg om at en
slik avtale er inngått,
c) i hele avtalens løpetid.
Artikkel 3
Lovpliktig forsikring av kjøretøyer
Med forbehold for artikkel 5 skal hver medlemsstat treffe
alle hensiktsmessige tiltak for å sikre at erstatningsansvar
(1)

EFT L 172 av 4.7.1988, s. 1.

Artikkel 4
Kontroller av forsikring
Medlemsstatene skal unnlate å kontrollere ansvarsforsikringen
for kjøretøyer som vanligvis er hjemmehørende på en annen
medlemsstats territorium og for kjøretøyer som vanligvis er
hjemmehørende på en tredjestats territorium, når disse kommer
inn på deres territorium fra en annen medlemsstats territorium.
De kan imidlertid foreta ikke-systematiske kontroller av
forsikringer såfremt disse ikke innebærer forskjellsbehandling
og foretas som ledd i en kontroll som ikke utelukkende gjelder
forsikringskontroll.

Artikkel 5
Unntak fra kravet om lovpliktig forsikring av kjøretøyer
1. En medlemsstat kan gjøre unntak fra artikkel 3 når det
gjelder visse offentlige eller private fysiske og juridiske
personer. En liste over slike personer skal utarbeides av den
berørte staten og oversendes de andre medlemsstatene og
Kommisjonen.

En medlemsstat som gjør slikt unntak, skal treffe alle
hensiktsmessige tiltak for å sikre at erstatning utbetales for
skader forårsaket av kjøretøyer tilhørende slike personer på sitt
territorium eller på en annen medlemsstats territorium.
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Den skal særlig utpeke en myndighet eller et organ i staten
der skaden oppstår, som skal ha ansvar for å betale erstatning
til skadelidte i samsvar med denne stats lovgivning dersom
artikkel 2 bokstav a) ikke kommer til anvendelse.
Den skal oversende Kommisjonen listen over personer som er
unntatt fra kravet om lovpliktig forsikring, samt de myndigheter
eller organer som er ansvarlige for erstatningen.
Kommisjonen skal offentliggjøre denne listen.
2. En medlemsstat kan gjøre unntak fra artikkel 3 når det
gjelder visse typer kjøretøyer eller visse kjøretøyer som har
et særlig kjennemerke. En liste over slike kjøretøytyper eller
kjøretøyer skal utarbeides av den berørte staten og oversendes
de andre medlemsstatene og Kommisjonen.
En medlemsstat som gjør slikt unntak, skal sikre at kjøretøyer
nevnt i første ledd, behandles på samme måte som kjøretøyer
som det ikke er tegnet lovpliktig forsikring for, slik det er
fastsatt i artikkel 3.
Garantifondet i den medlemsstat der ulykken inntraff, skal da
kunne kreve erstatning fra garantifondet i den medlemsstat der
kjøretøyet vanligvis er hjemmehørende.
Fra 11. juni 2010 skal medlemsstatene rapportere til
Kommisjonen om gjennomføringen og den praktiske
anvendelsen av dette nummer.
Når Kommisjonen har gjennomgått disse rapportene, skal den
ved behov framsette forslag om å erstatte eller oppheve dette
unntak.
Artikkel 6
Nasjonale forsikringsbyråer
Uten at dette berører forpliktelsen nevnt i artikkel 2 bokstav
a), skal hver medlemsstat, når en ulykke er forårsaket på dens
territorium av et kjøretøy som vanligvis er hjemmehørende
på en annen medlemsstats territorium, sikre at det nasjonale
forsikringsbyrået får
a) opplysninger om hvilket territorium kjøretøyet vanligvis
er hjemmehørende på, og om kjøretøyets eventuelle
registreringsnummer,
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Hver medlemsstat skal også sikre at forsikringsbyrået
oversender opplysningene omhandlet i bokstav a) og b) til
det nasjonale forsikringsbyrået i den stat på hvis territorium
kjøretøyet nevnt i første ledd vanligvis er hjemmehørende.
KAPITTEL 2
BESTEMMELSER OM KJØRETØYER SOM
VANLIGVIS ER HJEMMEHØRENDE PÅ
TREDJESTATERS TERRITORIUM
Artikkel 7
Nasjonale tiltak med hensyn til kjøretøyer som vanligvis er
hjemmehørende på tredjestaters territorium
Medlemsstatene skal treffe alle hensiktsmessige tiltak for
å sikre at kjøretøyer som vanligvis er hjemmehørende på en
tredjestats territorium og som kommer inn på territoriet der
traktaten får anvendelse, ikke blir brukt på deres territorium
med mindre skade som forårsakes av disse kjøretøyene, er
dekket i samsvar med kravene i de ulike medlemsstatenes
lovgivning om lovpliktig ansvarsforsikring for kjøretøyer, i
hele territoriet der traktaten får anvendelse.
Artikkel 8
Dokumentasjon om kjøretøyer som vanligvis er
hjemmehørende på tredjestaters territorium
1. Ethvert kjøretøy som vanligvis er hjemmehørende på en
tredjestats territorium, skal, før innreise til territoriet der
traktaten får anvendelse, være utstyrt med et gyldig grønt kort
eller en grenseforsikringsattest som bekrefter at kjøretøyet er
forsikret i samsvar med artikkel 7.
Kjøretøyer som vanligvis er hjemmehørende i en tredjestat,
skal imidlertid anses som kjøretøyer som vanligvis er
hjemmehørende i Fellesskapet, dersom de nasjonale
forsikringsbyråene i alle medlemsstatene enkeltvis garanterer
for erstatningsoppgjør i samsvar med sin nasjonale lovgivning
om lovpliktig forsikring, med hensyn til ulykker forårsaket av
slike kjøretøyer på dens territorium.
2. Når Kommisjonen i nært samarbeid med medlemsstatene har
fastslått at forpliktelsene nevnt i nr. 1 annet ledd er oppfylt,
skal den fastsette fra hvilken dag og for hvilke kjøretøytyper
medlemsstatene ikke lenger skal kreve fremleggelse av
dokumentene nevnt i nr. 1 første ledd.
KAPITTEL 3
MINSTEBELØP SOM SKAL DEKKES AV
LOVPLIKTIG FORSIKRING
Artikkel 9

b) i den grad det er mulig, nærmere opplysninger om
kjøretøyets forsikring, slik det vanligvis framgår av det
grønne kortet, som personen som har hånd om kjøretøyet,
er i besittelse av, i den utstrekning disse opplysningene
kreves av medlemsstaten på hvis territorium kjøretøyet
vanligvis er hjemmehørende.

Minstebeløp
1. Hver medlemsstat skal, med forbehold for høyere
garantibeløp som medlemsstatene eventuelt selv fastsetter,
kreve at den lovpliktige forsikringen nevnt i artikkel 3 dekker
minst følgende beløp:
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a) ved personskade, et minstebeløp for dekning på 1 000 000
euro per skadelidt eller 5 000 000 euro per skadetilfelle,
uansett antall skadelidte,
b) ved tingsskade, 1 000 000 euro per skadetilfelle, uansett
antall skadelidte.
Ved behov kan medlemsstatene innføre en overgangsperiode
fram til senest 11. juni 2012 for å tilpasse minstebeløpene for
dekning til de beløp som er fastsatt i første ledd.
Medlemsstater som innfører en slik overgangsperiode, skal
underrette Kommisjonen om dette og angi overgangsperiodens
varighet.
Medlemsstatene skal imidlertid senest 11. desember 2009
øke garantibeløpene til minst halvparten av de nivåer som er
fastsatt i første ledd.
2. Etter 11. juni 2005 eller etter utgangen av en
overgangsperiode som nevnt i nr. 1 annet ledd, skal beløpene
angitt i nevnte nummer revideres hvert femte år i samsvar med
den europeiske konsumprisindeksen (EKPI), som fastsatt i
rådsforordning (EF) nr. 2494/95.
Beløpene skal justeres automatisk. Beløpene skal økes med den
prosentvise endringen som angis i EKPI for det aktuelle tidsrom,
det vil si de fem årene umiddelbart før revisjonen omhandlet i
første ledd, og avrundes oppover til nærmeste 10 000 euro.
Kommisjonen skal meddele de avrundede beløpene til
Europaparlamentet og Rådet og sikre at de offentliggjøres i
Den europeiske unions tidende.
KAPITTEL 4
ERSTATNING FOR SKADE FORÅRSAKET AV ET
UKJENT KJØRETØY ELLER ET KJØRETØY UTEN
LOVPLIKTIG FORSIKRING SOM FASTSATT I
ARTIKKEL 3
Artikkel 10
Organ med ansvar for erstatning
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erstatningsoppgjør mellom organet og den eller de personer
som er ansvarlige for ulykken, og andre forsikringsgivere eller
trygdeorganer som skal yte skadelidte erstatning for samme
skade. Medlemsstatene kan imidlertid ikke tillate at organet
som forutsetning for betaling av erstatning krever at den
skadelidte kan påvise at den erstatningspliktige ikke har evne
eller vilje til å betale.
2. Den skadelidte kan uansett henvende seg direkte til
organet, som på grunnlag av de opplysninger det innhenter fra
skadelidte, skal ha plikt til å gi vedkommende et begrunnet svar
på spørsmålet om betaling av erstatning.
Medlemsstatene kan imidlertid utelukke betaling av erstatning
fra organet til personer som frivillig har tatt plass i kjøretøyet
som forårsaket skaden, dersom organet kan bevise at de kjente
til at kjøretøyet ikke var forsikret.
3. Medlemsstatene kan begrense eller utelukke betaling
av erstatning fra organet når det dreier seg om tingsskader
forårsaket av et ukjent kjøretøy.
Dersom organet har betalt erstatning for betydelige
personskader til en skadelidt ved samme ulykke som et ukjent
kjøretøy forårsaket tingsskade, kan medlemsstatene imidlertid
ikke utelukke betaling av erstatning for tingsskade med den
begrunnelse at kjøretøyet er ukjent. Medlemsstatene kan likevel
fastsette en egenandel på høyst 500 euro for den skadelidte i
forbindelse med en slik tingsskade.
Vilkårene for at personskader skal anses som betydelige,
skal fastsettes i henhold til lovgivning eller forskrifter i den
medlemsstat der ulykken inntreffer. I denne forbindelse kan
medlemsstatene blant annet ta hensyn til om skaden har krevd
behandling på sykehus.
4. Hver medlemsstat skal anvende sine lover og forskrifter
på organets betaling av erstatning, med forbehold for enhver
annen praksis som er gunstigere for den skadelidte.
Artikkel 11
Tvister

1. Hver medlemsstat skal opprette eller godkjenne et organ
som har til oppgave å betale erstatning, minst opp til den
grensen for forsikringsplikten, for tingsskade eller personskade
forårsaket av et ukjent kjøretøy eller et kjøretøy uten lovpliktig
forsikring som fastsatt i artikkel 3.

Ved en tvist mellom organet nevnt i artikkel 10 nr. 1 og
ansvarsforsikringsselskapet med hensyn til hvem som skal
betale erstatning til skadelidte, skal medlemsstatene treffe
hensiktsmessige tiltak slik at en av disse partene utpekes som
ansvarlig for i første instans å betale erstatning til skadelidte
uten opphold.

Første ledd skal ikke berøre medlemsstatenes rett til å
bestemme om organets erstatning skal tillegges sekundær
karakter eller ikke, og retten til å fastsette bestemmelser om

Dersom det til slutt blir bestemt at den andre parten skulle ha
betalt hele eller deler av erstatningen, skal den andre parten
tilbakebetale det aktuelle beløpet til den parten som har betalt.
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KAPITTEL 5
SÆRLIGE KATEGORIER AV SKADELIDTE,
KLAUSULER OM ANSVARSFRASKRIVELSE, ÉN
ENKELT PREMIE, KJØRETØYER SOM SENDES FRA
EN MEDLEMSSTAT TIL EN ANNEN
Artikkel 12
Særlige kategorier av skadelidte
1. Med forbehold for artikkel 13 nr. 1 annet ledd skal
forsikringen nevnt i artikkel 3 dekke ansvar for personskader
som påføres alle passasjerer unntatt føreren, i forbindelse med
bruken av et kjøretøy.
2. Familiemedlemmer til forsikringstakeren, til føreren eller
til enhver annen person som er sivilrettslig ansvarlig ved en
ulykke, og hvis ansvar er dekket av forsikringen nevnt i artikkel
3, skal ikke på grunn av sitt slektskap være utelukket fra
forsikringsdekning når det gjelder personskader.
3. Forsikringen nevnt i artikkel 3 skal dekke personskader og
tingsskader som rammer fotgjengere, syklister og andre ikkemotoriserte trafikanter som etter en ulykke der en motorvogn
er innblandet, har rett til erstatning i henhold til nasjonal
sivilrettslig lovgivning.
Denne artikkel skal verken berøre erstatningsansvaret eller
erstatningsbeløpet.
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Medlemsstatene skal ha mulighet til å unnlate å anvende
bestemmelsen i første ledd ved ulykker som inntreffer på deres
territorium, dersom og i den utstrekning skadelidte kan få
erstatning for skaden som er påført, fra et trygdeorgan.

2. Dersom kjøretøyet er stjålet eller tilegnet ved makt,
kan medlemsstatene fastsette at organet angitt i artikkel 10
nr. 1 skal betale erstatning i stedet for forsikringsgiveren
på de vilkårene som er fastsatt i nr. 1. Dersom kjøretøyet
vanligvis er hjemmehørende i en annen medlemsstat, kan dette
organet ikke gjøre noe krav gjeldende overfor noe organ i den
medlemsstaten.

Medlemsstater som fastsetter at organet nevnt i artikkel 10 nr. 1
skal betale erstatning dersom kjøretøyet er stjålet eller tilegnet
ved makt, kan fastsette en egenandel for den skadelidte på
høyst 250 euro i forbindelse med tingsskade.

3. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for
å sikre at enhver lovbestemmelse eller ethvert vilkår i en
forsikringsavtale som utelukker en passasjer fra slik dekning
med den begrunnelse at vedkommende kjente til eller burde
kjent til at føreren av kjøretøyet var påvirket av alkohol eller
et annet rusmiddel da ulykken inntraff, skal anses som ugyldig
når det gjelder erstatningskrav fra en slik passasjer.

Artikkel 14
Artikkel 13

Én enkelt premie

Klausuler om ansvarsfraskrivelse

Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre at
alle lovpliktige ansvarsforsikringer for kjøretøyer

1. Medlemsstatene skal treffe alle hensiktsmessige tiltak
for å sikre at enhver lovbestemmelse eller ethvert vilkår i en
forsikringsavtale inngått i samsvar med artikkel 3 skal anses
som ugyldig når det gjelder erstatningskrav fra tredjemenn som
er skadelidt i en ulykke, dersom denne lovbestemmelsen eller
dette avtalevilkåret utelukker fra forsikringsdekning kjøretøyer
som brukes eller føres av
a) personer som ikke har uttrykkelig eller underforstått
tillatelse til dette,
b) personer som ikke har et førerkort som tillater dem å kjøre
det berørte kjøretøyet,

a) dekker hele Fellesskapets territorium på grunnlag av én
enkelt premie og i hele avtaletiden, herunder i perioder når
kjøretøyet befinner seg i andre medlemsstater i avtaletiden,
og

b) på grunnlag av den samme enkeltpremie garanterer,
i hver medlemsstat, den dekning som lovgivningen i
vedkommende stat krever eller den dekning som kreves av
lovgivningen i den medlemsstat der kjøretøyet vanligvis er
hjemmehørende, dersom denne dekningen er høyere.

Artikkel 15

c) personer som ikke oppfyller de lovfestede tekniske kravene
med hensyn til det berørte kjøretøyets tilstand og sikkerhet.

Kjøretøyer som sendes fra en medlemsstat til en annen

Bestemmelsen eller vilkåret nevnt i første ledd bokstav a)
kan imidlertid gjøres gjeldende overfor personer som frivillig
har tatt plass i kjøretøyet som forårsaket skaden, dersom
forsikringsgiveren kan bevise at de kjente til at kjøretøyet var
stjålet.

1. Som unntak fra artikkel 2 bokstav d) annet strekpunkt i
direktiv 88/357/EØF skal den medlemsstat der risikoen består,
anses som bestemmelsesmedlemsstaten i 30 dager fra det
tidspunkt kjøperen aksepterer leveringen når et kjøretøy sendes
fra en medlemsstat til en annen, selv om kjøretøyet ikke er
formelt registrert i bestemmelsesmedlemsstaten.
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2. Dersom kjøretøyet er innblandet i en ulykke i
løpet av tidsrommet nevnt i nr. 1 i denne artikkel mens
det er uforsikret, skal organet nevnt i artikkel 10 nr. 1 i
bestemmelsesmedlemsstaten ha ansvar for erstatningen nevnt
i artikkel 9.

Ved anvendelse av denne framgangsmåten skal enhver
henvisning til forsikringsforetak forstås som en henvisning til
nasjonale forsikringsbyråer.

KAPITTEL 6

Særlige bestemmelser om erstatning til skadelidte etter
en ulykke som inntreffer i en annen medlemsstat enn
skadelidtes bostedsstat

ERKLÆRING, EGENANDEL, DIREKTEKRAV
Artikkel 16
Erklæring om tredjemanns erstatningskrav
Medlemsstatene skal sikre at forsikringstakeren har rett til
når som helst å anmode om en erklæring om tredjemanns
erstatningskrav, eller om fravær av slike krav, i forbindelse
med det eller de kjøretøyer som har vært omfattet av
forsikringsavtalen, for minst de siste fem årene av
avtaleforholdet.
Forsikringsforetaket eller et organ som er utpekt av en
medlemsstat til å yte lovpliktig forsikring eller utstede slike
erklæringer, skal stille denne erklæringen til rådighet for
forsikringstakeren innen 15 dager fra anmodningen.
Artikkel 17
Egenandel
Forsikringsforetak skal ikke kreve at skadelidte som er påført
skade som følge av en ulykke, betaler noen egenandel i
forbindelse med forsikringen nevnt i artikkel 3.
Artikkel 18
Retten til å fremme direktekrav
Medlemsstatene skal sikre at skadelidte som er påført skade
som følge av en ulykke forårsaket av et kjøretøy som er dekket
av forsikring som nevnt i artikkel 3, har rett til å fremme
direktekrav mot forsikringsforetaket som dekker den ansvarlige
parts erstatningsansvar.
KAPITTEL 7
ERSTATNINGSOPPGJØR SOM FØLGE AV EN
ULYKKE FORÅRSAKET AV ET KJØRETØY SOM ER
DEKKET AV FORSIKRING SOM NEVNT I
ARTIKKEL 3
Artikkel 19
Framgangsmåte for erstatningsoppgjør
Medlemsstatene skal fastsette framgangsmåten omhandlet i
artikkel 22 i forbindelse med erstatningsoppgjør som følge av
en ulykke forårsaket av et kjøretøy som er dekket av forsikring
som nevnt i artikkel 3.
Ved krav som kan gjøres opp gjennom ordningen med nasjonale
forsikringsbyråer fastsatt i artikkel 2, skal medlemsstatene
fastsette samme framgangsmåte som i artikkel 22.

Artikkel 20

1. Formålet med artikkel 20–26 er å fastsette særlige
bestemmelser som får anvendelse på skadelidte som har rett
til erstatning for skade som følge av ulykker som inntreffer
i en annen medlemsstat enn skadelidtes bostedsstat, og
som er forårsaket av forsikrede kjøretøyer som vanligvis er
hjemmehørende i en medlemsstat.
Med forbehold for tredjestaters lovgivning om erstatningsansvar
og internasjonal privatrett får disse bestemmelser også
anvendelse på skadelidte som er bosatt i en medlemsstat og har
rett til erstatning for skade som følge av ulykker som inntreffer
i tredjestater hvis nasjonale forsikringsbyråer har sluttet seg
til grønt kort-ordningen, når slike ulykker er forårsaket av
forsikrede kjøretøyer som vanligvis er hjemmehørende i en
medlemsstat.
2. Artikkel 21 og 24 får anvendelse bare på ulykker forårsaket
av et kjøretøy som
a) er forsikret gjennom et etablert forretningssted i en annen
medlemsstat enn skadelidtes bostedsstat og
b) vanligvis er hjemmehørende i en annen medlemsstat enn
skadelidtes bostedsstat.
Artikkel 21
Skaderepresentanter
1. Hver medlemsstat skal treffe alle nødvendige tiltak for å
sikre at alle forsikringsforetak som dekker risikoene oppført i
klasse 10 i avsnitt A i vedlegget til direktiv 73/239/EØF, unntatt
transportøransvaret, utpeker en skaderepresentant i alle andre
medlemsstater enn den der foretaket har fått sin offentlige
tillatelse.
Skaderepresentanten skal ha ansvar for å behandle og avgjøre
erstatningskrav som følge av ulykker i tilfellene omhandlet i
artikkel 20 nr. 1.
Skaderepresentanten skal være bosatt eller etablert i den
medlemsstaten der vedkommende blir utpekt.
2. Valget av skaderepresentant skal skje etter forsikringsforetakets eget skjønn.
Medlemsstatene kan ikke begrense denne valgmuligheten.
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Artikkel 23

3. Skaderepresentanten kan opptre for ett eller flere
forsikringsforetak.
4. Skaderepresentanten skal ved slike erstatningskrav
innhente alle nødvendige opplysninger i forbindelse med
erstatningsoppgjøret og treffe de nødvendige tiltak med sikte
på å forhandle fram et erstatningsoppgjør.
Kravet om utpeking av en skaderepresentant skal ikke frata
skadelidte eller dennes forsikringsforetak retten til å fremme
direktekrav mot den person som forårsaket ulykken, eller
dennes forsikringsforetak.
5. Skaderepresentanter skal ha vide nok fullmakter til å
representere forsikringsforetaket overfor skadelidte i tilfellene
nevnt i artikkel 20 nr. 1 og til å imøtekomme deres krav fullt ut.
De må være i stand til å behandle saker på det eller de offisielle
språk i skadelidtes bostedsstat.

Informasjonssentre
1. For at skadelidte skal kunne søke erstatning, skal hver
medlemsstat opprette eller godkjenne et informasjonssenter
som skal ha ansvaret for
a) å føre et register med følgende opplysninger:
i)

registreringsnumrene på de motorvognene som
vanligvis er hjemmehørende på vedkommende stats
territorium,

ii)

numrene på forsikringspolisene som dekker bruken
av disse kjøretøyene for risikoene oppført i klasse 10
i avsnitt A i vedlegget til direktiv 73/239/EØF, unntatt
transportøransvaret, og, når polisens gyldighetsperiode
er utløpt, datoen da forsikringsdekningen opphørte,

iii)

forsikringsforetak som dekker bruken av kjøretøyer
for risikoene oppført i klasse 10 i avsnitt A
i vedlegget til direktiv 73/239/EØF, unntatt
transportøransvaret, og skaderepresentanter som
er utpekt av slike forsikringsforetak i samsvar med
dette direktivs artikkel 21, og hvis navn skal meldes
til informasjonssenteret i samsvar med nr. 2 i denne
artikkel,

iv)

listen over de kjøretøyer i hver medlemsstat
som er unntatt fra kravet om å være dekket av
ansvarsforsikring i henhold til artikkel 5 nr. 1 og 2,

v)

for kjøretøyene omhandlet i iv),

6. Utpekingen av en skaderepresentant skal ikke i seg
selv innebære at det åpnes en filial som definert i artikkel 1
bokstav b) i direktiv 92/49/EØF, og skaderepresentanten skal
ikke betraktes som et etablert forretningssted som definert i
artikkel 2 bokstav c) i direktiv 88/357/EØF eller som et etablert
forretningssted som definert i forordning (EF) nr. 44/2001.
Artikkel 22
Framgangsmåte ved erstatningskrav
Medlemsstatene skal innføre en forpliktelse, støttet av egnede,
effektive og systematiske økonomiske eller tilsvarende
administrative sanksjoner, for å sikre at innen tre måneder
fra den dato da skadelidte fremmet sitt erstatningskrav,
enten direkte overfor forsikringsforetaket til den person som
forårsaket ulykken, eller overfor dettes skaderepresentant,

–

navnet på den myndighet eller det organ som er
utpekt i henhold til artikkel 5 nr. 1 tredje ledd som
ansvarlig for å betale erstatning til skadelidte i de
tilfeller der framgangsmåten fastsatt i artikkel 2
nr. 2 bokstav a) ikke kommer til anvendelse,
dersom kjøretøyet omfattes av unntaket fastsatt i
artikkel 5 nr. 1,

–

navnet på det organ som dekker kjøretøyet i den
medlemsstat der det vanligvis er hjemmehørende,
dersom kjøretøyet omfattes av unntaket fastsatt i
artikkel 5 nr. 2,

a) skal forsikringsforetaket til den person som forårsaket
ulykken, eller dettes skaderepresentant komme med et
begrunnet tilbud om erstatning i tilfeller der ansvaret ikke
bestrides og erstatningen er utmålt, eller

b) skal forsikringsforetaket som har mottatt erstatningskravet,
eller dettes skaderepresentant gi et begrunnet svar på
punktene i erstatningskravet i tilfeller der ansvar nektes
eller ikke er klarlagt, eller der erstatningen ikke er utmålt.

Medlemsstatene skal vedta bestemmelser som skal sikre at
dersom tilbudet ikke framsettes innenfor tremånedersfristen,
skal det betales renter av det erstatningsbeløpet skadelidte
tilbys av forsikringsforetaket eller tilkjennes av domstolen.
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b) eller å samordne innhenting og spredning av slike
opplysninger og
c) å bistå berettigede personer med å få tilgang til
opplysningene nevnt i bokstav a) i)–v).
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Opplysningene i bokstav a) i), ii) og iii) må oppbevares i et
tidsrom på sju år etter at registreringen av kjøretøyet har
opphørt eller etter forsikringsavtalens utløp.

opplysningene som er angitt i nevnte numre, til enhver part som
er innblandet i en trafikkulykke forårsaket av et kjøretøy som er
dekket av forsikring som nevnt i artikkel 3.

2. Forsikringsforetak nevnt i nr. 1 bokstav a) iii) skal
underrette alle medlemsstatenes informasjonssentre om navn
og adresse til de skaderepresentanter som de i samsvar med
artikkel 21 har utpekt i hver av medlemsstatene.

6. Personopplysninger som framkommer som følge av
nr. 1–5, skal behandles i samsvar med nasjonale tiltak truffet i
henhold til direktiv 95/46/EF.
Artikkel 24

3. Medlemsstatene skal sikre at skadelidte i et tidsrom
på sju år etter at ulykken inntraff, har rett til omgående å få
utlevert følgende opplysninger fra informasjonssenteret i den
medlemsstaten der han eller hun er bosatt, i den medlemsstaten
der kjøretøyet vanligvis er hjemmehørende eller i den
medlemsstaten der ulykken inntraff:
a) forsikringsforetakets navn og adresse,
b) nummeret på forsikringspolisen og
c) navn og adresse til forsikringsforetakets skaderepresentant
i skadelidtes bostedsstat.

Erstatningsorganer
1. Hver medlemsstat skal opprette eller godkjenne et
erstatningsorgan som skal ha ansvar for å yte erstatning til
skadelidte i tilfellene omhandlet i artikkel 20 nr. 1.
Slike skadelidte kan fremme erstatningskrav
erstatningsorganet i sin bostedsstat dersom

overfor

a) forsikringsforetaket eller dets skaderepresentant innen
tre måneder etter den dato da skadelidte fremmet
sitt erstatningskrav overfor forsikringsforetaket til
kjøretøyet som forårsaket ulykken, eller overfor dettes
skaderepresentant, ikke har gitt et begrunnet svar på
punktene i erstatningskravet, eller

Informasjonssentrene skal samarbeide med hverandre.
4. Informasjonssenteret skal gi skadelidte navn og adresse
til kjøretøyets eier, til den som vanligvis fører kjøretøyet, eller
til den registrerte innehaveren av kjøretøyet, dersom skadelidte
har en rettmessig interesse i å få disse opplysningene. Med
henblikk på denne bestemmelsen skal informasjonssentrene
særlig henvende seg til
a) forsikringsforetaket eller
b) kjøretøyregisteret.
Dersom kjøretøyet omfattes av unntaket i artikkel 5 nr. 1 første
ledd, skal informasjonssenteret informere skadelidte om navnet
på den myndighet eller det organ som er utpekt i henhold til
artikkel 5 nr. 1 tredje ledd som ansvarlig for å betale erstatning
til skadelidte i tilfeller der framgangsmåten fastsatt i artikkel 2
bokstav a) ikke kommer til anvendelse.

b) forsikringsforetaket
har
unnlatt
å
utpeke
en
skaderepresentant i skadelidtes bostedsstat i samsvar
med artikkel 20 nr. 1. I dette tilfellet kan de skadelidte
ikke fremme erstatningskrav overfor erstatningsorganet
dersom de har fremmet erstatningskrav direkte overfor
forsikringsforetaket til kjøretøyet som forårsaket ulykken,
og har mottatt et begrunnet svar innen tre måneder etter at
kravet ble fremmet.
De skadelidte kan imidlertid ikke fremme erstatningskrav
overfor erstatningsorganet dersom de har tatt rettslige skritt
direkte mot forsikringsforetaket.
Erstatningsorganet skal iverksette tiltak innen to måneder etter
datoen da skadelidte fremmet erstatningskrav overfor organet,
men skal avslutte tiltakene dersom forsikringsforetaket
eller dets skaderepresentant senere gir et begrunnet svar på
erstatningskravet.
Erstatningsorganet skal umiddelbart underrette

Dersom kjøretøyet omfattes av unntaket i artikkel 5 nr. 2,
skal informasjonssenteret opplyse skadelidte om navnet på
det organ som dekker kjøretøyet i den stat der det vanligvis er
hjemmehørende.
5. Medlemsstatene skal, uten at det berører deres forpliktelser
i henhold til nr. 1 og 4, sikre at informasjonssentrene gir

a) forsikringsforetaket til kjøretøyet som forårsaket ulykken,
eller skaderepresentanten,
b) erstatningsorganet i den medlemsstat der forsikringsforetaket som utstedte forsikringspolisen, har sitt
forretningssted,
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c) personen som forårsaket ulykken, dersom denne er kjent,

om at det har mottatt et erstatningskrav fra skadelidte, og at det
vil svare på erstatningskravet innen to måneder etter at det ble
fremmet.

Denne bestemmelsen skal ikke berøre medlemsstatenes rett
til å bestemme om organets erstatning skal tillegges sekundær
karakter eller ikke, og retten til å fastsette bestemmelser om
erstatningsoppgjør mellom dette organet og den eller de
personer som forårsaket ulykken, og andre forsikringsforetak
eller trygdeorganer som skal yte skadelidte erstatning for
samme skade. Medlemsstatene kan imidlertid ikke tillate
at organet betaler erstatning på andre vilkår enn dem som er
fastsatt i dette direktiv, særlig ikke på det vilkår at skadelidte
skal påvise at den erstatningspliktige er ute av stand til eller
nekter å betale.

2. Erstatningsorganet som har betalt erstatning til skadelidte
i dennes bostedsstat, skal ha rett til å kreve refusjon for
det utbetalte erstatningsbeløp fra erstatningsorganet i
den medlemsstaten der forsikringsforetaket som utstedte
forsikringspolisen, har sitt etablerte forretningssted.

Sistnevnte organ skal tre inn i de rettigheter skadelidte har
overfor den person som forårsaket ulykken, eller dennes
forsikringsforetak, i den utstrekning erstatningsorganet i
skadelidtes bostedsstat har betalt erstatning for skaden.

Hver medlemsstat skal være forpliktet til å anerkjenne en slik
inntreden i rettigheter som er fastsatt av en annen medlemsstat.
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bosatt. Erstatningen skal ytes i henhold til bestemmelsene i
artikkel 9 og 10. Erstatningsorganet skal deretter, på vilkårene
fastsatt i artikkel 24 nr. 2, ha et erstatningskrav
a) når forsikringsforetaket ikke kan identifiseres: mot
garantifondet i den medlemsstat der kjøretøyet vanligvis er
hjemmehørende,
b) når kjøretøyet er ukjent: mot garantifondet i den
medlemsstat der ulykken inntraff,
c) når kjøretøyet er hjemmehørende i en tredjestat: mot
garantifondet i den medlemsstat der ulykken inntraff.
2. Denne artikkel får anvendelse på ulykker forårsaket av
tredjestaters kjøretøyer som er omfattet av artikkel 7 og 8.
Artikkel 26
Sentralt organ
Medlemsstatene skal treffe alle hensiktsmessige tiltak for å lette
de skadelidtes, deres forsikringsgiveres eller deres juridiske
representanters tilgang til de grunnleggende opplysninger som
er nødvendige for å behandle erstatningskrav.

Disse grunnleggende opplysningene skal ved behov foreligge
i elektronisk form i et sentralt register i hver medlemsstat, og
skal gjøres tilgjengelig for de berørte parter når de uttrykkelig
anmoder om det.

Artikkel 27
3. Denne artikkel får anvendelse

a) etter at det er inngått en avtale mellom erstatningsorganene
som er opprettet eller godkjent av medlemsstatene,
som gjelder deres oppgaver og forpliktelser samt
framgangsmåtene for refusjon,

b) fra den dato Kommisjonen fastsetter, etter at den i nært
samarbeid med medlemsstatene har forsikret seg om at en
slik avtale er inngått.

Sanksjoner
Medlemsstatene skal fastsette sanksjoner for overtredelse av
de nasjonale bestemmelser de vedtar for å gjennomføre dette
direktiv, og skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre at de
anvendes. Sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold
til overtredelsen og virke avskrekkende. Medlemsstatene skal
underrette Kommisjonen så snart som mulig om endringer i
bestemmelser vedtatt i samsvar med denne artikkel.

KAPITTEL 8
SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 25

Artikkel 28

Erstatning

Nasjonale bestemmelser

1. Dersom det er umulig å identifisere kjøretøyet, eller dersom
det innen to måneder etter ulykken er umulig å identifisere
forsikringsforetaket, kan skadelidte søke om erstatning fra
erstatningsorganet i den medlemsstat der vedkommende er

1. Medlemsstatene kan, i samsvar med traktaten,
opprettholde eller vedta bestemmelser som er gunstigere for
skadelidte enn de bestemmelsene som er nødvendige for å
etterkomme dette direktiv.
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2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 29

Nr. 8/265

Artikkel 30
Ikrafttredelse
Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.

Oppheving

Artikkel 31

Direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 90/232/EØF, 2000/26/EF og
2005/14/EF, som endret ved direktivene oppført i vedlegg I del
A, oppheves, uten at dette berører medlemsstatenes forpliktelser
med hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal lovgivning
og anvendelse av direktivene oppført i vedlegg I del B.

Adressater

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

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Strasbourg, 16. september 2009.

For Europaparlamentet

For Rådet

President

Formann

J. BUZEK

C. MALMSTRÖM
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VEDLEGG I
DEL A
Opphevede direktiver med oversikt over endringer
(nevnt i artikkel 29)
Rådsdirektiv 72/166/EØF
(EFT L 103 av 2.5.1972, s. 1)
Rådsdirektiv 72/430/EØF
(EFT L 291 av 28.12.1972, s. 162)
Rådsdirektiv 84/5/EØF
(EFT L 8 av 11.1.1984, s. 17)

Bare artikkel 4

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/14/EF
(EUT L 149 av 11.6.2005, s. 14)

Bare artikkel 1

Rådsdirektiv 84/5/EØF
(EFT L 8 av 11.1.1984, s. 17)
Punkt XI.F i vedlegg I til tiltredelsesakten av 1985
(EFT L 302 av 15.11.1985, s. 218)
Rådsdirektiv 90/232/EØF
(EFT L 129 av 19.5.1990, s. 33)

Bare artikkel 4

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/14/EF
(EUT L 149 av 11.6.2005, s. 14)

Bare artikkel 2

Rådsdirektiv 90/232/EØF
(EFT L 129 av 19.5.1990, s. 33)
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/14/EF
(EUT L 149 av 11.6.2005, s. 14)

Bare artikkel 4

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/26/EF
(EFT L 181 av 20.7.2000, s. 65)
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/14/EF
(EUT L 149 av 11.6.2005, s. 14)

Bare artikkel 5

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/14/EF
(EUT L 149 av 11.6.2005, s. 14)

Del B
Liste over frister for innarbeiding i nasjonal lovgivning og anvendelse
(nevnt i artikkel 29)
Direktiv

Frist for innarbeiding

Anvendelsesdato

72/166/EØF

31. desember 1973

—

72/430/EØF

—

1. januar 1973

84/5/EØF

31. desember 1987

31. desember 1988

90/232/EØF

31. desember 1992

—

2000/26/EF

19. juli 2002

19. januar 2003

2005/14/EF

11. juni 2007

—
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Vedlegg II
SAMMENLIGNINGSTABELL
Direktiv 72/166/EØF

Direktiv 84/5/EØF

Direktiv 90/232/EØF

Direktiv 2000/26/EF

Dette direktiv

Artikkel 1 nr. 1–3

Artikkel 1 nr. 1–3

Artikkel 1 nr. 4 første
strekpunkt

Artikkel 1 nr. 4 bokstav a)

Artikkel 1 nr. 4 annet
strekpunkt

Artikkel 1 nr. 4 bokstav b)

Artikkel 1 nr. 4 tredje
strekpunkt

Artikkel 1 nr. 4 bokstav c)

Artikkel 1 nr. 4 fjerde
strekpunkt

Artikkel 1 nr. 4 bokstav d)

Artikkel 1 nr. 5

Artikkel 1 nr. 5

Artikkel 2 nr. 1

Artikkel 4

Artikkel 2 nr. 2, innledende tekst

Artikkel 2 innledende
tekst

Artikkel 2 nr. 2 første
strekpunkt

Artikkel 2 bokstav a)

Artikkel 2 nr. 2 annet
strekpunkt

Artikkel 2 bokstav b)

Artikkel 2 nr. 2 tredje
strekpunkt

Artikkel 2 bokstav c)

Artikkel 3 nr. 1 første
punktum

Artikkel 3 første ledd

Artikkel 3 nr. 1 annet
punktum

Artikkel 3 annet ledd

Artikkel 3 nr. 2, innledende tekst

Artikkel 3 tredje ledd
innledende tekst

Artikkel 3 nr. 2 første
strekpunkt

Artikkel 3 tredje ledd
bokstav a)

Artikkel 3 nr. 2 annet
strekpunkt

Artikkel 3 tredje ledd
bokstav b)

Artikkel 4 innledende
tekst

Artikkel 5 nr. 1 første
ledd

Artikkel 4 bokstav a)
første ledd

Artikkel 5 nr. 1 første
ledd

Artikkel 4 bokstav
a) annet ledd første
punktum

Artikkel 5 nr. 1 annet
ledd

Artikkel 4 bokstav
a) annet ledd annet
punktum

Artikkel 5 nr. 1 tredje
ledd

Artikkel 4 bokstav
a) annet ledd tredje
punktum

Artikkel 5 nr. 1 fjerde
ledd

Artikkel 4 bokstav
a) annet ledd fjerde
punktum

Artikkel 5 nr. 1 femte
ledd

Artikkel 4 bokstav b)
første ledd

Artikkel 5 nr. 2 første
ledd

Artikkel 4 bokstav
b) annet ledd første
punktum

Artikkel 5 nr. 2 annet
ledd
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Direktiv 72/166/EØF

Direktiv 84/5/EØF

Direktiv 90/232/EØF
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Direktiv 2000/26/EF

Dette direktiv

Artikkel 4 bokstav
b) annet ledd annet
punktum

Artikkel 5 nr. 2 tredje
ledd

Artikkel 4 bokstav
b) tredje ledd første
punktum

Artikkel 5 nr. 2 fjerde
ledd

Artikkel 4 bokstav
b) tredje ledd annet
punktum

Artikkel 5 nr. 2 femte
ledd

Artikkel 5 innledende
tekst

Artikkel 6 første ledd
innledende tekst

Artikkel 5 første
strekpunkt

Artikkel 6 første ledd
bokstav a)

Artikkel 5 annet
strekpunkt

Artikkel 6 første ledd
bokstav b)

Artikkel 5 avsluttende
tekst

Artikkel 6 annet ledd

Artikkel 6

Artikkel 7

Artikkel 7 nr. 1

Artikkel 8 nr. 1 første
ledd

Artikkel 7 nr. 2

Artikkel 8 nr. 1 annet
ledd

Artikkel 7 nr. 3

Artikkel 8 nr. 2

Artikkel 8

—
Artikkel 1 nr. 1

Artikkel 3 fjerde ledd

Artikkel 1 nr. 2

Artikkel 9 nr. 1

Artikkel 1 nr. 3

Artikkel 9 nr. 2

Artikkel 1 nr. 4

Artikkel 10 nr. 1

Artikkel 1 nr. 5

Artikkel 10 nr. 2

Artikkel 1 nr. 6

Artikkel 10 nr. 3

Artikkel 1 nr. 7

Artikkel 10 nr. 4

Artikkel 2 nr. 1 første
ledd innledende tekst

Artikkel 13 nr. 1 første
ledd innledende tekst

Artikkel 2 nr. 1 første
strekpunkt

Artikkel 13 nr. 1 første
ledd bokstav a)

Artikkel 2 nr. 1 annet
strekpunkt

Artikkel 13 nr. 1 første
ledd bokstav b)

Artikkel 2 nr. 1 tredje
strekpunkt

Artikkel 13 nr. 1 første
ledd bokstav c)

Artikkel 2 nr. 1 første
ledd avsluttende tekst

Artikkel 13 nr. 1 første
ledd innledende tekst

Artikkel 2 nr. 1 annet
og tredje ledd

Artikkel 13 nr. 1 annet
og tredje ledd

Artikkel 2 nr. 2

Artikkel 13 nr. 2

Artikkel 3

Artikkel 12 nr. 2

Artikkel 4

—

Artikkel 5

—

Artikkel 6

—
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Direktiv 72/166/EØF

Direktiv 84/5/EØF

Direktiv 90/232/EØF
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Direktiv 2000/26/EF

Dette direktiv

Artikkel 1 første ledd

Artikkel 12 nr. 1

Artikkel 1 annet ledd

Artikkel 13 nr. 3

Artikkel 1 tredje ledd

—

Artikkel 1a
punktum

første

Artikkel 12 nr. 3 første
ledd

Artikkel 1a
punktum

annet

Artikkel 12 nr. 3 annet
ledd

Artikkel 2 innledende
tekst

Artikkel 14 innledende
tekst

Artikkel 2
strekpunkt

første

Artikkel 14 bokstav a)

Artikkel 2
strekpunkt

annet

Artikkel 14 bokstav b)

Artikkel 3

—

Artikkel 4

Artikkel 11

Artikkel 4a

Artikkel 15

Artikkel 4b
punktum

første

Artikkel 16 første ledd

Artikkel 4b
punktum

annet

Artikkel 16 annet ledd

Artikkel 4c

Artikkel 17

Artikkel 4d
Artikkel
ledd

4e

Artikkel 3

Artikkel 18

første

Artikkel 19 første ledd

Artikkel 4e annet ledd
første punktum

Artikkel 19 annet ledd

Artikkel 4e annet ledd
annet punktum

Artikkel 19 tredje ledd

Artikkel 5 nr. 1

Artikkel 23 nr. 5

Artikkel 5 nr. 2

—

Artikkel 6

—
Artikkel 1 nr. 1

Artikkel 20 nr. 1

Artikkel 1 nr. 2

Artikkel 20 nr. 2

Artikkel 1 nr. 3

Artikkel 25 nr. 2

Artikkel 2 innledende —
tekst
Artikkel 2 bokstav a)

Artikkel 1 nr. 6

Artikkel 2 bokstav b)

Artikkel 1 nr. 7

Artikkel 2 bokstav c), —
d) og e)
Artikkel 4 nr. 1 første Artikkel 21 nr. 1 første
punktum
ledd
Artikkel 4 nr. 1 annet Artikkel 21 nr. 1 annet
punktum
ledd
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Direktiv 72/166/EØF

Direktiv 84/5/EØF

Direktiv 90/232/EØF
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Direktiv 2000/26/EF

Dette direktiv

Artikkel 4 nr. 1 tredje Artikkel 21 nr. 1 tredje
punktum
ledd
Artikkel 4 nr. 2 første Artikkel 21 nr. 2 første
punktum
ledd
Artikkel 4 nr. 2 annet Artikkel 21 nr. 2 annet
punktum
ledd
Artikkel 4 nr. 3

Artikkel 21 nr. 3

Artikkel 4 nr. 4 første Artikkel 21 nr. 4 første
punktum
ledd
Artikkel 4 nr. 4 annet Artikkel 21 nr. 4 annet
punktum
ledd
Artikkel 4 nr. 5 første Artikkel 21 nr. 5 første
punktum
ledd
Artikkel 4 nr. 5 annet Artikkel 21 nr. 5 annet
punktum
ledd
Artikkel 4 nr. 6

Artikkel 22

Artikkel 4 nr. 7

—

Artikkel 4 nr. 8

Artikkel 21 nr. 6

Artikkel 5 nr. 1 første Artikkel 23 nr. 1 første
ledd innledende tekst ledd innledende tekst
Artikkel 5 nr. 1 første Artikkel 23 nr. 1 første
ledd bokstav a) innle- ledd bokstav a) innledende tekst
dende tekst
Artikkel 5 nr. 1 første Artikkel 23 nr. 1 første
ledd bokstav a) nr. 1 ledd bokstav a) i)
Artikkel 5 nr. 1 første Artikkel 23 nr. 1 første
ledd bokstav a) nr. 2 ledd bokstav a) ii)
Artikkel 5 nr. 1 første Artikkel 23 nr. 1 første
ledd bokstav a) nr. 3 ledd bokstav a) iii)
Artikkel 5 nr. 1 første Artikkel 23 nr. 1 første
ledd bokstav a) nr. 4 ledd bokstav a) iv)
Artikkel 5 nr. 1 første Artikkel 23 nr. 1 første
ledd bokstav a) nr. 5 ledd bokstav a) v) inninnledende tekst
ledende tekst
Artikkel 5 nr. 1 første Artikkel 23 nr. 1 første
ledd bokstav a) nr. 5 i) ledd bokstav a) v) første strekpunkt
Artikkel 5 nr. 1 første Artikkel 23 nr. 1 første
ledd bokstav a) nr. 5 ledd bokstav a) v) anii)
net strekpunkt
Artikkel 5 nr. 1 annet Artikkel 23 nr. 1 annet
ledd
ledd
Artikkel 5 nr. 2, 3 og 4 Artikkel 23 nr. 2, 3
og 4
Artikkel 5 nr. 5

Artikkel 23 nr. 6

Artikkel 6 nr. 1

Artikkel 24 nr. 1

Artikkel 6 nr. 2 første Artikkel 24 nr. 2 første
ledd
ledd
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Direktiv 72/166/EØF

Direktiv 84/5/EØF

Direktiv 90/232/EØF
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Direktiv 2000/26/EF

Dette direktiv

Artikkel 6 nr. 2 annet Artikkel 24 nr. 2 annet
ledd første punktum ledd
Artikkel 6 nr. 2 annet Artikkel 24 nr. 2 tredje
ledd annet punktum
ledd
Artikkel 6 nr. 3 første Artikkel 24 nr. 3
ledd
Artikkel 6 nr. 3 annet —
ledd
Artikkel 6a

Artikkel 26

Artikkel 7 innledende Artikkel 25 nr. 1, inntekst
ledende tekst
Artikkel 7 bokstav a)

Artikkel 25 nr. 1 bokstav a)

Artikkel 7 bokstav b)

Artikkel 25 nr. 1 bokstav b)

Artikkel 7 bokstav c)

Artikkel 25 nr. 1 bokstav c)

Artikkel 8

—

Artikkel 9

—

Artikkel 10 nr. 1–3

—

Artikkel 10 nr. 4

Artikkel 28 nr. 1

Artikkel 10 nr. 5

Artikkel 28 nr. 2
Artikkel 29

Artikkel 9

Artikkel 7

Artikkel 7

Artikkel 11

Artikkel 30

Artikkel 12

Artikkel 27

Artikkel 13

Artikkel 31
Vedlegg I
Vedlegg II
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KOMMISJONSVEDTAK

4.2.2016

2016/EØS/8/45

av 29. oktober 2009
om vedtakelse av grunnleggende parametrer for registre over lokomotivførerbeviser og
tilleggssertifikater i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/59/EF
[meddelt under nummer K(2009) 8278]
(2010/17/EF)(*)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

over lokomotivførerbeviser og tilleggssertifikater. De
ulike registrene bør være konsekvente med hensyn til
hvilke opplysninger de inneholder, og formatet for disse.
Ved opprettelse av registrene bør det derfor brukes felles
driftsmessige og tekniske spesifikasjoner.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/59/
EF av 23. oktober 2007 om sertifisering av lokomotivførere som
fører lokomotiver og tog på jernbanenettet i Fellesskapet(1),
særlig artikkel 22,

5)

Alle opplysninger som finnes i lokomotivførerbeviser,
harmoniserte tilleggssertifikater og registre over
lokomotivførerbeviser og harmoniserte tilleggssertifikater,
bør benyttes av sikkerhetsmyndighetene til å lette
evalueringen av personalets sertifiseringsprosess fastsatt
i artikkel 10 og 11 i europaparlaments- og rådsdirektiv
2004/49/EF av 29. april 2004 om sikkerhet på Fellesskapets jernbaner og om endring av rådsdirektiv 95/18/
EF om lisenser til jernbaneforetak samt direktiv 2001/14/
EF om fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet,
innkreving av avgifter for bruk av jernbaneinfrastruktur og
sikkerhetssertifisering (jernbanesikkerhetsdirektivet)(2) og
til å sørge for raskere utstedelse av sikkerhetssertifikatene
som er fastsatt i disse artiklene.

6)

I henhold til artikkel 19 nr. 1 bokstav f) i direktiv 2007/59/
EF skal registeret over lokomotivførerbeviser føres og
ajourføres av vedkommende myndigheter eller av organer
som er utpekt til dette. Medlemsstatene bør underrette
Kommisjonen og de andre medlemsstatene om hvilket
organ de har utpekt til å utføre denne oppgaven, blant annet
for at disse organene skal kunne utveksle opplysninger.

7)

Ideelt sett bør hver medlemsstat opprette et elektronisk
register over lokomotivførerbeviser for å oppnå full
samvirkingsevne mellom registrene og gjøre det
mulig for vedkommende myndigheter og andre som
har tilgangsrettigheter, å innhente opplysninger. Av
økonomiske og tekniske årsaker kan et slikt grensesnitt
imidlertid ikke innføres uten ytterligere undersøkelser.
For det første er det nødvendig å enes om metoder som
sikrer at det gis tilgang på visse vilkår, i samsvar med
direktiv 2007/59/EF. For det andre er det nødvendig å
kartlegge antall transaksjoner, slik at det kan gjennomføres
en nytte- og kostnadsanalyse og foreslås en mulig løsning
som ikke medfører administrative kostnader som står i et
urimelig forhold til de reelle behovene. Det europeiske
jernbanebyrå har derfor foreslått at det gjennomføres en
midlertidig løsning med forenklet informasjonsutveksling,
og at et elektronisk grensesnitt utvikles på et senere
tidspunkt.

under henvisning til anbefalingen fra Det europeiske
jernbanebyrå om grunnleggende parametrer for registre over
lokomotivførerbeviser og tilleggssertifikater (ERA/REC/
SAF/05-2008) av 19. desember 2008 og
ut fra følgende betraktninger:
1)

I henhold til artikkel 22 nr. 1 i direktiv 2007/59/EF skal
vedkommende myndigheter føre et nasjonalt register over
lokomotivførerbeviser eller sørge for at et slikt register
blir ført.

2)

I henhold til artikkel 22 nr. 2 i direktiv 2007/59/EF skal
jernbaneforetak og infrastrukturforvaltninger føre et
foretaksregister over tilleggssertifikater eller sørge for at
et slikt register blir ført.

3)

I henhold til artikkel 22 nr. 4 i direktiv 2007/59/
EF skal Det europeiske jernbanebyrå utarbeide et
utkast til grunnleggende parametrer for de registre
over lokomotivførerbeviser som skal opprettes av
vedkommende myndigheter, og for de registre over
tilleggssertifikater som skal opprettes av jernbaneforetak
og infrastrukturforvaltninger som har ansatt eller har
kontraktsforhold med lokomotivførere. En medlemsstats
nasjonale register over lokomotivførerbeviser skal
inneholde alle lokomotivførerbeviser som er utstedt i den
medlemsstaten.
Det bør brukes et standardisert søknadsskjema til
søknader om lokomotivførerbeviser, for å registrere
lokomotivførerbeviser og for ajourføringer, endringer,
utskiftninger, fornyinger, midlertidige opphevinger og
tilbaketrekkinger av dem.

4)

Det bør være mulig for representanter for vedkommende
myndigheter og de berørte parter å slå opp i registrene

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 8 av 13.1.2010, s. 17, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 118/2011 av 21. oktober 2011 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 70 av 22.12.2011, s. 19.
1
( ) EUT L 315 av 3.12.2007, s. 51.

(2)

EUT L 220 av 21.6.2004, s. 16.
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8)

I henhold til artikkel 36 nr. 3 i direktiv 2007/59/EF gjelder
ikke nevnte direktiv for Kypros og Malta. Dette vedtak
bør derfor ikke gjelde for Kypros og Malta så lenge disse
medlemsstatene ikke har et jernbanenett.

2. Dersom det er hensiktsmessig, skal byrået på grunnlag
av resultatene fra undersøkelsen nevnt i nr. 1 opprette et
forsøksprogram for et nettverk med minst tre NRL-er og ni
RTS-er.

9)

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra Komiteen for jernbanesikkerhet og samtrafikk nedsatt
ved artikkel 21 i direktiv 96/48/EF —

Byrået skal overvåke forsøksprogrammet i minst ett år og
framlegge en rapport til Kommisjonen, eventuelt med en
anbefaling om å endre dette vedtak.

GJORT DETTE VEDTAK:
Artikkel 1
De grunnleggende parametrene for det nasjonale registeret over
lokomotivførerbeviser (heretter kalt «NRL») som er fastsatt i
vedlegg I, vedtas herved.

Artikkel 4
Innen ett år etter at dette vedtak trer i kraft, skal medlemsstatene
underrette Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene om

Artikkel 2

a) hvilket organ som er utpekt til å utstede lokomotivførerbeviser i samsvar med artikkel 19 nr. 1 bokstav a) i
direktiv 2007/59/EF,

De grunnleggende parametrene for registeret over
tilleggssertifikater (heretter kalt «RTS») som er fastsatt i
vedlegg II, vedtas herved.

b) hvilket organ som er utpekt til å føre og ajourføre NRL i
samsvar med artikkel 19 nr. 1 bokstav f) i direktiv 2007/59/
EF.

Artikkel 3

Artikkel 5

1. Innen 24 måneder etter at dette vedtak trer i kraft,
skal Det europeiske jernbanebyrå (heretter kalt «Byrået»)
gjennomføre en forundersøkelse for et edb-program som skal
overholde de grunnleggende parametrene for NRL og RTS
og lette utvekslingen av informasjon mellom vedkommende
myndigheter, jernbaneforetak og infrastrukturforvaltninger.
Forundersøkelsen skal særlig ta i betraktning den funksjonelle
og tekniske arkitekturen, driftsmåter og regler for innmating av
opplysninger og innhenting av opplysninger.
Forundersøkelsen skal drøftes og godkjennes som ledd i
samarbeidet mellom representantene for vedkommende
myndigheter fastsatt i artikkel 35 i direktiv 2007/59/EF.

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.
Det gjelder ikke for Kypros og Malta så lenge det ikke finnes et
jernbanenett på deres territorium.

Utferdiget i Brussel, 29. oktober 2009.

For Kommisjonen
Antonio TAJANI
Visepresident
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VEDLEGG I
GRUNNLEGGENDE PARAMETRER FOR NASJONALE REGISTRE OVER
LOKOMOTIVFØRERBEVISER (NRL)
1. Grunnleggende parametrer
De grunnleggende parametrene for nasjonale registre over lokomotivførerbeviser, fastsatt i samsvar med artikkel 22 nr. 4
i direktiv 2007/59/EF, er som følger:
— Opplysninger som skal samles inn (nr. 2)
— Dataformat (nr. 3)
— Tilgangsrettigheter (nr. 4)
— Utveksling av opplysninger (nr. 5)
— Dataoppbevaringsperiode (nr. 6)
2. Opplysninger som skal samles inn
NRL skal bestå av fire deler.
Del 1 skal inneholde opplysninger om lokomotivførerbevisets gjeldende status.
Del 2 skal inneholde opplysninger om det utstedte lokomotivførerbeviset, i samsvar med kravene i avsnitt 2 i vedlegg
I til direktiv 2007/59/EF.
Del 3 skal inneholde historikkopplysninger om lokomotivførerbeviset.
Del 4 skal inneholde opplysninger om hvilke grunnleggende krav som skal oppfylles og førstegangskontroller
som skal utføres før utstedelse av lokomotivførerbeviset, og om hvilke etterfølgende kontroller som kreves for at
lokomotivførerbeviset fortsatt skal være gyldig.
Hvilke opplysninger som skal samles inn, er angitt i tabellen i nr. 3.
3. Dataformat
Listen nedenfor viser kravene til dataformat for NRL.
Listen er som følger:

Nr.

Opplysning
Innhold

Format

Kravets status

EIN (12 sifre)

Obligatorisk

Tekst

Obligatorisk

Tekst

Obligatorisk

Del 1: Lokomotivførerbevisets gjeldende status
1

Lokomotivførerbevisets nummer

1.1

Lokomotivførerbevisets nummer

2

Lokomotivførerbevisets gjeldende status

2.1

Dokumentasjon på lokomotivførerbevisets gjeldende status
— Gyldig
— Midlertidig opphevet (i påvente av vedtak)
— Tilbakekalt

2.2

Årsak til midlertidig oppheving eller tilbakekalling
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Del 2: Opplysninger om lokomotivførerbevis utstedt i samsvar med del 2 i vedlegg I til direktiv 2007/59/EF
3

Innehaverens etternavn

3.1

Etternavn i henhold til pass eller nasjonalt identitetskort eller
annet godkjent dokument som beviser vedkommendes identitet. Flere etternavn er tillatt, avhengig av nasjonal praksis.

4

Innehaverens fornavn

4.1

Fornavn i henhold til pass seller nasjonalt identitetskort eller
annet godkjent dokument som beviser vedkommendes identitet. Flere fornavn er tillatt, avhengig av nasjonal praksis.

5

Innehaverens fødselsdato

5.1

Innehaverens fødselsdato

6

Innehaverens fødested

6.1

Tekst

Obligatorisk

Tekst

Obligatorisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

Innehaverens fødested

Tekst

Obligatorisk

6.2

Nasjonalitet

Tekst

Valgfritt

7

Lokomotivførerbevisets utstedelsesdato

7.1

Dato for utstedelse av lokomotivførerbeviset

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

8

Lokomotivførerbevisets utløpsdato

8.1

Det gyldige lokomotivførebevisets forventede formelle utløpsdato

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

9

Navn på utstedende myndighet

9.1

Navnet på den myndigheten som utsteder lokomotivførerbeviset (vedkommende myndighet, utpekt organ, jernbaneforetak, infrastrukturforvaltning)

Tekst

Obligatorisk

10

Referansenummer tilordnet den ansatte av arbeidsgiver

10.1

Selskapets referansenummer for lokomotivføreren

Tekst

Valgfritt

11

Fotografi av innehaveren

11.1

Fotografi

Original eller elektronisk skannet kopi

Obligatorisk

12

Innehaverens underskrift

12.1

Underskrift

Original/fotokopi/
elektronisk skannet
kopi

Obligatorisk

13

Innehaverens faste bosted eller postadresse
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13.1

Innehaverens adresse
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Gate og nummer

Tekst

Valgfritt

13.2

Sted

Tekst

Valgfritt

13.3

Land

Tekst

Valgfritt

13.4

Postnummer

Alfanumerisk kode

Valgfritt

13.5

Telefonnummer

Tekst

Valgfritt

13.6

E-postadresse

Tekst

Valgfritt

Kodet informasjon

Obligatorisk

14

Tilleggsopplysninger

14.1

Opplysninger som kreves av vedkommende myndighet i
samsvar med vedlegg II til direktiv 2007/59/EF
Felt 9.a.1 — Lokomotivførerens morsmål

Tekst

Felt 9.a.2 — Plass reservert for den medlemsstaten som utsteder lokomotivførerbeviset, til opplysninger som skal oppgis i henhold til nasjonal lovgivning

Tekst

15

Medisinske begrensninger

15.1

Opplysninger som kreves av vedkommende myndighet i
samsvar med vedlegg II til direktiv 2007/59/EF

Kodet informasjon

Obligatorisk bruk av briller/kontaktlinser

(kode b.1)

Obligatorisk bruk av høreapparat(er)

(kode b.2)

Obligatorisk

Del 3:Historikkopplysninger om lokomotivførerbevisets status og resultatet av periodiske kontroller
16

Første utstedelsesdato

16.1

Dato for første utstedelse

17

Utløpsdato

17.1

Utløpsdato (og dato for forventet formell fornyelse)

18

Ajourføring(er) (flere poster mulig)

18.1

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

Dato for ajourføring

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

18.2

Årsak til ajourføring

Tekst

Obligatorisk

19

Endring(er) (flere poster mulig)

19.1

Dato for endring

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

19.2

Årsak til endring

Tekst

Obligatorisk
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20

Midlertidige oppheving(er) (flere poster mulig)

20.1

Varighet av midlertidig oppheving

20.2

Årsak til midlertidig oppheving

21

Tilbakekalling(er) (flere poster mulig)

21.1

Nr. 8/277

Fra (dato) til (dato)

Obligatorisk

Tekst

Obligatorisk

Dato for tilbakekalling

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

21.2

Årsak til tilbakekalling

Tekst

Obligatorisk

22

Lokomotivførerbevis rapportert tapt

22.1

Dato for underretning

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

22.2

Dato for utstedelse av duplikatkopi

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

23

Lokomotivførerbevis rapportert stjålet

23.1

Dato for underretning

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

23.2

Dato for utstedelse av duplikatkopi

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

24

Lokomotivførerbevis rapportert ødelagt

24.1

Dato for underretning

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

24.2

Dato for utstedelse av duplikatkopi

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

Del 4: Opplysninger om grunnleggende krav ved utstedelse av et lokomotivførerbevis og om resultatene av periodiske
kontroller
25

Utdanning

25.1

Grunnleggende krav

26

Fysisk skikkethet

26.1

Grunnleggende krav

26.2

Dato for kontroll

26.3

Etterfølgende periodisk kon- Bekreftet/ikke bekreftet
troll

26.4

(flere poster mulig)

26.5

Neste kontroll

Høyeste oppnådde sertifiseringsnivå

Tekst

Obligatorisk

Erklæring om oppfyllelse av
kriterier i direktiv 2007/59/
EF, vedlegg II (avsnitt 1.1,
1.2, 1.3 og 2.1)

Tekst

Obligatorisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

Tekst

Obligatorisk

Dato for forrige kontroll

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

Dato for neste formelt forventede kontroll

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk
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26.6

Merknader

Spesifisering av merknader:

4.2.2016

Tekst

Obligatorisk

Tekst

Obligatorisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

Bare om nødvendig (flere
poster mulig)

Erklæring

Obligatorisk

Dato for eventuell etterfølgende kontroll

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

Erklæring om oppfyllelse av
kriterier i vedlegg IV til direktiv 2007/59/EF

Tekst

Obligatorisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

— Normal tidsplan
— Forventet tidsplan (ifølge legeattest)
— Endring av opplysninger
(kode 9.a.2), om nødvendig
— Endring av
ningskode

begrens-

— Annet + felt for nærmere
opplysninger
27

Yrkespsykologisk skikkethet

27.1

Grunnleggende krav

27.2

Dato for kontroll

27.3

Etterfølgende kontroll(er)

27.4

28

Generell faglig kunnskap

28.1

Grunnleggende krav

28.2

Dato for kontroll

28.3

Etterfølgende kontroll

Erklæring om oppfyllelse av
kriterier i vedlegg II til direktiv 2007/59/EF (avsnitt 2.2)

(bare dersom påkrevd på nasjonalt plan)

4. Tilgangsrettigheter
Tilgang til opplysningene som finnes i NRL, skal gis til følgende berørte parter for følgende formål:
— vedkommende myndigheter i de andre medlemsstatene, på grunngitt anmodning, for:
— kontroll av tog som driftes innenfor deres jurisdiksjonsområde,
— forespørsler om hvorvidt alle som er virksomme innenfor deres jurisdiksjonsområde, overholder
direktiv 2007/59/EF,
— Byrået, på grunngitt anmodning, for evaluering av utviklingen av sertifiseringen av lokomotivførere, i samsvar med
artikkel 33 i direktiv 2007/59/EF, særlig med hensyn til sammenkoplingen av registre,
— lokomotivførerens arbeidsgiver, for innhenting av opplysninger om status for lokomotivførerbeviser, i samsvar med
artikkel 22 nr. 1 bokstav b) i direktiv 2007/59/EF,
— jernbaneforetak og infrastrukturforvaltninger som har ansatt eller har et kontraktsforhold med lokomotivførere,
for innhenting av opplysninger om status for lokomotivførerbeviser, i samsvar med artikkel 22 nr. 1 bokstav b) i
direktiv 2007/59/EF,
— lokomotivførere, på anmodning, for å få tilgang til opplysninger som berører dem selv,

4.2.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

— undersøkelsesorganer opprettet i samsvar med artikkel 21 i direktiv 2004/49/EF, for utredning av ulykker, særlig
som angitt i artikkel 20 nr. 2 bokstav e) og g) i nevnte direktiv.
5. Utveksling av opplysninger
Tilgang til relevante opplysninger skal gis på formell anmodning. Vedkommende myndighet skal umiddelbart gjøre
opplysningene tilgjengelige på en måte som besørger sikker overføring av informasjon og vern av personopplysninger.
Vedkommende myndigheter kan gi mulighet for pålogging på deres nettsteder til alle som har tilgangsrettigheter,
forutsatt at de sørger for å kontrollere begrunnelsene for anmodning om tilgang.
6. Dataoppbevaringsperiode
Alle opplysninger i NRL skal oppbevares i minst 10 år etter lokomotivførerbevisets utløpsdato. Dersom det på noe
tidspunkt i løpet av denne tiårsperioden igangsettes en undersøkelse som omfatter lokomotivføreren, skal opplysninger
om lokomotivføreren om nødvendig oppbevares utover tiårsperioden.
Alle endringer i NRL skal registreres.
__________
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VEDLEGG II
GRUNNLEGGENE PARAMETRER FOR REGISTRE OVER LOKOMOTIVFØRERES
TILLEGGSSERTIFIKATER (RTS)
1. Grunnleggende parametrer
De grunnleggende parametrene for registre over tilleggssertifikater (RTS), fastsatt i samsvar med artikkel 22 nr. 4 i
direktiv 2007/59/EF, er som følger:
— Opplysninger som skal samles inn (nr. 2)
— Dataformat (nr. 3)
— Tilgangsrettigheter (nr. 4)
— Utveksling av opplysninger (nr. 5)
— Dataoppbevaringsperiode (nr. 6)
— Framgangsmåter ved konkurs (nr. 7)
2. Opplysninger som skal samles inn
RTS skal bestå av fire deler.
Del 1 skal inneholde opplysninger om gjeldende status for lokomotivførerens lokomotivførerbevis.
Del 2 skal inneholde opplysninger om tilleggssertifikatet utstedt i samsvar med kravene i avsnitt 3 i vedlegg I til
direktiv 2007/59/EF.
Del 3 skal inneholde historikkopplysninger om tilleggssertifikatet.
Del 4 skal inneholde opplysninger om hvilke grunnleggende krav som skal oppfylles og førstegangskontroller som
skal utføres før utstedelse av tilleggssertifikatet, og om hvilke etterfølgende kontroller som skal registreres for at
tilleggssertifikatet fortsatt skal være gyldig.
Hvilke opplysninger som skal samles inn, er angitt i tabellen i nr. 3.
Opplysninger om gjeldende kunnskap om rullende materiell, kunnskap om infrastruktur og språkkunnskaper, vurdert
i samsvar med den relevante delen av direktiv 2007/59/EF, skal angis i del 2. I nevnte del skal også dato for neste
forventede kontroll angis. Ny «gjeldende status» begynner å gjelde den dato etterfølgende kontroll gjennomføres, og
tidligere opplysninger flyttes til del 4, som inneholder historikkopplysninger.
3. Dataformat
Listen nedenfor viser dataformatet for RTS.
Listen er som følger:
Nr.

Opplysning
Innhold

Format

Kravets status

EIN (12 sifre)

Obligatorisk

Del 1: Henvisning til lokomotivførerbeviset
1

Lokomotivførerbevisets nummer

1.1

Lokomotivførerbevisets nummer, som gir tilgang til
opplysninger i det nasjonale registeret
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2

Lokomotivførerbevisets gjeldende status

2.1

Dokumentasjon på lokomotivførerbevisets gjeldende status

Tekst

Nr. 8/281

Obligatorisk

— Gyldig
— Midlertidig opphevet
— Inndratt

Del 2: Opplysninger om tilleggssertifikat utstedt i samsvar med vedlegg I til direktiv 2007/59/EF
3

Innehaverens etternavn (det samme som på lokomotivførerbeviset)

3.1

Etternavn i henhold til pass eller nasjonalt identitetskort eller
annet godkjent dokument som beviser vedkommendes identitet. Flere etternavn er tillatt, avhengig av nasjonal praksis.

4

Innehaverens fornavn (det samme som på lokomotivførerbeviset)

4.1

Fornavn i henhold til pass eller nasjonalt identitetskort eller
annet godkjent dokument som beviser vedkommendes identitet. Flere fornavn er tillatt, avhengig av nasjonal praksis.

5

Innehaverens fødselsdato

5.1

Innehaverens fødselsdato

6

Innehaverens fødested

6.1

Innehaverens fødested

7

Sertifikatets utstedelsesdato

7.1

Dato for utstedelse av sertifikatet

8

Sertifikatets utløpsdato

8.1

Sertifikatets forventede formelle utløpsdato, som skal fastsettes av selskapet i samsvar med framgangsmåten som kreves i artikkel 15 i direktiv 2007/59/EF.

9

Navn på utstedende enhet

9.1

Navn på den enhet som utsteder sertifikatet (jernbaneforetak,
infrastrukturforvaltning, annet)

10

Referansenummer tilordnet den ansatte av arbeidsgiver

10.1

Selskapets referansenummer for lokomotivføreren

11

Fotografi av innehaveren

11.1

Fotografi

Tekst

Obligatorisk

Tekst

Obligatorisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

Tekst

Obligatorisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

Tekst

Obligatorisk

Tekst

Valgfritt

Original eller elektronisk skannet kopi

Obligatorisk
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12

Innehaverens underskrift

12.1

Underskrift

13

Innehaverens faste bosted eller postadresse

13.1

Innehaverens adresse

4.2.2016

Original/fotokopi/
elektronisk skannet
kopi

Obligatorisk

Gate og nummer

Tekst

Valgfritt

13.2

Sted

Tekst

Valgfritt

13.3

Land

Tekst

Valgfritt

13.4

Postnummer

Alfanumerisk kode

Valgfritt

13.5

Telefonnummer

13.6

E-postadresse

14

Adressen til jernbaneforetaket eller infrastrukturforvaltningen som lokomotivføreren har godkjenning
til å kjøre for

14.1

Jernbaneforetakets/infrastrukturforvaltningens
adresse

Gate og nummer

Tekst

Obligatorisk

Sted

Tekst

Obligatorisk

14.3

Land

Tekst

Obligatorisk

14.4

Postnummer

Alfanumerisk kode

Obligatorisk

14.5

Kontaktperson

Tekst

Valgfritt

14.6

Telefonnummer

Tekst

Obligatorisk

14.7

Faksnummer

Tekst

Obligatorisk

14.8

E-postadresse

Tekst

Obligatorisk

Tekst

Obligatorisk

14.2

15

Kategori som lokomotivføreren har godkjenning til å kjøre

15.1

Relevant(e) kode(r)

16

Rullende materiell som lokomotivføreren har godkjenning til å kjøre

16.1

(liste, flere poster mulig)

16.2

For hver post skal dato for neste forventede kontroll angis

17

Infrastruktur som sertifikatet gjelder for

17.1

(liste, flere poster mulig)

17.2

For hver post skal dato for neste forventede kontroll angis

Tekst

Obligatorisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

Tekst

Obligatorisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

4.2.2016
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18

Språkkunnskaper

18.1

(liste, flere poster mulig)

18.2

For hver post skal dato for neste forventede kontroll angis

19

Tilleggsopplysninger

19.1

(liste, flere poster mulig)

20

Ytterligere begrensninger

20.1

(liste, flere poster mulig)
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Tekst

Obligatorisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

Tekst

Obligatorisk

Tekst

Obligatorisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Valgfritt

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

Tekst

Obligatorisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

Tekst

Obligatorisk

Fra (dato) til (dato)

Obligatorisk

Tekst

Obligatorisk

Del 3:Historikkopplysninger om tilleggssertifikatets status
21

Dato for første utstedelse

21.1

Dato for første utstedelse av sertifikatet

22

Ajourføring(er) (flere poster mulig)

22.1

Dato for ajourføring

22.2

Nærmere opplysninger om og årsak til ajourføring (rettelse
av en eller flere opplysninger som vises på tilleggssertifikatet,
f.eks. lokomotivførerens adresse)

23

Endring(er) (flere poster mulig)

23.1

Dato for endring
Årsak til endringene, med henvisning til bestemte deler av
sertifikatet:
— endringer i felt 3: «Kjørekategorier»
— endringer i felt 4: «Tilleggsopplysninger»
— endringer i felt 5: Nyervervede språkkunnskaper eller
kunnskap som kontrolleres regelmessig
— endringer i felt 6: «Begrensninger»
— endringer i kolonne 7: Nyervervet kunnskap om rullende
materiell eller kunnskap som kontrolleres regelmessig
— endringer i kolonne 8: Nyervervet kunnskap om
infrastruktur eller kunnskap som kontrolleres
regelmessig

24

Midlertidige oppheving(er) (flere poster mulig)

24.1

Varighet av midlertidig oppheving

24.2

Årsak til midlertidig oppheving
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25

Tilbakekalling(er) (flere poster mulig)

25.1

Dato for tilbakekalling

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

25.2

Årsak til tilbakekalling

Tekst

Obligatorisk

26

Sertifikat rapportert tapt

26.1

Dato for underretning

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

26.2

Dersom ja, dato for utstedelse av duplikatkopi

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

27

Sertifikat rapportert stjålet

27.1

Dato for underretning

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

27.2

Dato for utstedelse av duplikatkopi

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

28

Sertifikat rapportert ødelagt

28.1

Dato for underretning

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

28.2

Dato for utstedelse av duplikatkopi

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

Del 4: Historikkopplysninger om grunnleggende krav ved utstedelse av et tilleggssertifikat og om resultatene av
periodiske kontroller
29

Språkferdigheter

29.1

Grunnleggende krav

Arbeidsspråk som det er
utstedt en erklæring for,
om at kriteriene fastsatt i
vedlegg VI nr. 8 til direktiv 2007/59/EF er oppfylt.

Tekst

Obligatorisk

29.2

Periodisk kontroll

Dato for sertifisert kunnskap
(bestått eksamen) for hvert
språk.

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

Flere poster mulig.
30

Kunnskap om rullende materiell

30.1

Grunnleggende krav

Rullende materiell for hvilket
det er utstedt en erklæring om
at kriteriene fastsatt i vedlegg
V til direktiv 2007/59/EF er
oppfylt.

Tekst

Obligatorisk

30.2

Periodisk kontroll

Dato for periodisk kontroll
(sertifisert kunnskap).

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

Flere poster mulig.
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31

Kunnskap om infrastruktur

31.1

Grunnleggende krav

Infrastruktur som det er utstedt en erklæring for om
at kriteriene fastsatt i vedlegg VI til direktiv 2007/59/
EF er oppfylt.

Tekst

Obligatorisk

31.2

Periodisk kontroll

Dato for periodisk kontroll
(sertifisert kunnskap).

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

Flere poster mulig.

4. Tilgangsrettigheter
Tilgang til opplysningene som finnes i RTS, skal gis til følgende berørte parter for følgende formål:
— vedkommende myndighet i medlemsstaten, i samsvar med artikkel 22 nr. 2 bokstav b) i direktiv 2007/59/EF,
— vedkommende myndigheter i medlemsstater der jernbaneforetaket eller infrastrukturforvaltningen utøver
virksomhet, og der togføreren har godkjenning til å kjøre på minst én strekning i jernbanenettet:
— for deres oppgave med å føre tilsyn med sertifiseringsprosessen i henhold til artikkel 19 nr.1 bokstav g) og
artikkel 26 i direktiv 2007/59/EF,
— for deres kontrolloppgaver i henhold til artikkel 19 nr. 1 bokstav h), artikkel 19 nr. 2 og artikkel 29 nr. 1 i
direktiv 2007/59/EF (disse oppgavene kan delegeres til et annet organ),
— lokomotivførere, for å få tilgang til opplysninger som berører dem selv, i samsvar med artikkel 22 nr. 3 i
direktiv 2007/59/EF,
— undersøkelsesorganer opprettet i samsvar med artikkel 21 i direktiv 2004/49/EF, for utredning av ulykker, særlig
som angitt i artikkel 20 nr. 2 bokstav e) og g) i nevnte direktiv.
Selskapene skal gi andre brukere tilgang, forutsatt at kravene til vern av personopplysninger blir overholdt.
5. Utveksling av opplysninger
I samsvar med direktiv 2007/59/EF skal tilgang til relevante opplysninger gis til:
a) vedkommende myndigheter i den medlemsstat der jernbaneforetaket eller infrastrukturforvaltningen er
hjemmehørende, i samsvar med artikkel 22 nr. 2 bokstav b) i direktiv 2007/59/EF,
b) vedkommende myndigheter i andre medlemsstater, på anmodning, i samsvar med artikkel 22 nr. 2 bokstav c) i
direktiv 2007/59/EF,
c) lokomotivførere, på anmodning, i samsvar med artikkel 22 nr. 3 i direktiv 2007/59/EF.
Jernbaneforetaket, infrastrukturforvaltningen eller det utpekte organet skal umiddelbart gjøre opplysningene tilgjengelige
på en måte som besørger sikker overføring av informasjon og vern av personopplysninger.
Vedkommende myndigheter og infrastrukturforvaltninger kan gi mulighet for pålogging på deres nettsteder til alle som
har tilgangsrettigheter, forutsatt at de sørger for å kontrollere begrunnelsene for anmodning om tilgang.
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6. Dataoppbevaringsperiode
Alle opplysninger i RTS skal oppbevares i minst 10 år etter siste utløpsdato nevnt på sertifikatet.
Dersom det på noe tidspunkt i løpet av denne tiårsperioden igangsettes en undersøkelse som omfatter lokomotivføreren,
skal opplysninger om lokomotivføreren om nødvendig oppbevares utover tiårsperioden.
Alle endringer i RTS skal registreres.
7. Framgangsmåte ved konkurs
Dersom et jernbaneforetak eller en infrastrukturforvaltning går konkurs, er det selskap som overtar driften av tjenesten,
ansvarlig for opplysningene som finnes i registeret over tilleggssertifikater.
Dersom driften ikke overtas av et annet selskap, er vedkommende myndighet i medlemsstaten der jernbaneforetaket
eller infrastrukturforvaltningen er hjemmehørende, ansvarlig for oppbevaringen av opplysningene i registeret over
tilleggssertifikater.

___________

4.2.2016
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 802/2010

2016/EØS/8/46

av 13. september 2010
om gjennomføring av artikkel 10 nr. 3 og artikkel 27 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/16/
EF med omsyn til prestasjonsnivået til reiarlag(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —
med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske
unionen,
med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/16/EF
av 23. april 2009 om havnestatskontroll(1), særleg artikkel 10
nr. 3 og artikkel 27, og
ut frå desse synsmåtane:
1)

Prestasjonsnivået til eit reiarlag er ein av dei generiske
parametrane ved fastsetjing av risikoprofilen til eit fartøy.

2)

Med sikte på å fastsetje prestasjonsnivået til reiarlag slik
det er definert i direktiv 2009/16/EF, er det naudsynt at
inspektørane som inspiserer eit fartøy, registrerer det
IMO-nummeret som reiarlaget er tildelt.

3)

For å vurdere prestasjonsnivået til reiarlaget bør det takast omsyn til talet på manglar og tilbakehaldingar for alle
fartøy i flåten til eit reiarlag som har vore underlagt inspeksjon innanfor Unionen og innanfor det området som
er omfatta av Det samforståtte Paris-memorandumet om
hamnestatskontroll (Paris-memorandumet).

4)

Det er naudsynt å byggje på den sakkunna som bruken av
Paris-memorandumet har gjeve med omsyn til fastsetjing
av metode for vurdering av prestasjonsnivået til reiarlaget.

IMO-nummeret når fartøyet skal følgje Den internasjonale
norma for tryggleiksstyring (ISM-norma), som nemnt i
kapittel IX i Den internasjonale konvensjonen om tryggleik for
menneskeliv til sjøs (SOLAS-konvensjonen).
Artikkel 2
Kriterium for vurdering av prestasjonsnivået til eit reiarlag
1. Ved vurderinga av prestasjonsnivået til eit reiarlag som
nemnt i del I nr.1 bokstav e) i vedlegg I til direktiv 2009/16/
EF, skal dei kriteria som er fastsette i vedlegget til denne
forordninga, nyttast.
2. Prestasjonsnivået til reiarlaget skal ajourførast dagleg og
reknast ut på grunnlag av dei siste 36 månadene før vurderinga.
For det føremålet skal utrekninga gjerast på grunnlag av
opplysningar som er samla inn frå og med 17. juni 2009.
Dersom det har gått mindre enn 36 månader sidan 17. juni
2009, skal utrekninga gjerast på grunnlag av dei opplysningane
som er tilgjengelege.
3. Reiarlaga skal klassifiserast etter om dei har svært lågt,
lågt, normalt eller høgt prestasjonsnivå, som nemnt i nr. 3 i
vedlegget.
Artikkel 3
Offentleggjering av lister over reiarlag med lågt eller svært
lågt prestasjonsnivå

5)

Kommisjonen bør be Det europeiske sjøtryggleiksbyrået,
som vart skipa ved europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 1406/2002(2), om å offentleggjere på ein offentleg nettstad lista over reiarlag med lågt eller svært lågt
prestasjonsnivå.

1. Kommisjonen skal få hjelp av Det europeiske
sjøtryggleiksbyrået (EMSA) med sikte på jamleg
offentleggjering på ein offentleg nettstad av opplysningar om
reiarlag med lågt eller svært lågt prestasjonsnivå, i samsvar
med artikkel 27 i direktiv 2009/16/EF.

6)

Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i samsvar med fråsegna frå Utvalet for sjøtryggleik og hindring
av ureining frå skip —

2. EMSA skal dagleg offentleggjere og ajourføre følgjande
opplysningar på den offentlege nettstaden sin:

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:
Artikkel 1
Identifikasjon av reiarlag
Medlemsstatane skal sikre at reiarlaget slik det er definert i
artikkel 2 nr. 18 i direktiv 2009/16/EF, vert identifisert gjennom
(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 241 av 14.9.2010, s. 4, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 119/2011 av 21. oktober 2011 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 70 av 22.12.2011, s. 20.
(1) TEU L 131 av 28.5.2009, s. 57.
2
( ) TEF L 208 av 5.8.2002, s. 1.

a) ei liste over reiarlag som i løpet av dei 36 føregåande månadene har hatt svært lågt prestasjonsnivå i eit samanhengande tidsrom på minst tre månader,
b) ei liste over reiarlag som i løpet av dei 36 føregåande månadene har hatt lågt eller svært lågt prestasjonsnivå i eit samanhengande tidsrom på minst tre månader,
c) ei liste over reiarlag som i løpet av dei 36 føregåande månadene har hatt lågt prestasjonsnivå i eit samanhengande
tidsrom på minst seks månader.
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Artikkel 4
Iverksetjing og bruk
Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.
Ho skal nyttast frå 1. januar 2011.

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 13. september 2010.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

__________

4.2.2016
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VEDLEGG

KRITERIUM FOR PRESTASJONSNIVÅET TIL REIARLAGET
(som nemnt i artikkel 10 nr. 3 i direktiv 2009/16/EF)

1.

Indeks for tilbakehaldingar for eit reiarlag
Indeksen for tilbakehaldingar er høvet mellom talet på tilbakehaldingar av alle fartøy i flåten til eit reiarlag og
talet på inspeksjonar av alle fartøy i den same flåten i løpet av dei 36 føregåande månadene, jamført med det
gjennomsnittlege høvetalet for tilbakehaldingar for alle fartøy som er inspiserte i løpet av dei 36 føregåande
månadene, i det området som er omfatta av Paris-memorandumet.
Indeksen for tilbakehaldingar skal reknast for å vere gjennomsnittleg dersom han er innanfor ein margin på to
prosentpoeng over eller under det gjennomsnittlege høvetalet for tilbakehaldingar for alle fartøy som er inspiserte i
løpet av dei 36 føregåande månadene, i det området som er omfatta av Paris-memorandumet.
Indeksen for tilbakehaldingar skal reknast for å vere over gjennomsnittet dersom han er meir enn to prosentpoeng
over det gjennomsnittlege høvetalet for tilbakehaldingar for alle fartøy som er inspiserte i løpet av dei 36 føregåande
månadene, i det området som er omfatta av Paris-memorandumet.
Indeksen for tilbakehaldingar skal reknast for å vere under gjennomsnittet dersom han er meir enn to prosentpoeng
under det gjennomsnittlege høvetalet for tilbakehaldingar for alle fartøy som er inspiserte i løpet av dei 36
føregåande månadene, i det området som er omfatta av Paris-memorandumet.
Utan omsyn til resultatet av andre inspeksjonar skal indeksen for tilbakehaldingar for eit reiarlag reknast for å vere
over gjennomsnittet dersom eit av fartøya i flåten til reiarlaget i løpet av dei 36 føregåande månadene har fått forbod
mot å leggje til, i samsvar med direktiv 2009/16/EF.

2.

Indeks for manglar for eit reiarlag
Indeksen for manglar er høvet mellom dei samla poenga for alle manglar for alle fartøy i flåten til eit reiarlag
og talet på inspeksjonar av alle fartøy i den same flåten i løpet av dei 36 føregåande månadene, jamført med det
gjennomsnittlege høvetalet for manglar for alle fartøy som er inspiserte i løpet av dei 36 føregåande månadene, i det
området som er omfatta av Paris-memorandumet.
For føremåla med det første leddet skal manglar som er knytte til ISM-norma, vegast med fem poeng, medan andre
manglar skal vegast med eitt poeng. Det gjennomsnittlege høvetalet for manglar innanfor det området som er
omfatta av Paris-memorandumet, skal vegast på grunnlag av den gjennomsnittlege førekomsten av manglar som er
knytte til ISM-norma og alle andre manglar per inspeksjon.
Indeksen for manglar skal reknast for å vere gjennomsnittleg dersom han er innanfor ein margin på to prosentpoeng
over eller under det vege gjennomsnittet av manglar i løpet av dei 36 føregåande månadene, i det området som er
omfatta av Paris-memorandumet.
Indeksen for manglar skal reknast for å vere over gjennomsnittet dersom han er meir enn to prosentpoeng over det
vege gjennomsnittet av manglar i løpet av dei 36 føregåande månadene, i det området som er omfatta av Parismemorandumet.
Indeksen for manglar skal reknast for å vere under gjennomsnittet dersom han er meir enn to prosentpoeng under
det vege gjennomsnittet av manglar i løpet av dei 36 føregåande månadene, i det området som er omfatta av Parismemorandumet.

3.

Matrise over prestasjonsnivået til reiarlag
Prestasjonsnivået til eit reiarlag skal klassifiserast på følgjande måte:
Indeks for tilbakehaldingar

Indeks for manglar

over gjennomsnittet

over gjennomsnittet

over gjennomsnittet

gjennomsnittleg

over gjennomsnittet

under gjennomsnittet

gjennomsnittleg

over gjennomsnittet

under gjennomsnittet

over gjennomsnittet

Prestasjonsnivået til reiarlaget

svært lågt

lågt
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Indeks for tilbakehaldingar

Indeks for manglar

gjennomsnittleg

gjennomsnittleg

gjennomsnittleg

under gjennomsnittet

under gjennomsnittet

gjennomsnittleg

under gjennomsnittet

under gjennomsnittet

4.2.2016

Prestasjonsnivået til reiarlaget

normalt

høgt

Dersom det ikkje ligg føre rapportar om tidlegare inspeksjonar av flåten til eit reiarlag, eller dersom reiarlaget ikkje
er plikta til å ha eit IMO-nummer, skal reiarlaget reknast for å ha normalt prestasjonsnivå.

____________
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 390/2011

Nr. 8/291

2016/EØS/8/47

av 19. april 2011
om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 om opprettelse av fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —
under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

5)

Kommisjonen, og i særlige tilfeller enkelte medlemsstater, har rådført seg med de ansvarlige tilsynsmyndighetene for de berørte luftfartsselskapene.

6)

Flysikkerhetskomiteen har hørt redegjørelser fra Det europeiske flysikkerhetsbyrå (EASA) og Kommisjonen om
faglige bistandsprosjekter som er gjennomført i stater som
berøres av forordning (EF) nr. 2111/2005. Komiteen er
blitt underrettet om at det foreligger ytterligere anmodninger om faglig bistand og samarbeid for å forbedre de
sivile luftfartsmyndighetenes administrative og faglige
kapasitet med sikte på å løse saker der internasjonale standarder ikke er overholdt.

7)

Flysikkerhetskomiteen er også blitt underrettet om håndhevingstiltak som EASA og medlemsstatene har truffet
for å sikre kontinuerlig luftdyktighet for og vedlikehold
av luftfartøyer som er registrert i Unionen, og som drives
av luftfartsselskaper som er sertifisert av sivile luftfartsmyndigheter i tredjestater.

8)

Flysikkerhetskomiteen har også hørt redegjørelser fra
EASA om kategoriseringen av merknader når det utføres
inspeksjoner på bakken innenfor rammen av EUs program for sikkerhetsvurdering av utenlandske luftfartøyer
(SAFA), og har godkjent byråets forslag til ny kategorisering av manglende overholdelse av ICAOs krav om
språkferdigheter i engelsk (ELP) for flygere for så raskt
som mulig å kunne garantere full overholdelse av ELPkrav. I samsvar med forslaget bør en merknad i kategori
2 framsettes i tilfeller av manglende ELP-overholdelse,
men der lisensstaten har levert en tiltaksplan til ICAO for
å oppnå overholdelse. Videre bør en merknad i kategori 3
framsettes i tilfeller av ingen ELP-overholdelse og der lisensstaten ikke har levert en tiltaksplan til ICAO eller har
meddelt full overholdelse uten reelt å oppfylle dette krav.
Endelig bør en generell merknad (kategori G) registreres
dersom formell ELP-overholdelse kan dokumenteres,
selv om den faktiske kommunikasjonen under inspeksjonen på bakken er svært vanskelig på grunn av flygernes
klare mangel på engelskferdigheter. Flysikkerhetskomiteen ble enig om å tilstrebe en harmonisert bruk av disse
forslag. EASA påtok seg snarlig å offentliggjøre relevant
veiledende informasjon.

9)

Flysikkerhetskomiteen godkjente også Byråets forslag
om at medlemsstatene skal opprette arbeidsforbindelser
med relevante ytere av flysikringstjenester for å rapportere kommunikasjonsproblemer med luftfartøybesetninger som følge av pilotenes utilstrekkelig engelskkunnska-

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 2111/2005 av 14. desember 2005 om opprettelse av en
fellesskapsliste over luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i
Fellesskapet og om informasjon til lufttransportpassasjerer om
identiteten til utførende luftfartsselskaper, og om oppheving av
artikkel 9 i direktiv 2004/36/EF(1), særlig artikkel 4, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 474/2006(2)
ble fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er
underlagt driftsforbud i Unionen, omhandlet i kapittel II i
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005,
opprettet.

2)

I samsvar med artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF)
nr. 2111/2005 har noen medlemsstater oversendt Kommisjonen opplysninger som er relevante i forbindelse med
ajourføring av fellesskapslisten. Relevante opplysninger
er også oversendt av tredjestater. På dette grunnlag bør
fellesskapslisten ajourføres.

3)

Kommisjonen har underrettet alle berørte luftfartsselskaper enten direkte eller, dersom dette ikke var praktisk mulig, gjennom tilsynsmyndighetene, om de vesentlige fakta
og årsaker som ville bli lagt til grunn for en beslutning om
å pålegge dem driftsforbud i Unionen eller endre vilkårene i et driftsforbud for et luftfartsselskap som er oppført
på fellesskapslisten.

4)

Kommisjonen har gitt berørte luftfartsselskaper mulighet til å gjennomgå dokumenter som medlemsstatene har
framlagt, til å framlegge skriftlige kommentarer og til å
komme med en muntlig redegjørelse for Kommisjonen
innen 10 virkedager og for Flysikkerhetskomiteen opprettet ved rådsforordning (EØF) nr. 3922/91 av 16. desember 1991 om harmonisering av tekniske krav og administrative framgangsmåter i sivil luftfart(3).

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 104 av 20.4.2011, s. 10, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 120/2011 av 21. oktober 2011 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 70 av 22.12.2011, s. 21.
(1) EUT L 344 av 27.12.2005, s. 15.
(2) EUT L 84 av 23.3.2006, s. 14.
(3) EUT L 373 av 31.12.1991, s. 4.
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per. Endelig anmodet Flysikkerhetskomiteen EASA om
på neste komitemøte å rapportere om SAFA-resultatene
vedrørende gjennomføringen av ELP-kravene for flygere
samt gjennomføringen av den foreslåtte kategoriseringen.
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mangler. Innenfor rammen av en generell praksisendring
i selskapet ble to luftfartøyer av typen A320 med registreringsmerke CS-TQO og CS-TQK faset ut henholdsvis
12. november 2010 og 22. februar 2011.
Tyskland

10) Forordning (EF) nr. 474/2006 bør derfor endres.

Luftfartsselskaper i Den europeiske union
11) På bakgrunn av Det europeiske flysikkerhetsbyrås analyse av opplysninger som fulgte av SAFA-inspeksjoner på
bakken, utført på luftfartøyer fra visse luftfartsselskaper i
Den europeiske union, samt områdespesifikke inspeksjoner og revisjoner utført av nasjonale luftfartsmyndigheter
har noen medlemsstater truffet særlige håndhevingstiltak. Nevnte medlemsstater underrettet Kommisjonen og
Flysikkerhetskomiteen om disse tiltak: Kypros besluttet
26. november 2010 å oppheve Eurocypria Airlines' godkjenningssertifikat for luftfartsselskap (AOC) som følge
av at selskapet innstilte driften og manglet finansielle
midler til å drive virksomhet på en sikker måte. Italia besluttet å oppheve lisensen til luftfartsselskapet Livingston 24. oktober 2010 og lisensen til ItaliAirlines 11. mars
2011. Litauen besluttet å tilbakekalle luftfartsselskapet
Star 1 Airlines’ AOC 11. november 2010. På bakgrunn
av konkursen i luftfartsselskapet Blue Line og den etterfølgende opphevingen av dets lisens besluttet Frankrike
å oppheve selskapets AOC 6. oktober 2010. Videre besluttet Frankrike 16. september 2010 ikke å fornye Strategic Airlines’ AOC. Hellas besluttet i november 2010 å
tilbakekalle Hellas Jets AOC, opphevet Athens Airways’
AOC i januar 2011 og forsterket tilsynet av Hellenic Imperial Airways. Sverige besluttet 31. desember 2010 ikke
å fornye luftfartsselskapet Viking Airlines ABs AOC, og
Det forente kongerike styrket overvåkingen av luftfartsselskapene Jet2.com, Oasis og Titan Airways.

Portugal
12) Som oppfølging av gjennomgåelsen av situasjonen til
visse luftfartsselskaper registrert i Portugal på Flysikkerhetskomiteens møte i november 2010(1) opplyste vedkommende myndigheter i Portugal (INAC) om resultatene av det styrkede tilsynet med luftfartsselskapene Luzair
og White. Når det gjelder Luzair, rapporterte INAC at
Luzairs AOC ble opphevet 11. februar 2011 som følge
av endring av flåten. Når det gjelder White, rapporterte
INAC at det hadde gjennomført 29 inspeksjoner på området drift og fem inspeksjoner på området luftdyktighet
som ikke avdekket betydelige mangler. I tillegg rapporterte EASA at luftfartsselskapene ble inspisert i november
2010, og at ingen av inspeksjonene avdekket betydelige
( 1)

Betraktning 13 i forordning (EF) nr. 1071/2010 av 23.11.201010 (EUT L
306 av 23.11.2010, s. 45).

13) På bakgrunn av EASAs analyse av opplysninger fra SAFA-inspeksjoner og det at SAFA-inspeksjonene viste et
økt antall av visse tyske luftfartsselskaper med mer enn
én betydelig mangel per inspeksjon, innledet Kommisjonen formelle samtaler med vedkommende myndigheter i
Tyskland (Luftfahrtbundesamt — LBA) og holdt et møte
10. mars 2011.

14) Analysen av de grunnleggende årsakene til disse luftfartsselskapenes ytelse avdekket særlige svakheter knyttet til
tilsynet med luftfartsselskapene, hvilket også ble avdekket i en standardiseringsinspeksjon på området drift som
ble utført av EASA 26.-29. mai 2009, der det ble påpekt
utilstrekkelig antall kvalifisert personell i LBA, noe som
påvirker Tysklands evne til å sikre kontinuerlig tilsyn og
begrenser LBAs evne til å øke tilsynsnivået der det er
nødvendig.

15) Den særlige situasjonen til luftfartsselskapet BinAir, som
er sertifisert i Tyskland, ble diskutert på møtet 10. mars,
der luftfartsselskapet deltok og redegjorde for de tiltak
som var truffet for å utbedre sikkerhetsmangler som var
påvist ved SAFA-inspeksjoner. I tillegg underrettet vedkommende myndigheter i Tyskland Kommisjonen om
opphevingen av luftfartsselskapet ACH Hamburg GmbHs
AOC.

16) Tyskland bekreftet overfor Flysikkerhetskomiteen at
ACH Hamburg GmbHs AOC fortsatt var opphevet, at
situasjonen ville bli vurdert på nytt i mai 2011, og at luftfartsselskapets AOC ville bli tilbakekalt dersom det ikke
var noen framskritt innen denne dato. Tyskland opplyste
også at tilsynet med luftfartsselskapet BinAir var blitt
styrket, at luftfartøyet av typen Cessna C550 med registreringsmerke D-IJJJ var fjernet fra luftfartsselskapet Advance Air Luftfahrtgesellschafts AOC og at LBA hadde
styrket tilsynet med andre luftfartsselskaper der dårlige
resultater fra inspeksjoner på bakken hadde avslørt sikkerhetsmangler. LBA erklærte at det hadde gjort det klart
overfor disse luftfartsselskapene at deres AOC kunne bli
opphevet dersom ingen framskritt ble registrert.

17) Med hensyn til mangelen på kvalifisert personell opplyste
Tyskland Flysikkerhetskomiteen om at situasjonen ikke
ville bli bedre i 2011. En vurdering av LBAs personalressurser var imidlertid iverksatt og skulle avsluttes våren
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2011, og derfor kunne en forbedring i personalsituasjonen
forventes fra 2012.
18) Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen noterte seg
vedkommende myndigheter i Tysklands innsats for å
utbedre påviste mangler hos visse luftfartsselskaper
og arbeidet som er igangsatt for å møte LBAs
mangel på personalressurser. Uten at det berører den
gjennomføringsmyndighet som er gitt Kommisjonen i
henhold til traktaten, understreket den imidlertid at dersom
slike tiltak ikke bedrer ytelsen til luftfartsselskaper som er
sertifisert i Tyskland, vil det bli nødvendig å treffe tiltak
for å sikre at påviste sikkerhetsmangler er tilstrekkelig
kontrollert.
Spania
19) På bakgrunn av EASAs analyse av opplysninger fra
SAFA-inspeksjoner og det at SAFA-inspeksjonene viste
et økt antall av spanske luftfartsselskaper med mer enn
én betydelig mangel per inspeksjon, innledet
Kommisjonen formelle samtaler med vedkommende
myndigheter i Spania (AESA) og holdt et møte 14. mars
2011.
20) Den særlige situasjonen til luftfartsselskapet Flightline,
som er sertifisert i Spania, ble diskutert på møtet.
Luftfartsselskapet deltok og redegjorde for de tiltak
som var truffet for å utbedre sikkerhetsmanglene som
var påvist ved SAFA-inspeksjoner. I tillegg beskrev
luftfartsselskapet i detalj de tiltak som var truffet etter
ulykken med et luftfartøy av typen Fairchild Metro 3
med registreringsmerke EC-ITP. Flightline forklarte
at selskapet hadde inngått et forretningssamarbeid
med selskapet Air Lada, som ikke er et sertifisert
luftfartsselskap, om drift av to luftfartøyer av typen
Fairchild Metro med registreringsmerke EC-GPS og
EC-ITP, med bruk av flygere fra Air Lada. Kommisjonen
påpekte overfor Flightline at samme luftfartøy tidligere
hadde vært benyttet innenfor AOC-et til Eurocontinental,
et annet luftfartsselskap som er sertifisert i Spania,
og at AESA hadde opphevet Eurocontinentals AOC
på bakgrunn av resultatene av SAFA-inspeksjoner
og alvorlige hendelser knyttet til driften av disse
luftfartøyene.
21) Flightline erklærte at selskapet hadde utført all
nødvendig omstillingsopplæring for flygerne samt utført
kvalitetskontroller for drift av luftfartøyet på Isle of
Man. Kommisjonen ba om ytterligere detaljer knyttet til
luftfartsselskapets plan for korrigerende tiltak og kopier
av de interne revisjonsrapportene for driften av Fairchild
Metro 3. Etter å ha mottatt opplysningene 22. mars
oppfordret Kommisjonen luftfartsselskapet Flightline til
å komme med en redegjørelse for Flysikkerhetskomiteen.
22) På møtet 14. mars 2011 meddelte AESA Kommisjonen at
selskapet hadde besluttet å begrense Flightlines AOC for
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å unngå flyginger med Fairchild Metro 3, og at det hadde
startet arbeidet med å oppheve selskapets AOC.
23) Kommisjonen oppfordret AESA til å framlegge ytterligere
avklarende opplysninger om håndhevingstiltak for fire
andre luftfartsselskaper som er sertifisert i Spania, og
der EASA hadde påvist dårlige SAFA-resultater. AESA
meddelte deretter Kommisjonen 28. mars 2011 at det etter
nylige revisjoner av Air Taxi and Charter International
og Zorex var påvist betydelige sikkerhetsmangler, og
at framgangsmåten for å oppheve luftfartsselskapenes
AOC var iverksatt. Når det gjelder luftfartsselskapet
Jetnova, avventet AESA luftfartsselskapets svar på
særlige mangler som var påvist av AESA, og vil
iverksette framgangsmåten for oppheving dersom svaret
er utilfredsstillende. Med hensyn til luftfartsselskapene
Aeronova, Tag Aviation og Alba Star fortsatte AESA sitt
tilsyn, men vurderte at særlige tiltak ikke var nødvendig
på dette tidspunkt. Luftfartsselskapet Flightline ble
hørt av Flysikkerhetskomiteen 5. april 2011. Selskapet
opplyste at det hadde endret sine framgangsmåter for å
styrke driftskontrollen av Flightlines flyginger, særlig
flyginger som gjennomføres fra andre flyplasser enn
hovedbasen, endret driftshåndboken slik at den inneholder
retningslinjer for bruk av alternative lufthavner, endret
opplæringsprogrammet for å styrke flygernes kunnskap
om driftsprosedyrer og endret metodene for utvelging av
piloter.
24) Spania meddelte Flysikkerhetskomiteen at AESA etter
å ha påvist mangler ved inspeksjoner utført 14. mars
2011 hadde iverksatt en framgangsmåte for å oppheve
Flightlines AOC og innført sikkerhetstiltak for å utbedre
den umiddelbare sikkerhetsrisikoen. AESA bekreftet at
Flightline deretter hadde truffet tiltak for å utbedre den
umiddelbare sikkerhetsrisikoen samt framlagt en plan for
korrigerende tiltak som ble vurdert av AESA.
25) På bakgrunn av tiltakene truffet av vedkommende
myndigheter i Spania for å utbedre sikkerhetsmangler
påvist hos Flightline og andre spanske luftfartsselskaper
vurderes det at ytterligere tiltak ikke er nødvendig
på nåværende tidspunkt. Kommisjonen understreket
imidlertid at dersom slike tiltak ikke forbedrer ytelsen til
luftfartsselskaper sertifisert i Spania, vil det bli nødvendig
å sikre at påviste sikkerhetsmangler er tilstrekkelig
kontrollert. I mellomtiden vil Kommisjonen i samarbeid
med EASA fortsette å overvåke sikkerheten til spanske
luftfartsselskaper.
Luftfartsselskaper fra Angola
26) INAVIC rapporterte om ytterligere framskritt innen
utbedringen av mangler påvist av ICAO under dets besøk
på stedet i januar 2010. Særlig arbeider INAVIC videre
med å ajourføre angolanske flysikkerhetsforskrifter slik at
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de gjenspeiler de seneste endringene i ICAO-standardene,
styrke sin kapasitet ytterligere, gjøre framskritt med
hensyn til fornyet sertifisering av luftfartsselskaper i
samsvar med nevnte forskrifter og ytterligere konsolidere
sitt overvåkingsprogram.
27) Med hensyn til tilsynet av TAAG Angoland Airlines
bekreftet INAVIC opplysningene som ble framlagt for
Kommisjonen 3. mars 2011 om at to luftfartøyer av typen B777 som flys av TAAG, hadde vært involvert i to
alvorlige hendelser i desember 2010 i Portugal og Angola
med skader som ikke var begrenset til motoren. Foreløpige resultater av undersøkelsen utført av vedkommende myndigheter i Portugal tyder inntil videre på at både
luftfartsselskapet og vedkommende myndigheter hadde
truffet nødvendige tiltak for å utbedre årsakene til hendelsene overfor produsenten og forebygge nye hendelser.
Flygingene er nå gjenopptatt, herunder til EU, innenfor
rammen av et styrket tilsynsprogram i samarbeid med
produsenten.
28) INAVIC opplyste at det ved tilsynet som er foretatt med
visse luftfartsselskaper i løpet av prosessen med fornyet
sertifisering, er avdekket sikkerhetsproblemer og brudd
på gjeldende sikkerhetsregler, og dette har ført til at INAVIC har truffet egnede håndhevingstiltak. Det ble konstatert at seks luftfartsselskaper ikke tilfredsstilte angolanske flysikkerhetsforskrifter: AIR GEMINI, SERVISAIR,
ALADA, RUI & CONCEICAO, PHA og SAL. INAVIC
framla særlig dokumentasjon på at deres AOC hadde utløpt og ikke hadde blitt fornyet eller tilbakekalt. På grunnlag av de felles kriterier bør disse luftfartsselskapene derfor fjernes fra vedlegg A.
29) INAVIC opplyste også at de to luftfartsselskapene ANGOLA AIR SERVICES og GIRA GLOBOs AOC er blitt
opphevet. I påvente av bevis for at det finnes teknisk
kapasitet til å fullføre sertifiseringsprosessen på en tilfredsstillende måte innen 15. april 2011, vurderes det på
grunnlag av de felles kriterier at disse luftfartsselskaper
fortsatt bør være oppført i vedlegg A.
30) INAVIC meddelte at fem luftfartsselskaper var blitt sertifisert på nytt i samsvar med angolanske flysikkerhetsforskrifter: SONAIR Air Services i desember 2010, AIR26
31. januar 2011, HELI-MALONGO Aviation Services of
Angola, AEROJET, AIRJET og HELIANG 15. februar
2011. På nåværende tidspunkt finnes det imidlertid ikke
bevis for at tilstrekkelige undersøkelser er blitt utført før
disse nye AOC-ene ble utstedt eller at de betydelige sikkerhetsproblemene påvist av ICAO med hensyn til sertifiseringen av luftfartsselskaper i Angola faktisk er utbedret.
På grunnlag av de felles kriterier er derfor vurderingen at
disse luftfartsselskapene fortsatt bør være oppført i vedlegg A.
31) INAVIC opplyste videre at det hadde sertifisert et nytt
luftfartsselskap: FLY540 31. januar 2011. Det finnes
imidlertid ikke bevis for at tilstrekkelige undersøkelser
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ble utført før disse nye AOC-ene ble utstedt, eller at de
betydelige sikkerhetsproblemene påvist av ICAO med
hensyn til sertifiseringen av luftfartsselskaper i Angola
faktisk er utbedret. På grunnlag av de felles kriterier er
derfor vurderingen at disse luftfartsselskapene bør være
oppført i vedlegg A.
32) Endelig rapporterte INAVIC at det fortsatt pågår arbeid
for å gi fire luftfartsselskaper fornyet sertifisering: DIEXIM, AIRNAVE, GUICANGO og MAVEWA. Arbeidet, som etter planen skulle vært avsluttet innen utgangen
av 2010, ble forsinket til 15. april 2011, som er den frist
INAVIC har satt for å innstille luftfartsselskapenes flyginger dersom de ikke har fått fornyet sertifisering i samsvar
med angolanske flysikkerhetsforskrifter. I påvente av resultatet av dette arbeidet vurderes det på grunnlag av de
felles kriterier at nevnte luftfartsselskaper og andre luftfartsselskaper som faller under INAVICs ansvarsområde,
fortsatt bør være oppført i vedlegg A.
33) Kommisjonen oppfordrer INAVIC til å sluttføre arbeidet
med fornyet sertifisering av angolanske luftfartsselskaper
med besluttsomhet, og til å ta behørig hensyn til mulige
sikkerhetsproblemer som påvises i den forbindelse. Kommisjonen oppfordrer også INAVIC til å samarbeide fullt
ut med ICAO for å bekrefte progresjonen i gjennomføringen av planen for korrigerende tiltak i form av et samordnet bekreftelsesbesøk på stedet (ICVM) om mulig.
Luftfartsselskaper fra Kambodsja
34) Etter den seneste rapporten om situasjonen i Kongeriket
Kambodsja(1) meddelte vedkommende myndigheter i
Kambodsja (SSCA) at de håndhevingstiltak som ble truffet for å utbedre manglene påvist ved ICAO-revisjonene,
har ført til tilbakekalling av alle AOC-er som var utstedt
til luftfartsselskaper registrert i Kongeriket Kambodsja på
det tidspunkt ICAO-revisjonen ble gjennomført.
35) Det ble særlig bekreftet at Siem Reap International Airways’ AOC ble tilbakekalt 10. oktober 2010. På grunnlag
av de felles kriteriene er vurderingen at dette luftfartsselskapet bør fjernes fra vedlegg A.
36) EASA rapporterte om besøket for å yte faglig bistand som
ble gjennomført i januar 2011 til støtte for kapasitetsoppbyggingen til vedkommende myndigheter i Kongeriket
Kambodsja. EASA bekreftet at vedkommende myndigheter i Kambodsja har gjort betydelige framskritt for å
utbedre manglene som er påvist av ICAO. Særlig har
de fullstendig omstrukturert luftfartslovgivningen og de
interne framgangsmåtene for innledende og vedvarende
tilsyn med foretak, noe som baner veien for et tilsyn som
er i samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder.
Kommisjonen anerkjenner SSCAs betydelige innsats for
å overholde internasjonale sikkerhetsstandarder og erkjenner viktigheten av håndhevingstiltakene truffet i den
(1)

Forordning (EU) nr. 590/2010 av 5. juli 2010 (EUT L 170 av 6.7.2010, s.
12).
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forbindelse.

ligger også bevis for sikkerhetsmangler knyttet til luftfartøyer som er registrert i Georgia, men importert fra stater
hvis luftfartsselskaper har vært underlagt driftsforbud i
Den europeiske union.

Luftfartsselskaper fra Den demokratiske republikk
Kongo
37) Alle luftfartsselskaper som er sertifisert i Den demokratiske republikk Kongo, er underlagt driftsforbud i Fellesskapet og er oppført i vedlegg A. Det finnes bevis
for at vedkommende myndigheter i Den demokratiske
republikk Kongo utstedte en lisens til luftfartsselskapet
Korongo Airlines 7. januar 2011.

38) Kommisjonen innledet samtaler med vedkommende
myndigheter i Den demokratiske republikk Kongo for å
avklare situasjonen til nevnte luftfartsselskap og vilkårene for tilsyn av selskapet. Vedkommende myndigheter
i Den demokratiske republikk Kongo har ikke besvart
spørsmålene.

39) Siden det ikke foreligger bevis for endringer i kapasiteten
til vedkommende myndigheter i Den demokratiske republikk Kongo når det gjelder å sikre tilsyn med luftfartsselskaper som er lisensiert i staten i samsvar med relevante
sikkerhetsstandarder, og på grunnlag av de felles kriteriene er Kommisjonens vurdering at Korongo Airlines bør
føres opp i vedlegg A.

Luftfartsselskaper fra Georgia
40) Det foreligger bevis fra SAFA-inspeksjoner på bakken(1)
for ulike betydelige mangler på luftfartøyer hos visse luftfartsselskaper registrert i Georgia. Vedkommende myndigheter i Georgia (United Transport Administration –
UTA) framla opplysninger om de håndhevingstiltak som
er truffet overfor disse og andre luftfartsselskapers AOC.
I henhold til disse opplysningene ble følgende AOC-er
tilbakekalt: LTD Eurex Airline og JSC Tam Air tilbakekalt 24. november 2010, LTD Sky Way og LTD Sakaviaservice tilbakekalt 29. november 2010, LTD Jav Avia
tilbakekalt 18. januar 2011, LTD Carre Aviation Georgia
tilbakekalt 8. februar 2011, LTD Air Batumi tilbakekalt
17. mars 2011 og LTD Air Iberia tilbakekalt 4. april 2011.
LTD Sun Ways AOC utløp 3. februar 2011 og ble ikke
fornyet.

41) Det foreligger bevis for at flere georgiske luftfartsselskaper har vært involvert i ulykker og hendelser. Dette omfatter ulykken med et luftfartøy av typen Ilyushin 76TD
med registreringsmerke 4L-GNI, som drives av Sun Way,
og som fant sted i Karachi i Pakistan 28. november 2010,
og den seneste ulykken med et luftfartøy av typen Canadair CL 600 med registreringsmerke 4L-GAE, som drives
av Georgian Airways og som fant sted i Kinshasa i Den
demokratiske republikken Kongo 4. april 2011. Det fore(1)

SAFA-inspeksjonsnummer:
AESA-E-2010-255,
AESA-E-2010-328,
BCAA-2010-134,
CAA-NL-2010-20,
DGAC/F-2010-1024,
DGAC/F-2010-1708, MOTLUX-2010-19.
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42) Kommisjonen hadde, under henvisning til ovennevnte
bevismateriale, et møte med vedkommende myndigheter
i Georgia 22. mars 2011. UTA framla ytterligere dokumentasjon 22., 25., 28., og 29. mars 2011. Ifølge denne
dokumentasjonen skal en ny, uavhengig sivil luftfartsmyndighet opprettes 15. april 2011, og en rekke luftfartøyer er blitt avregistrert(2) som følge av revisjonen av
reglene for statlig registrering og utstedelse av luftdyktighetsbevis til georgiske sivile luftfartøy, som trådte i kraft
1. januar 2011.

43) UTA gav en muntlig redegjørelse til Flysikkerhetskomiteen 5. april 2011. Under redegjørelsen bekreftet UTA
at flere godkjenningssertifikater var tilbakekalt, og at
29 av 79 luftfartøyer i det statlige registeret var fjernet.
Videre orienterte UTA om de korrigerende tiltakene som
var gjennomført som følge av ICAO USOAP-revisjonen
som ble utført i 2007, og framla et reformprogram for å
harmonisere luftfartslovgivningen med EUs regelverk på
bakgrunn av avtalen om det felles luftfartsområde. Denne
innsatsen støttes av ulike initiativer som for eksempel et
samarbeidsprosjekt og faglig bistand til UTA innenfor
rammen av TRACECA-programmet (transportkorridor
mellom Europa, Kaukasus og Asia).

44) Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen merket seg
framskrittene til UTA, dets vilje til å framlegge fullstendige og oversiktlige opplysninger og samarbeide tett for å
fjerne hull, og det faktum at ytterligere reformer planlegges i nær framtid. Kommisjonen vil fortsatt arbeide tett
med vedkommende myndigheter i Georgia i deres innsats
(2)

Følgende luftfartøyer ble avregistrert i perioden 13.8.2010—23.3.2011: to
AN-12 med registreringsmerke 4L-GLU og 4L-FFD og fire IL-76 med registreringsmerke 4L-FFG, 4L-GLP, 4L-GLX, 4L-FFE, drevet av Sky Way.
To IL-76 med registreringsmerke 4L-GLR og 4L-GLK og to AN-12 med
registreringsmerkes 4L-GLT og 4L-GLN, drevet av Saqaviaservice. Tre IL76 med registreringsmerke 4L-GLM, 4L-MGC og 4L-MGM, drevet av Sun
Way. Ett IL-76 med registreringsmerke 4L-AWA, drevet av Air West. Tre
AN-12 med registreringsmerke 4L-IRA, 4L-HUS, 4L-VAL, drevet av Air
Victor Georgia. Ett AN-12 med registreringsmerke 4L-PAS, drevet av Transaviaservice. Ett AS-350B3 med registreringsmerke 4L-GGG, drevet av
Aviaservice. Ett AN-28 med registreringsmerke 4L-28001, drevet av Georgian Aviation University. Ett YAK-40 med registreringsmerke 4L-AAK,
drevet av Tam Air. Ett B-737 med registreringsmerke 4L-TGM, drevet av
Georgia Airways. Ett AN-26 med registreringsmerke 4L-JAV, drevet av Jav
Avia. Ett AN-12 med registreringsmerke 4L-BKN, drevet av Fly Adjara. To
AN-26 med registreringsmerke 4L-GST og 4L-GSS, drevet av Carre Aviation Georgia. Ett B-747 med registreringsmerke 4L-KMK, drevet av Eurex
Airlines. Ett SAAB 340 med registreringsmerke 4L — EUI, drevet av Georgian International Airlines. Ett MI — 8T med registreringsmerke 4L –BGA,
drevet av Tisheti.
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for å modernisere sikkerhetssystemet for sivil luftfart.
45) Medlemsstatene skal sikre at det foretas en styrking av de
inspeksjoner på bakken av luftfartøyer som tilhører luftfartsselskaper registrert i Georgia for å kontrollere faktisk
overholdelse av relevante sikkerhetsstandarder i henhold
til kommisjonsforordning (EF) nr. 351/2008(1) og for å
skape grunnlag for en ny vurdering av denne saken ved
neste møte i Flysikkerhetskomiteen.
Luftfartsselskaper fra Indonesia
46) I tråd med forordning nr. 590/2010(2) har Kommisjonen
aktivt fortsatt sine samtaler med vedkommende myndigheter i Indonesia om de tiltak disse har truffet for å bedre
luftfartssikkerheten i Indonesia og overholde relevante
sikkerhetsstandarder.
47) Vedkommende myndigheter i Indonesia (DGCA) deltok
i en videokonferanse med Kommisjonen 11. mars 2011
og meddelte at alle luftfartsselskaper som er sertifisert i
Indonesia, med unntak av Wing Air, hadde gjennomgått
fornyet sertifisering. DGCA meddelte videre at bare 9 %
av flåten av luftfartøyer med flyginger i Indonesia fortsatt
manglet påkrevd ICAO-utstyr, at DGCA hadde utstedt et
unntak som tillot flyginger til utgangen av 2011, men at
luftfartøyer som etter denne dato ikke har utstyret, ville få
startforbud.
48) Flysikkerhetskomiteen merket seg denne utviklingen og
oppfordret vedkommende myndigheter Indonesia til å
fortsette sin innsats for å øke tilsynet med luftfartsselskaper de har rettslig ansvar for.
49) DGCA anmodet om å fjerne fraktluftfartsselskapene Cardig Air, Repulic Express, Asia Link og Air Maleo, og
framla bevis for at luftfartsselskapenes flyginger var begrenset til fraktflyginger og utelukket frakt av passasjerer,
og at disse myndigheter traff egnede håndhevingstiltak
for å begrense deres AOC-er til å utelukke flyginger til og
fra Den europeiske union.
50) På grunnlag av de felles kriterier vurderes det derfor at
de indonesiske luftfartsselskapene Cardig Air, Republic
Express, Asia Link og Air Maleo bør fjernes fra vedlegg
A.
Luftfartsselskaper fra Israel
Sun D’Or
51) På bakgrunn av EASAs analyse av resultatene av inspeksjoner på bakken av luftfartøyer som luftfartsselskapet
Sun D’Or, som er sertifisert i Israel, har benyttet til flyginger til EU siden 2008, og som avdekket gjentatt og
alvorlig manglende overholdelse av internasjonale sik( 1)
( 2)

EUT L 109 av 19.4.2008, s. 7.
EUT L 170 av 6.7.2010, s. 9.
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kerhetsstandarder, innledet Kommisjonen samtaler med
vedkommende myndigheter i Israel og hørte luftfartsselskapet 16. mars 2010. Samtalene avdekket at luftfartsselskapet ikke var korrekt sertifisert av vedkommende
myndigheter i Israel, ettersom det hadde et AOC til tross
for at det ikke kunne dokumentere at det garanterte sikker drift av luftdyktige luftfartøyer som det har ansvar for
(vedlikehold- og driftskontroll utenfor selskapet). Videre
kunne selskapet ikke dokumentere at det hadde fått på
plass hensiktsmessige avhjelpende og korrigerende tiltak
for å sikre varige løsninger for de ulike manglene påvist
under SAFA-inspeksjoner på bakken. Samtalene kunne
derfor ikke bringe på det rene at luftfartsselskapet overholder relevante sikkerhetsstandarder.

52) Etter samtalene med Kommisjonen og EASA og ytterligere samtaler med luftfartsselskapet besluttet vedkommende myndigheter i Israel å tilbakekalle Sun D’Ors
AOC fra 1. april 2011. Dette førte til at alle luftfartøyer
ble ført på et annet israelsk luftfartsselskaps AOC, og Sun
D’Ors virksomhet begrenser seg til billettsalg.

53) Vedkommende myndigheter i Israel ble oppfordret til å
komme med en redegjørelse til Flysikkerhetskomiteen
om tilsynet med nevnte luftfartsselskap, og gjorde det
6. april 2011. I redegjørelsen opplyste de at Sun D’Or
ikke ville få fornyet sertifisering. I redegjørelsen opplyste
vedkommende myndigheter i Israel også om den overordnede innsatsen for å øke tilsynskapasiteten og modernisere Israels sikkerhetssystem.

54) På grunnlag av de felles kriterier er derfor vurderingen at
det ikke er behov for ytterligere tiltak.

Israir
55) På bakgrunn av EASAs analyse av resultatene av inspeksjoner på bakken av luftfartøyer som luftfartsselskapet
Israir, som er sertifisert i Israel, har benyttet til flyginger
til EU siden 2008, og som avdekket gjentatt og alvorlig
manglende overholdelse av internasjonale sikkerhetsstandarder, innledet Kommisjonen samråd med vedkommende myndigheter i Israel og hørte luftfartsselskapet
16. mars 2010. Samrådet viste at luftfartsselskapet har
iverksatt en rekke strukturelle tiltak for å sikre at det
overholder relevante sikkerhetsstandarder på en varig
måte. Luftfartsselskapet skiftet ut ledelsen for å innføre
effektive retningslinjer for sikkerhet basert på et sikkerhetsstyringssystem. Det fjernet tre luftfartøyer av typen
Airbus A-320 (registreringsmerke 4X-ABH, 4X-ABD og
4X-ABF) som stod for flertallet av de alvorlige manglene som ble påvist under SAFA-inspeksjoner på bakken.
Selskapet styrket opplæringen av kvalifisert personell for
å sikre at inspeksjoner før avgang utføres på en hensikts-
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messig måte, endret sine internasjonale driftsprosedyrer
og innførte et nytt kvalitetssikringssystem i tillegg til et
nytt revisjonssystem for kvalitetssikring, reviderte håndboken for bakkedrift og vedlikeholdshåndboken og tok i
bruk en moderne kontrollsenterhåndbok.
56) På bakgrunn av nevnte endringer og vedkommende
myndigheter i Israels redegjørelse i Flysikkerhetskomiteen 6. april 2011 vurderes det at luftfartsselskapet er i
stand til løpende å forbedre sin ytelse. Medlemsstatene
skal fortsatt kontrollere om Israir overholder relevante
sikkerhetsstandarder, ved en prioritering av inspeksjoner
på bakken som skal utføres på luftfartøyer som tilhører
dette luftfartsselskapet i henhold til forordning (EF) nr.
351/2008.
Luftfartsselskaper fra Kasakhstan
57) Vedkommende myndigheter i Kasakhstan meddelte
Kommisjonen at de gjør framskritt i en omfattende reform av luftfartssektoren som startet i 2009 med sikte på
å øke flysikkerheten. Som følge av vedtakelsen av en ny
lovgivning for sivil luftfart i juli 2010 arbeides det med å
utarbeide mer enn 100 luftfartsforskrifter, der flesteparten
allerede er vedtatt. Vedkommende myndigheter er også
i ferd med å styrke kapasiteten ved å ansette flere kvalifiserte inspektører, noe man vil fortsette med de neste
månedene.
58) Vedkommende myndigheter i Kasakhstan meddelte at
de løpende treffer håndhevingstiltak. De meddelte særlig
at de tilbakekalte følgende luftfartsselskapers AOC: Air
Flamingo, Almaty Aviation, Atyrau Aye Zholy, Arkhabay,
Asia Continental Avialines, Centr Pankh, Kazavia National Airlines, Kokhshetau Airlines, Orlan 2000 og Zherzu
Avia.
59) Vedkommende myndigheter i Kasakhstan erklærte og
framla bevis for at nevnte luftfartsselskaper ikke lenger
er involvert i kommersiell flytransport og ikke lenger
har gyldig lisens. De anses derfor ikke lenger som
luftfartsselskaper i henhold til artikkel 2 bokstav a) i
forordning (EF) nr. 2111/2005. På bakgrunn av dette og
på grunnlag av de felles kriterier er vurderingen at disse ti
luftfartsselskaper bør fjernes fra vedlegg A.
60) Vedkommende myndigheter i Kasakhstan meddelte også
at de hadde vurdert på nytt saken til luftfartsselskapet
KazAirWest, som tidligere fikk sitt AOC tilbakekalt, og
har utstedt et nytt AOC til dette selskapet. På grunnlag
av de felles kriterier er vurderingen at luftfartsselskapet
fortsatt bør være oppført i vedlegg A.
61) Kommisjonen støtter den omfattende reformen av
systemet for sivil luftfart som myndighetene i Kasakhstan har påtatt seg, og oppfordrer nevnte myndigheter
til fortsatt besluttsom innsats for å gjennomføre planen
for korrigerende tiltak som er avtalt med ICAO, med særlig vekt på de betydelige sikkerhetsmanglene som ikke er
utbedret, samt på fornyet sertifisering av alle operatører
som de er ansvarlig for. Kommisjonen er rede til, på et
passende tidspunkt og med bistand fra Det europeiske
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flysikkerhetsbyrå og støtte fra medlemsstatene, å foreta
en vurdering på stedet for å kontrollere framdriften i gjennomføringen av handlingsplanen.
Luftfartsselskaper fra Kirgisistan
62) Vedkommende myndigheter i Kirgisistan meddelte at
følgende fire luftfartsselskapers AOC var tilbakekalt av
ICAO: Golden Rules Airlines (GRS), Max Avia (MAI),
Tenir Airlines (TEB) og Sky Gate International (SGD).
Følgelig og på grunnlag av de felles kriterier er vurderingen at disse luftfartsselskap bør fjernes fra vedlegg A.
63) Vedkommende myndigheter i Kirgisistan meddelte dessuten at tre andre luftfartsselskapers AOC hadde utløpt
(Itek Air, Trast Aero og Asian Air), men framla ingen bevis for dette. På grunnlag av de felles kriterier er derfor
vurderingen at disse luftfartsselskapene fortsatt bør være
oppført i vedlegg A.
64) Gitt at Kommisjonen så langt ikke har mottatt bevis for
fullstendig gjennomføring av egnede utbedringstiltak hos
luftfartsselskaper som er sertifisert i Kirgisistan eller hos
tilsynsmyndighetene for nevnte luftfartsselskaper, er vurderingen på grunnlag av de felles kriterier at nevnte luftfartsselskaper fortsatt bør være oppført i vedlegg A.
65) Kommisjonen oppfordrer vedkommende myndigheter i
Kirgisistan til fortsatt innsats for å utbedre alle mangler
som ble påvist ved kontrollen utført av ICAO i april 2009
som ledd i det verdensomspennende kontrollprogram for
tilsyn med sikkerhet (USOAP). Europakommisjonen er
rede til, med bistand fra Det europeiske flysikkerhetsbyrå
og med støtte fra medlemsstatene, å foreta en vurdering
på stedet så snart gjennomføringen av handlingsplanene
som er framlagt for ICAO, er tilstrekkelig i gang. Formålet med besøket vil være å kontrollere hvordan vedkommende myndigheter og foretakene som de har tilsyn med,
anvender gjeldende sikkerhetskrav.
Air Madagascar
66) Det foreligger bevis for en rekke sikkerhetsmangler hos
Air Madagascar, som er sertifisert i Madagaskar. Manglene er påvist ved inspeksjoner på bakken som vedkommende myndigheter i Frankrike har utført innenfor rammen av SAFA-programmet. Resultatene for luftfartøyer
av typen B-767 er merkbart dårligere enn for luftfartsselskapets øvrige luftfartøyer. Antall mangler ved hver
SAFA-inspeksjon, gjentatte sikkerhetsmangler og det
faktum at situasjonen har blitt verre siden 2010, tyder på
et alvorlig sikkerhetsproblem.
67) ICAO utførte i februar 2008 et verdensomspennende kontrollprogram for tilsyn med sikkerhet (USOAP) og rapporterte et stort antall betydelige mangler når det gjelder
sivile luftfartsmyndigheter i Madagaskars evne til å utøve
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sitt tilsynsansvar med hensyn til luftfartssikkerhet.
68) På bakgrunn av SAFA-inspeksjonene og resultatene av
ICAOs revisjonsrapport innledet Kommisjonen formelle
samtaler med vedkommende myndigheter i Madagaskar
28. februar 2011, uttrykte alvorlig bekymring for sikkerheten i forbindelse med dette luftfartsselskapets operasjoner og oppfordret selskapet og myndigheter til å treffe
tiltak for på tilfredsstillende måte å utbedre de påviste sikkerhetsmanglene, i samsvar med artikkel 7 i forordning
(EF) nr. 2111/2005.

69) Kommisjonen hadde møte med Madagaskars sivile luftfartsmyndigheter og representanter for Air Madagascar
16. mars 2011 for å få en bekreftelse på at begge har truffet tiltak for å utbedre sikkerhetsmanglene som er påvist
ved SAFA-inspeksjoner, eller i det minste at det er truffet
egnede tiltak for å redusere de påviste sikkerhetsrisikoene. Dessverre kunne opplysningene som ble framlagt på
dette møtet, verken bevise at det er gjennomført en omfattende årsaksanalyse av sikkerhetsmanglene, at selskapet
har gjennomført en solid plan for korrigerende tiltak, eller
at myndighetene har et hensiktsmessig program for sikkerhetstilsyn. Vedkommende myndigheter i Madagaskar
og Air Madagascar ble følgelig oppfordret til å avklare
situasjonen under møtet i Flysikkerhetskomiteen i april
2011.

70) Air Madagascar og vedkommende myndigheter i Madagaskar ble hørt av Flysikkerhetskomiteen 5. april 2011.
Air Madagascar framla en ytterligere forbedret plan for
korrigerende og forebyggende tiltak basert på en solid årsaksanalyse, men kunne ikke framlegge bevis for at disse
tiltakene har gitt resultater så langt.

71) Komiteen så med tilfredshet på tiltakene som er truffet
av luftfartsselskapet, men uttalte sin bekymring for de
vedvarende alvorlige manglene innen kontinuerlig luftdyktighet for alle luftfartøyer som Air Madagascar benytter til flyginger. Luftfartsselskapet godtok manglene med
hensyn til luftfartøyer av typen Boeing B-767. Det erklærte at det anså tiltakene som er truffet, som tilstrekkelige for å redusere sikkerhetsrisikoen for resten av flåten
på grunn av lavere flygehyppighet og/eller luftfartøyenes
alder.

72) Komiteen anerkjente luftfartsselskapets innsats for å innføre varige løsninger for sikkerhetsmanglene som er påvist ved SAFA-inspeksjoner, og oppfordret vedkommende
myndigheter i Madagaskar til å øke tilsynsvirksomheten
for å kunne garantere en effektiv gjennomføring av opera-
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tørens plan for korrigerende og forebyggende tiltak uten
forsinkelser.
73) Med hensyn til de mange og gjentatte sikkerhetsmangler
som er påvist ved inspeksjoner på bakken av luftfartøyer
av typen Boeing B-767, som Air Madagascar benytter
til flyginger, selskapets hittil manglende evne til å gjennomføre egnede planer for korrigerende og forebyggende
tiltak og vedkommende myndigheter i Madagaskars manglende evne til å utføre egnet sikkerhetstilsyn av nevnte
luftfartsselskaps virksomhet, anser Kommisjonen, i tråd
med Flysikkerhetskomiteens uttalelse, at nevnte luftfartsselskap ikke bør ha tillatelse til å fly til Den europeiske
union med luftfartøyer av typen Boeing B-767. På grunnlag av de felles kriterier vurderes det derfor at Air Madagascar bør føres opp i vedlegg B, og at dets flyginger bør
være underlagt begrensninger som utelukker alle luftfartøyer av typen Boeing B-767. Luftfartsselskapet bør tillates å fly til Den europeiske union med andre luftfartøyer
som er omfattet av selskapets AOC, jf. vedlegg B.

74) Medlemsstatene skal fortsatt kontrollere om Air Madagascar overholder relevante sikkerhetsstandarder, ved en
prioritering av inspeksjoner på bakken som skal utføres
på luftfartøyer som tilhører nevnte luftfartsselskap i henhold til forordning (EF) nr. 351/2008.

Luftfartsselskaper fra Mosambik
75) Det foreligger bevis for at myndighetene som er ansvarlige for tilsynet med lisensierte luftfartsselskaper i Mosambik, har vist manglende evne til å gjennomføre og håndheve gjeldende sikkerhetsstandarder, slik det framgår av
resultatene av revisjonen som ICAO har utført innenfor
rammen av det verdensomspennende kontrollprogrammet
for tilsyn med sikkerhet (USOAP) i januar 2010. Revisjonen avdekket et stort antall betydelige mangler når det
gjelder de sivile luftfartsmyndigheter i Mosambiks evne
til å utøve sitt ansvar for tilsynet med flysikkerheten. Da
ICAO-rapporten forelå, var mer enn 77 % av ICAO-standardene ikke gjennomført på en tilfredsstillende måte. På
visse kritiske punkter, for eksempel tilgang til kvalifisert
teknisk personale, var over 98 % av ICAO-standardene
ikke gjennomført på en effektiv måte. Med hensyn til utbedring av sikkerhetsproblemer var over 93 % av ICAOstandardene ikke gjennomført på en effektiv måte.
76) På bakgrunn av USOAP-revisjonen av Mosambik har
ICAO meddelt alle stater som er parter i Chicago-konvensjonen, at det foreligger et betydelig sikkerhetsproblem
som påvirker sikkerhetstilsynet av luftfartsselskaper som
har lisens i Mosambik(1), og at Mosambiks sertifiseringsprosess for utstedelse av godkjenningssertifikater (AOC)
ikke oppfyller de gjeldende bestemmelser i ICAO, vedlegg 6. Særlig 15 luftfartsselskaper i Mosambik, herunder
internasjonale luftfartsselskaper, driver virksomhet med
(1)

ICAOs konstatering OPS/01.
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godkjenningssertifikater som ble utstedt i samsvar med
tidligere regler som er opphevet. Vedkommende myndigheter i Mosambik (IACM) hadde ikke vurdert alle spesifikke punkter som gjelder sertifiseringsprosessen før
et AOC ble utstedt, og kan ikke garantere at alle de 15
AOC-innehaverne oppfyller bestemmelsene i vedlegg 6
og nasjonale regler før de utfører internasjonale flyginger.
Videre har IACM ikke gjennomført kontrollinspeksjoner
av luftfartsselskaper på mer enn to år.
77) Det foreligger bevis for manglende evne hos vedkommende myndigheter i Mosambik til å utbedre manglene
påvist av ICAO, som det framgår av at en betydelig del av
planene for korrigerende tiltak som er foreslått av nevnte
myndigheter for å utbedre manglene påvist av ICAO, ikke
anses som akseptable av ICAO. Dette er særlig tilfelle
for de betydelige sikkerhetsproblemene påvist av ICAO
som fortsatt ikke er utbedret. Vedkommende myndigheter
i Mosambik meddelte videre at gjennomføringen av planene for korrigerende tiltak er forsinket.
78) Under henvisning til resultatene fra ICAO USOAPrevisjonen innledet Kommisjonen samtaler med
vedkommende myndigheter i Mosambik (IACM) i mars
2010, uttrykte alvorlig bekymring for sikkerheten ved
flyginger utført av luftfartsselskaper fra denne stat og
anmodet om avklaringer med hensyn til de tiltak som
er truffet av vedkommende myndigheter for å utbedre
manglene påvist av ICAO.
79) IACM framla dokumentasjon mellom april 2010 og april
2011 og gav en redegjørelse for Flysikkerhetskomiteen
6. april 2011. IACM opplyste at de, etter å ha framlagt
for ICAO ovennevnte plan for korrigerende tiltak, hadde iverksatt gjennomføringen av nevnte plan. De opplyste særlig om at det er iverksatt en reform av IACM
med sikte på en betydelig styrking av dets uavhengighet
og tilsynskapasitet, og at det i påvente av rekruttering av
et tilstrekkelig antall kvalifiserte inspektører er inngått
kontrakter med eksterne konsulenter om bistand til tilsynsvirksomheten. Ifølge Flysikkerhetskomiteen framla
IACM imidlertid ikke bevis for at IACM alene har tilstrekkelig med ressurser til å sikre tilsyn av alle luftfartsselskaper som er sertifisert i Mosambik. De opplyste at 13
luftfartsselskaper er sertifisert i Mosambik, og at de med
bistand fra nevnte konsulenter har vært i stand til å sertifisere åtte av dem på nytt i 2010 i samsvar med Mosambiks
regler for sivil luftfart, herunder tre luftfartsselskaper som
utfører internasjonale flyginger: Mozambique Airlines,
Mozambique Express og Trans Airways. Ifølge Flysikkerhetskomiteen framla de imidlertid ikke bevis for at
nevnte luftfartsselskaper er underlagt kontinuerlig tilsyn
i tråd med gjeldende sikkerhetsstandarder. De bekreftet
endelig at fem luftfartsselskaper som angivelig bare utfører innenlandske flyginger, fortsatt har AOC-er som ble
utstedt i samsvar med tidligere regler som er opphevet,
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men IACM framla ikke disse. Det alvorlige sikkerhetsproblemet som ICAO har notert seg i denne forbindelse,
er derfor ikke løst.
80) Mozambique Airlines (LAM) framla en skriftlig redegjørelse og gav en muntlig redegjørelse til Flysikkerhetskomiteen 6. april 2011. LAM bekreftet at det fikk fornyet
sertifisering 6. april 2010 i samsvar med Mosambiks regler for sivil luftfart. Dette AOC-et, som utløp 5. april, ble
imidlertid fornyet av IACM 6. april 2011 med en begrensning som utelukker innflyginger ved dårlig sikt i kategori
III, ettersom det ble bekreftet at luftfartsselskapet ikke
var godkjent for slike innflyginger. Mozambique Express
(MEX) framla en skriftlig redegjørelse og gav en muntlig redegjørelse til Flysikkerhetskomiteen 6. april 2011.
MEX bekreftet at det fikk fornyet sertifisering i april 2010
i samsvar med Mosambiks regler for sivil luftfart, selv om
fire luftfartøyer av typen Embraer 120 utfører flyginger
uten å være utstyrt med E-GPWS (TAWS).
81) Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen anerkjenner
den innsats som gjøres for å reformere systemet for sivil luftfart i Mosambik, og de første tiltak som er truffet
for å utbedre sikkerhetsmanglene som ICAO har påvist.
På grunnlag av de felles kriterier og i påvente av at det
iverksettes egnede korrigerende tiltak for å løse sikkerhetsproblemene som ICAO har påvist, og særlig de alvorlige sikkerhetsproblemene, er imidlertid vurderingen
at vedkommende myndigheter i Mosambik på det nåværende tidspunkt ikke er i stand til å gjennomføre og håndheve gjeldende sikkerhetsstandarder når det gjelder alle
luftfartsselskaper under deres tilsyn. Derfor bør alle luftfartsselskaper som er sertifisert i Mosambik, underlegges
driftsforbud og oppføres i vedlegg A.
82) Vedkommende myndigheter i Portugal rapporterte at de
har akseptert å yte faglig bistand til vedkommende myndigheter i Mosambik, og har iverksatt dette arbeidet. Den
faglige bistanden vil særlig omfatte opplæring av kvalifisert personell og framgangsmåter for utøvelse av tilsyn.
83) Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen oppfordrer Mosambik til å fortsette å samarbeide fullt ut med ICAO for å
fastsette en egnet plan for korrigerende tiltak for å utbedre
manglene påvist av nevnte organisasjon og bekrefte de
framskritt som gjøres i form av et samordnet bekreftelsesbesøk på stedet (ICVM) på et egnet tidspunkt. Europakommisjonen vil, med støtte fra Det europeiske flysikkerhetsbyrå og medlemsstatene, være beredt til å vurdere
å yte faglig bistand ved behov i den forbindelse.
84) Kommisjonen vil, i tråd med Flysikkerhetskomiteens uttalelse, være beredt til å vurdere situasjonen på nytt på
grunnlag av bevis for at det er gjort tilstrekkelig framskritt i gjennomføringen av tiltaksplanen som ble framlagt for ICAO.
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Luftfartsselskaper fra Den russiske føderasjon
85) Etter at Kommisjonen besøkte Den russiske føderasjon
i desember 2010, framla vedkommende myndigheter i
Den russiske føderasjon opplysninger om AOC-ene til
visse russiske luftfartsselskaper hvis resultater i SAFAinspeksjoner på bakken avdekket ulike betydelige
mangler per inspeksjon. I samtaler med nevnte
myndigheter 8. mars framla vedkommende myndigheter
i Den russiske føderasjon følgende opplysninger for
Kommisjonen: a) opplysninger om resultatene av
russiske myndigheters tilsynsvirksomhet overfor angitte
russiske luftfartsselskaper, b) opplysninger om nevnte
luftfartsselskapers gjennomføring av korrigerende tiltak
for å utbedre problemer påvist under SAFA-inspeksjoner
på bakken, og c) listen over AOC-er til visse russiske
luftfartsselskaper som flyr til EU.
86) På grunnlag av opplysninger framlagt av vedkommende
myndigheter i Den russiske føderasjon oppfyller følgende
luftfartøyer oppført på AOC-ene til visse luftfartsselskaper
ikke ICAO-standardene, og Flysikkerhetskomiteen
oppfordrer Kommisjonen til å avklare den internasjonale
virksomheten til disse luftfartøyer med vedkommende
myndigheter i Den russiske føderasjon:
a) Aircompany Yakutia: Luftfartøyer av typen Antonov
AN-140 med registreringsmerke RA-41250, AN24RV med registreringsmerke RA-46496, RA-46665,
RA-47304, RA-47352, RA-47353 og RA-47360,
RA-47363AN-26 med registreringsmerke RA26660. Luftfartøyer av typen Tupolev TU-154M med
registreringsmerke RA-85007, RA-85707 og 85794.
b) Atlant Soyuz: Luftfartøyer av typen Tupolev TU154M med registreringsmerke RA-85672 og RA85682, som tidligere utførte flyginger for Atlant
Soyuz, men som på nåværende tidspunkt utfører
flyginger for andre luftfartsselskaper sertifisert i Den
russiske føderasjon.
c) Gazpromavia: Luftfartøyer av typen Tupolev TU154M med registreringsmerke RA-85625 og RA85774, Yakovlev Yak-40 med registreringsmerke
RA-87511, RA-88300 og RA-88186, Yak-40K
med registreringsmerke RA-21505, RA-98109 og
RA-8830.,Yak-42D med registreringsmerke RA42437. Alle (22) helikoptre av typen Kamov Ka-26
(registreringsmerke ukjent). Alle (49) helikoptre av
typen Mi-8 (registreringsmerke ukjent). Alle (11)
helikoptre av typen Mi-171 (registreringsmerke
ukjent). Alle (8) helikoptre av typen Mi-2
(registreringsmerke ukjent). Alle (1) helikoptre av
typen EC-120B med registreringsmerke RA-04116.
d) Kavminvodyavia: Luftfartøyer av typen Tupolev
TU-154B med registreringsmerke RA-85494 og RA85457.
e) Krasnoyarsky Airlines: Luftfartøyet av typen TU154M RA-85682, som tidligere var oppført på
Krasnoyarsky Airlines' AOC, som ble tilbakekalt
i 2009, brukes nå av Atlant Soyuz. Luftfartøyet av
samme type med registreringsmerke RA-85682
brukes for tiden av et annet luftfartsselskap sertifisert
i Den russiske føderasjon.
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f) Kuban Airlines: Luftfartøyer av typen Yakovlev Yak42 med registreringsmerke RA-42331, RA-42350,
RA-42538 og RA-42541.
g) Orenburg Airlines: Luftfartøyer av typen Tupolev
TU-154B med registreringsmerke RA-85602. Alle
TU-134 (registreringsmerke ukjent). Alle Antonov
An-24 (registreringsmerke ukjent). Alle An-2
(registreringsmerke ukjent). Alle helikoptre av typen
Mi-2 (registreringsmerke ukjent). Alle helikoptre av
typen Mi-8 (registreringsmerke ukjent).
h) Moscovia Airlines: Luftfartøyer av typen Antonov
AN-12 RA-12193 og RA-12194.
i) Tatarstan Airlines: Luftfartøyer av typen Yakovlev
Yak-42D med registreringsmerke RA-42374 og RA42433.
j) Ural Airlines: Luftfartøyer av typen Tupolev TU-154B
med registreringsmerke RA-85508 (luftfartøyene
med registreringsmerke RA‑85319, RA-85337,
RA-85357, RA-85375, RA-85374 og RA-85432 er
av finansielle årsaker ikke i bruk på det nåværende
tidspunkt).
k) UTAir: Luftfartøyer av typen Tupolev TU-154M
med registreringsmerke RA-85733, RA-85755,
RA-85806 og RA-85820. Alle (24) TU-134
med registreringsmerke RA-65024, RA-65033,
RA-65127, RA-65148, RA-65560, RA-65572,
RA-65575, RA-65607, RA-65608, RA-65609,
RA-65611, RA-65613, RA-65616, RA-65620,
RA-65622, RA-65728, RA-65755, RA-65777,
RA-65780, RA-65793, RA-65901, RA-65902 og
RA-65977. Luftfartøyene RA-65143 og RA-65916
brukes av et annet russisk luftfartsselskap. Alle
(1) TU-134B med registreringsmerke RA-65726.
Alle (10) luftfartøyer av typen Yakovlev Yak-40
med registreringsmerke RA-87348 (av finansielle
årsaker ikke i bruk på det nåværende tidspunkt),
RA-87907, RA-87941, RA-87997, RA-88209, RA88227 og RA-88280. Luftfartøyene av samme type
med registreringsmerke RA-87292 og RA-88244
er tatt ut av drift. Alle helikoptre av typen Mil-26
(registreringsmerke ukjent). Alle helikoptre av typen
Mil-10 (registreringsmerke ukjent). Alle helikoptre
av typen Mil-8 (registreringsmerke ukjent). Alle
helikoptre av typen AS-355 (registreringsmerke
ukjent). Alle helikoptre av typen BO-105
(registreringsmerke ukjent). Luftfartøyer av typen
AN-24B med registreringsmerke RA-46388 og RA87348 er av finansielle årsaker ikke i bruk. RA-46267
og RA-47289 og luftfartøyer av typen AN-24RV RA46509, RA-46519 og RA-47800 brukes av et annet
russisk luftfartsselskap.
l) Rossija (STC Russia): Luftfartøyet av typen Tupolev
TU-134 med registreringsmerke RA-65979, RA65904, RA-65905, RA-65911, RA-65921 og RA65555 drives av et annet russisk luftfartsselskap.
Ilyushin IL-18 med registreringsmerke RA-75454
drives av et annet russisk luftfartsselskap. Luftfartøyer
av typen Yakovlev Yak-40 med registreringsmerke
RA-87203, RA-87968, RA-87971, RA-87972 og
RA-88200 drives av et annet russisk luftfartsselskap.
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m) Russair: Luftfartøyer av typen Tupolev TU-134A
med registreringsmerke RA 65124, RA-65908, RA65087, RA-65790, RA-65576, RA-65102, RA-65550
og RA-65691.
n) Kosmos: Luftfartøyer av typen Tupolev TU-134-A3
med registreringsmerke R-65805, RA-65010, RA65097, RA-65557, registreringsmerke RA-65566.
TU-134-B med registreringsmerke RA-65574.
o) The 224th-Flight Unit State Airlines: Luftfartøyer
av typen Ilyushin IL-76MD med registreringsmerke
RA-76638 og RA-78750.
p) Daghestan Airlines: Luftfartøyet av typen Tupolev
TU-134B med registreringsmerke RA-65569.
q) Kogalymavia: Luftfartøyer av typen Tupolev TU134A3 med registreringsmerke RA-65943, RA65045, RA-65943, RA65944 og RA-65944. Tupolev
TU-154B2 med registreringsmerke RA-85522.
87) Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen merker seg opplysningene til vedkommende myndigheter i Den russiske
føderasjon og vil etterstrebe en varig utbedring av sikkerhetsmanglene gjennom ytterligere faglig samråd med
vedkommende myndigheter i Den russiske føderasjon.
88) I mellomtiden vil medlemsstatene fortsette å kontrollere
at russiske luftfartsselskaper faktisk overholder gjeldende
sikkerhetsstandarder, gjennom å prioritere inspeksjoner
på bakken av dette luftfartsselskapets luftfartøyer i henhold til forordning (EF) nr. 351/2008, og Kommisjonen
vil fortsatt nøye overvåke de tiltak som treffes.
Ukrainian Mediterranean Airlines
89) Luftfartsselskapet Ukrainian Mediterranean Airlines
(UMAir) anmodet om å bli hørt av Flysikkerhetskomiteen og framla en skriftlig redegjørelse på forhånd. Det
meddelte at det i tråd med selskapets planer for fornyelse
av flåten ikke lenger benytter luftfartøyer av typen DC-9
51 i flyginger. Det opplyste videre at det hadde fått fornyet sertifisering av sivile luftfartsmyndigheter i Ukraina
(UKR SAA) i januar 2011, og at det hadde mottatt et
AOC med to års gyldighet.
90) UMAir framla også dokumentasjon for å vise at alle korrigerende tiltak fra EUs besøk i mai og oktober 2009 var
utført. Videre framla selskapet dokumentasjon på bekreftelsen av status for gjennomføringen av korrigerende tiltak påvist av UKR SAA i forbindelse med tilsynsvirksomhet. Det har også framlagt en undersøkelsesrapport om
en alvorlig hendelse som fant sted i Beirut 21. september
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2010. I henhold til denne rapporten skyldtes nødlandingen til luftfartøyet DC-9-51 med registreringsmerke URCBY, som fant sted kort tid etter avgang, motorstans som
følge av sammenstøt med fugler. Imidlertid viste rapporten også at det i UMAirs driftshåndbok ikke fantes noen
instruks for flyginger med én motor ute av drift.

91) Ettersom rapporten fra en inspeksjon på bakken utført i
EU(1) 28. februar 2011 på luftfartøyet UR-CHN, som utfører flyginger for luftfartsselskapet, avdekket alvorlige
mangler, anmodet Kommisjonen luftfartsselskapet om ytterligere opplysninger. Som svar på denne anmodningen
framla luftfartsselskapet dokumentasjon på driftsspesifikasjoner og luftdyktighetsbevis for luftfartøyet MD83
med registreringsmerke UR-CHN som viser at det er utstyrt med utstyr som kreves av ICAO.

92) Luftfartsselskapet ble invitert til et teknisk møte 25. mars
2011 for å avklare utestående spørsmål. Under og etter
møtet framla selskapet detaljer om resultatene av interne
revisjoner, inspeksjoner og inspeksjoner på bakken samt
tilhørende korrigerende tiltak som var truffet, og opplyste
at dets nåværende driftshåndbok inneholder alle nødvendige, normale prosedyrer, unormale prosedyrer og nødprosedyrer samt bestemmelser for regelmessig trening i
simulatorer.

93) UKR SAA anmodet om å få komme med en redegjørelse
for Flysikkerhetskomiteen, gjorde det 6. april 2011, og
framla rutinene for gjennomføring av inspeksjoner og
kontroller samt rapportering av korrigerende tiltak utført
av luftfartsselskaper de har tilsynsansvar for, herunder
UMAir. UKR SAA bekreftet at UMAir hadde utbedret
alle mangler som var påvist under EUs besøk i mai og
oktober 2009. UKR SAA erklærte også at de fortsetter
å ivareta sitt ansvar som registreringsstat og operatørstat
med hensyn til UMAirs flyginger med luftfartøy som
leies med besetning.

94) Flysikkerhetskomiteen så positivt på forbedringene til
UMAir med hensyn til innføringen av internasjonale sikkerhetsstandarder og oppheving av flyginger med luftfartøyer av typen DS-9-51 samt erklæringene fra UKR SAA,
og mener at luftfartsselskapets flyginger ikke lenger bør
være underlagt restriksjoner. På grunnlag av de felles kriterier er derfor vurderingen at Ukrainian Mediterranean
Airlines (UM Air) bør fjernes fra vedlegg B.

95) Medlemsstatene skal fortsatt kontrollere om UMAir overholder relevante sikkerhetsstandarder, ved en prioritering
av inspeksjoner på bakken som skal utføres på luftfartøyer som tilhører dette luftfartsselskapet, i henhold til forordning (EF) nr. 351/2008.
(1)

SCAA-2011-30.
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Generelle betraktninger om de andre luftfartsselskapene i vedlegg A og B
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VEDTATT DENNE FORORDNING:

96) Til tross for uttrykkelige anmodninger fra Kommisjonen
har det så langt ikke kommet inn noen bevis for fullstendig gjennomføring av egnede utbedringstiltak hos de
øvrige luftfartsselskapene som er oppført på fellesskapslisten som ble ajourført 22. november 2010, eller hos
myndighetene som er ansvarlige for tilsynet med disse
luftfartsselskapene. På grunnlag av de felles kriteriene
er derfor vurderingen at disse luftfartsselskapene fortsatt
bør være underlagt enten et driftsforbud (vedlegg A) eller
driftsbegrensninger (vedlegg B).

Artikkel 1
I forordning (EF) nr. 474/2006 gjøres følgende endringer:
1) Vedlegg A erstattes med teksten i vedlegg A til denne forordning.
2) Vedlegg B erstattes av teksten i vedlegg B til denne forordning.
Artikkel 2

97) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Flysikkerhetskomiteen —

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

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

Utferdiget i Brussel, 19. april 2011.

For Kommisjonen
på vegne av presidenten
Siim KALLAS
Visepresident
______
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 104 av 20.4.2011, s. 22-34.]
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/50/EF
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2016/EØS/8/48

av 21. mai 2008
om kvaliteten på omgivelsesluft og renere luft for Europa(*)

EUROPAPARLAMENTET OG
EUROPEISKE UNION HAR —

RÅDET

FOR

DEN

2)

For å verne menneskers helse og miljøet i sin helhet,
er det særlig viktig å bekjempe utslipp av forurensende
stoffer ved kilden og å identifisere og gjennomføre de
mest effektive utslippsreduserende tiltakene på lokalt
plan, nasjonalt plan og fellesskapsplan. Utslipp av
skadelige luftforurensende stoffer bør derfor unngås,
forebygges eller reduseres, og egnede mål bør settes
for kvaliteten på omgivelsesluft idet det tas hensyn til
relevante standarder, retningslinjer og programmer fra
Verdens helseorganisasjon.

3)

Rådsdirektiv 96/62/EF av 27. september 1996 om
kartlegging og styring av kvaliteten på omgivelsesluft(5),
rådsdirektiv 1999/30/EF av 22. april 1999 om
grenseverdier for svoveldioksid, nitrogendioksid og
nitrogenoksider, partikler og bly i omgivelsesluft(6),
europaparlaments‑ og rådsdirektiv 2000/69/EF av
16. november 2000 om grenseverdier for benzen og
karbonmonoksid i omgivelsesluft(7), europaparlaments‑
og rådsdirektiv 2002/3/EF av 12. februar 2002 om ozon i
omgivelsesluft(8) og rådsvedtak 97/101/EF av 27. januar
1997 om innføring av gjensidig utveksling av informasjon
og data fra nett og enkeltstasjoner som måler forurensning
av omgivelsesluft i medlemsstatene(9), bør i vesentlig
grad revideres for å innarbeide den seneste utviklingen
på helseområdet og i vitenskapen samt medlemsstatenes
erfaringer. Av hensyn til klarhet, forenkling og
administrativ effektivitet er det derfor hensiktsmessig at
de fem rettsaktene erstattes med ett enkelt direktiv og ved
behov med gjennomføringstiltak.

(5)

EFT L 296 av 21.11.1996 s. 55. Direktivet endret ved europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).
EFT L 163 av 29.6.1996, s. 41. Direktivet endret ved kommisjonsvedtak 2001/744/EF (EFT L 278 av 23.10.2001, s. 35).
EFT L 313 av 13.12.2000, s. 12.
EFT L 67 av 9.3.2002, s. 14.
EFT L 35 av 5.2.1997, s. 14. Vedtaket endret ved kommisjonsvedtak 2001/752/EF (EFT L 282 av 26.10.2001, s. 69).

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 175,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

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

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3),

og ut fra følgende betraktninger:

1)

I Fellesskapets sjette miljøhandlingsprogram, vedtatt
ved europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1600/2002/
EF(4), fastslås det at det er nødvendig å redusere
forurensningen til nivåer som har minst mulig skadelige
virkninger for menneskers helse, med særlig vekt på
sårbare folkegrupper, og for miljøet i sin helhet, å
forbedre overvåkingen og vurderingen av luftkvaliteten,
herunder avsetning av forurensende stoffer, og å formidle
informasjon til offentligheten.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 152 av 11.6.2008, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 121/2011 av 21. oktober 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 70 av 22.12.2011, s. 22.
(1) EUT C 195 av 18.8.2006, s. 84.
(2) EUT C 206 av 29.8.2006, s. 1.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 26. september 2006 (EUT C 306 E av
15.12.2006, s. 102), Rådets felles holdning av 25. juni 2007 (EUT C 236 E
av 6.11.2007, s. 1) og Europaparlamentets holdning av 11. desember 2007.
Rådsbeslutning av 14. april 2008.
4
( ) EFT L 242 av 10.9.2002, s. 1.

(6)
(7)
(8)
(9)
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4)

Når det er høstet tilstrekkelig erfaring med
gjennomføringen av europaparlaments- og rådsdirektiv
2004/107/EF av 15. desember 2004 om arsen,
kadmium, kvikksølv, nikkel og polysykliske aromatiske
hydrokarboner i omgivelsesluft(1), kan det overveies å
samle bestemmelsene i nevnte direktiv og i dette direktiv.

5)

En felles tilnærming til vurderingen av kvaliteten
på omgivelsesluft bør følges i samsvar med felles
vurderingskriterier. Når kvaliteten på omgivelsesluft
vurderes, bør det tas hensyn til størrelsen på den
befolkningen og de økosystemene som er utsatt for
luftforurensning. Det er derfor hensiktsmessig å inndele
hver medlemsstats territorium i soner eller tettbebyggelser
ut fra befolkningstettheten.

6)

Om mulig bør det anvendes modellberegninger slik at
konsentrasjonenes geografiske fordeling kan utledes fra
punktdata. Dette kan tjene som grunnlag for å beregne
den kollektive eksponeringen av befolkningen som bor i
området.

7)

For å sikre at opplysningene som samles inn om
luftforurensning, er tilstrekkelig representative og
sammenlignbare i hele Fellesskapet, er det viktig at
standardiserte måleteknikker og felles kriterier for antall
og plassering av målestasjoner anvendes ved vurderingen
av kvaliteten på omgivelsesluft. Andre teknikker enn
målinger kan anvendes for å vurdere kvaliteten på
omgivelsesluft, og det er derfor nødvendig å definere
kriterier for bruken av slike teknikker og for deres
nøyaktighet.

8)

9)

Det bør foretas detaljerte målinger av fine partikler på
bakgrunnsstasjoner i landdistriktene for bedre å forstå
virkningene av det forurensende stoffet og for å utarbeide
egnede strategier. Målingene bør foretas på en måte som
er i samsvar med målingene i samarbeidsprogrammet
for overvåking og vurdering av langtransporterte
luftforurensende stoffer i Europa (EMEP), som ble
opprettet i henhold til Konvensjonen av 1979 om
langtransportert grenseoverskridende luftforurensning,
som ble godkjent ved rådsbeslutning 81/462/EØF av
11. juni 1981(2)
Luftkvalitet som er god, bør opprettholdes eller forbedres.
Dersom de målene for kvalitet på omgivelsesluft som er
fastsatt i dette direktiv, ikke er oppfylt, bør medlemsstatene
vedta tiltak for å overholde grenseverdier og kritiske
nivåer, og om mulig oppnå målverdiene og de langsiktige
målene.

10) Vegetasjon og naturlige økosystemer er mest utsatt for
risiko fra luftforurensning på steder som ligger utenfor
byområder. Ved vurderingen av slike risikoer og av
at kritiske nivåer for vern av vegetasjon overholdes,
bør oppmerksomheten derfor rettes mot steder utenfor
tettbebyggelser.
11) Fine partikler (PM2,5) har betydelige negative virkninger
på menneskers helse. Det er dessuten ennå ikke fastsatt
(1)
(2)

EUT L 23 av 26.1.2005, s. 3.
EFT L 171 av 27.6.1981, s. 11.
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noen nedre terskel som viser når PM2,5 ikke lenger
utgjør noen risiko. Denne forurensningen bør derfor ikke
reguleres på samme måte som andre luftforurensende
stoffer. Tilnærmingen bør være rettet mot en allmenn
reduksjon av konsentrasjoner i bybakgrunnen for å sikre
at store deler av befolkningen skal nyte godt av bedre
luftkvalitet. For å sikre et minstenivå av helsevern overalt,
bør imidlertid denne tilnærmingen kombineres med en
grenseverdi etter en innledende forutgående målverdi.
12) De eksisterende målverdiene og langsiktige målene
om å sikre effektivt vern mot skadelige virkninger på
menneskers helse og vegetasjon og økosystemer fra
eksponering for ozon, bør ikke endres. En alarmterskel og
en informasjonsterskel for ozon bør fastsettes for å verne
befolkningen som helhet og utsatte befolkningsgrupper
fra kortvarig eksponering for høye ozonkonsentrasjoner.
Dersom terskelverdiene overskrides, bør offentligheten
få opplysninger om risikoene for eksponering og, når det
er hensiktsmessig, om gjennomføringen av kortsiktige
tiltak for å redusere ozonnivåene dersom alarmterskelen
overskrides.
13) Ozon er et grenseoverskridende forurensende stoff som
dannes i atmosfæren fra utslipp av primære forurensende
stoffer omhandlet i europaparlaments‑ og rådsdirektiv
2001/81/EF av 23. oktober 2001 om nasjonale utslippstak
for visse luftforurensende stoffer(3). Framskritt med hensyn
til å nå de luftkvalitetsmålene og langsiktige målene for
ozon som er fastsatt i dette direktiv, bør vurderes i forhold
til de målene og utslippstakene som er fastsatt i direktiv
2001/81/EF, og dersom det er hensiktsmessig, ved å
gjennomføre luftkvalitetsplaner som fastsatt i dette direktiv.
14) Faste målinger bør være obligatorisk i soner og
tettbebyggelser når de langsiktige målene for ozon
eller vurderingstersklene for andre forurensende stoffer
overskrides. Opplysninger fra faste målinger kan
utfylles med opplysninger fra modellberegninger og/
eller veiledende målinger slik at geografisk fordeling av
konsentrasjoner kan utledes fra punktdata. Anvendelsen
av utfyllende vurderingsmetoder bør også gjøre det
mulig å redusere det påkrevde minste antallet av faste
prøvetakingspunkter.
15) Bidrag fra naturlige kilder kan vurderes, men ikke
kontrolleres. Dersom naturlige bidrag til forurensende
stoffer i omgivelsesluft kan fastslås med tilstrekkelige
sikkerhet, og dersom overskridelser helt eller delvis
skyldes slike naturlige bidrag, kan disse derfor på vilkårene
fastsatt i dette direktiv fratrekkes ved vurderingen av om
grenseverdiene for luftkvalitet overholdes. Bidrag til
overskridelser av grenseverdier for PM10-partikler som
følge av strøing av sand og salt på veier om vinteren kan
også fratrekkes ved vurderingen av om grenseverdiene for
luftkvalitet overholdes, forutsatt at det er truffet rimelige
tiltak for å minske konsentrasjonene.
(3)

EFT L 309 av 27.11.2001, s. 22. Direktivet sist endret ved rådsdirektiv
2006/105/EF (EUT L 363 av 20.12.2006, s. 368).
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16) For soner og tettbebyggelser der forholdene er særlig
vanskelige, bør det være mulig å forlenge fristen for å
overholde grenseverdiene for luftkvalitet i tilfeller der det
til tross for at egnede tiltak for å bekjempe forurensning
er gjennomført, er akutte problemer med å overholde
verdiene i bestemte soner og tettbebyggelser. Ved en
eventuell forlengelse av fristen for en bestemt sone
eller tettbebyggelse bør det utarbeides en omfattende
plan som skal vurderes av Kommisjonen, for å sikre at
verdiene overholdes før den forlengede fristen utløper.
Det er viktig at de nødvendige fellesskapstiltakene, som
gjenspeiler det valgte ambisjonsnivået i temastrategien
for luftforurensning med sikte på å redusere utslipp
ved kilden, er tilgjengelige for at utslippene skal kunne
reduseres effektivt innen fristen fastsatt i dette direktiv
for overholdelse av grenseverdiene, og dette bør det tas
hensyn til ved vurderingen av anmodninger om å utsette
frister for overholdelse.
17) Alle berørte institusjoner bør på behørig vis prioritere
å undersøke de nødvendige fellesskapstiltakene for å
redusere utslipp ved kilden, særlig tiltak for å gjøre
Fellesskapets regelverk om utslipp fra industri mer
effektivt, begrense eksosutslipp fra motorer i tunge
kjøretøyer, ytterligere redusere medlemsstatenes tillatte
nasjonale utslipp av viktige forurensende stoffer og
utslipp i forbindelse med fylling av bensindrevne biler
på bensinstasjoner, og for å minske svovelinnholdet i
brensler, herunder brennstoffer til skip.
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bør det i de kortsiktige handlingsplanene tas hensyn til
bestemmelsene i kommisjonsvedtak 2004/279/EF av
19. mars 2004 om veiledning for gjennomføringen av
europaparlaments‑ og rådsdirektiv 2002/3/EF om ozon i
omgivelsesluft(4).
20) Medlemsstatene bør rådføre seg med hverandre dersom
nivået av forurensende stoffer overskrider eller kan
overskride de relevante luftkvalitetsmålene, herunder
når det er relevant, den eventuelle marginen for tillatt
overskridelse eller alarmterskelen, som følge av
betydelig forurensning med opprinnelse i en annen
medlemsstat. Ettersom visse forurensende stoffer, som
ozon og partikler, spres over landegrensene, kan det
være nødvendig med en viss grad av samordning mellom
nabomedlemsstater ved utarbeiding og gjennomføring av
luftkvalitetsplaner og kortsiktige handlingsplaner og ved
informasjon til offentligheten. Der det er hensiktsmessig,
bør medlemsstatene samarbeide med tredjestater og legge
særlig vekt på å få med søkerstatene på et tidlig tidspunkt.
21) Medlemsstatene og Kommisjonen må samle inn, utveksle
og spre opplysninger om luftkvalitet for bedre å forstå
virkningene av luftforurensning og for å utvikle egnede
strategier. Ajourførte opplysninger om konsentrasjoner av
alle regulerte forurensende stoffer i omgivelsesluften bør
gjøres lett tilgjengelige for offentligheten.

18) Luftkvalitetsplaner bør utarbeides for soner og
tettbebyggelser der konsentrasjonene av forurensende
stoffer i omgivelsesluft overskrider de relevante
målverdiene eller grenseverdiene for luftkvalitet, herunder
eventuelle midlertidige marginer for tillatt overskridelse.
Luftforurensende stoffer slippes ut fra mange ulike kilder
og virksomheter. For å sikre samsvar mellom ulike
strategier bør luftkvalitetsplanene, der det er mulig, være i
tråd med og integrert i planer og programmer utarbeidet i
henhold til europaparlaments‑ og rådsdirektiv 2001/80/EF
av 23. oktober 2001 om begrensning av utslipp av visse
luftforurensende stoffer fra store forbrenningsanlegg(1),
direktiv 2001/81/EF og europaparlaments‑ og rådsdirektiv
2002/49/EF av 25. juni 2002 om vurdering og håndtering
av ekstern støy(2). Det vil også bli tatt fullt hensyn til de
målene for omgivelsesluft som er fastsatt i dette direktiv,
når det gis tillatelser til industrivirksomhet i henhold
til europaparlaments‑ og rådsdirektiv 2008/1/EF av
15. januar 2008 om integrert forebygging og begrensning
av forurensning(3).

22) For å gjøre det lettere å håndtere og sammenligne
opplysninger om luftkvalitet, bør data gjøres tilgjengelig
for Kommisjonen i standardisert form.

19) Når det foreligger en risiko for at en eller flere alarmterskler
overskrides, bør det utarbeides handlingsplaner som
angir hvilke tiltak som skal treffes på kort sikt for å
redusere risikoen og begrense dens varighet. Når risikoen
gjelder en eller flere grenseverdier eller målverdier, kan
medlemsstatene, dersom det er hensiktsmessig, utarbeide
slike kortsiktige handlingsplaner. Når det gjelder ozon,

25) Ettersom målene for dette direktiv ikke kan nås i
tilstrekkelig grad av medlemsstatene fordi luftforurensende
stoffer er av grenseoverskridende art, og derfor bedre kan
nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i
samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens
artikkel 5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet
fastsatt i nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger enn
det som er nødvendig for å nå disse målene.

( 1)
( 2)
( 3)

EFT L 309 av 27.11.2001, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv
2006/105/EF.
EFT L 189 av 18.7.2002, s. 12.
EUT L 24 av 29.1.2008, s. 8.

23) Det er nødvendig å tilpasse framgangsmåtene for
meddelelse, vurdering og rapportering av opplysninger
om luftkvalitet med sikte på å gjøre det mulig å bruke
elektroniske midler og Internett som hovedverktøy for å
gjøre opplysninger tilgjengelige, og på en slik måte at disse
framgangsmåtene er forenlige med europaparlaments‑ og
rådsdirektiv 2007/2/EF av 14. mars 2007 om opprettelse
av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det
europeiske fellesskap (INSPIRE)(5).
24) Det bør gis mulighet for å tilpasse de kriteriene og
metodene som anvendes ved vurderingen av kvaliteten
på omgivelsesluft, samt de opplysningene som skal
framlegges, til den vitenskapelige og tekniske utviklingen.

(4)
(5)

EUT L 87 av 25.3.2004, s. 50.
EUT L 108 av 25.4.2007, s. 1.
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26) Medlemsstatene bør fastsette regler for de sanksjonene
som får anvendelse ved overtredelse av bestemmelsene
i dette direktiv, og sørge for at de gjennomføres.
Sanksjonene bør være virkningsfulle, stå i forhold til
overtredelsen og virke avskrekkende.
27) Enkelte bestemmelser i de rettsaktene som oppheves ved
dette direktiv, bør fortsatt gjelde for å sikre videreføring
av de nåværende grenseverdiene for luftkvalitet med
hensyn til nitrogendioksid til de erstattes fra 1. januar
2010, videreføring av bestemmelser om rapportering
av luftkvalitet til nye gjennomføringstiltak vedtas, og
videreføring av forpliktelser knyttet til den foreløpige
vurderingen av luftkvalitet som kreves i henhold til
direktiv 2004/107/EF.
28) Forpliktelsen til å innarbeide dette direktiv i nasjonal
lovgivning bør begrenses til de bestemmelsene som
innebærer en vesentlig endring av tidligere direktiver.
29) I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle avtalen om
bedre regelverksutforming(1) oppmuntres medlemsstatene
til, både i egen og Fellesskapets interesse, å utarbeide og
offentliggjøre egne tabeller som, så langt det er mulig,
viser sammenhengen mellom dette direktiv og tiltakene
for innarbeiding av dette direktiv i nasjonal lovgivning.
30) I dette direktiv respekteres de grunnleggende rettighetene
og overholdes de prinsippene som er anerkjent særlig i
Den europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter.
Direktivet har særlig som formål å fremme integreringen
av et høyt nivå for miljøvern og forbedre miljøets kvalitet
i Unionens politikk i samsvar med prinsippet om en
bærekraftig utvikling som fastsatt i artikkel 37 i Den
europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter.
31) De tiltakene som er nødvendige for gjennomføringen av
dette direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet
som er tillagt Kommisjonen(2).
32) Kommisjonen bør gis myndighet til å endre vedlegg I˗VI,
vedlegg VIII˗X og vedlegg XV. Ettersom disse
tiltakene er av generell art og er ment å endre ikkegrunnleggende elementer i dette direktiv, må de vedtas
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll
fastsatt i artikkel 5a i beslutning 1999/468/EF.
33) Innarbeidingsbestemmelsen krever at medlemsstatene
sørger for at de nødvendige bakgrunnsmålingene fra
byområder foreligger i god tid for å fastsette indikatoren
for gjennomsnittlig eksponering, for å sikre at kravene
knyttet til vurderingen av det nasjonale målet for
eksponeringsreduksjon og til beregningen av indikatoren
for gjennomsnittlig eksponering oppfylles —
(1)
(2)

EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1.
EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. Beslutningen endret ved beslutning
2006/512/EF (EUT L 200 av 22.7.2006, s. 11).

Nr. 8/307

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

KAPITTEL I
ALMINNELIGE BESTEMMELSER
Artikkel 1
Formål
I dette direktiv fastsettes tiltak med sikte på
1. å definere og fastsette mål for kvaliteten på omgivelsesluft
slik at skadelige virkninger på menneskers helse og miljøet
som helhet kan unngås, forebygges eller reduseres,
2. å vurdere kvaliteten på omgivelsesluft i medlemsstatene på
grunnlag av felles metoder og kriterier,
3. å innhente opplysninger om kvaliteten på omgivelsesluft
for å bidra til å bekjempe luftforurensning og plager, og for
å overvåke langsiktige tendenser og forbedringer som er en
følge av nasjonale tiltak og fellesskapstiltak,
4. å sikre at slike opplysninger om kvaliteten på omgivelsesluft
gjøres offentlig tilgjengelige,
5. å opprettholde luftkvaliteten når den er god, og å forbedre
den i andre tilfeller,
6. å fremme økt samarbeid mellom medlemsstatene om å
redusere luftforurensning.
Artikkel 2
Definisjoner
I dette direktiv menes med
1. «omgivelsesluft» utendørsluften i troposfæren, unntatt luft
på arbeidsplasser som definert i direktiv 89/654/EØF(3),
der bestemmelser om helse og sikkerhet på arbeidsplassen
får anvendelse, og der offentligheten vanligvis ikke har
adgang,
2. «forurensende stoff» ethvert stoff som finnes i
omgivelsesluften, og som kan ha skadelige virkninger på
menneskers helse og/eller miljøet som helhet,
3. «nivå» konsentrasjonen av et forurensende stoff i
omgivelsesluften eller avsetningen av stoffet på overflater i
et gitt tidsrom,
(3)

Rådsdirektiv 89/654/EØF av 30. november 1989 om minimumskrav til sikkerhet og helse på arbeidsplassen (EFT L 393 av 30.12.1989, s. 1). Direktivet endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/30/EF (EUT L 165
av 27.6.2007, s. 21).
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4. «vurdering» enhver metode som benyttes for å måle,
beregne, forutsi eller anslå nivåer,
5. «grenseverdi» et nivå fastsatt på grunnlag av vitenskapelig
kunnskap, med sikte på å unngå, forebygge eller redusere
skadelige virkninger på menneskers helse og/eller miljøet
som helhet, som skal nås innen en gitt frist, og som ikke
skal overskrides når det er nådd,
6. «kritisk nivå» et nivå fastsatt på grunnlag av vitenskapelig
kunnskap, som utgjør en grense for hvorvidt det kan oppstå
direkte skadelige virkninger på noen reseptorer som trær,
andre planter eller naturlige økosystemer, men ikke på
mennesker,
7. «margin for tillatt overskridelse» den prosentdel av
grenseverdien som denne verdien kan overskrides med, på
de vilkårene som er fastsatt i dette direktiv,
8. «luftkvalitetsplaner» planer som fastsetter tiltak for å oppnå
grenseverdiene eller målverdiene,
9. «målverdi» et nivå fastsatt med det formål å hindre,
forebygge eller redusere skadelige virkninger på
menneskers helse og/eller miljøet som helhet, og som skal
oppnås der dette er mulig i løpet av et angitt tidsrom,
10. «alarmterskel» et nivå som utgjør en grense for hvorvidt
det foreligger en risiko for menneskers helse fra kortvarig
eksponering for befolkningen som helhet, og der
umiddelbare tiltak skal treffes av medlemsstatene,
11. «informasjonsterskel» et nivå som, dersom det overskrides,
fører til at det ved kortvarig eksponering oppstår en
helserisiko for særlig følsomme deler av befolkningen
og som, dersom det nås, fører til at det er nødvendig med
umiddelbar og egnet informasjon,
12. «øvre vurderingsterskel» et nivå under hvilket en
kombinasjon av faste målinger og modellberegninger
og/eller veiledende målinger kan anvendes for å vurdere
kvaliteten på omgivelsesluft,
13. «nedre vurderingsterskel» et nivå under hvilket bare
modellberegning eller metoder for objektive anslag kan
anvendes for å vurdere kvaliteten på omgivelsesluft,
14. «langsiktig mål» et nivå som skal nås på lang sikt med det
formål å sørge for effektivt vern av menneskers helse og
miljøet, unntatt i tilfeller der det ikke kan nås med tiltak
som står i et rimelig forhold til målet,
15. «bidrag fra naturlige kilder» utslipp av forurensende stoffer
som ikke er en direkte eller indirekte følge av menneskers
virksomhet, herunder naturfenomener som vulkanutbrudd,
seismisk aktivitet, geotermisk aktivitet, ukontrollerte
branner på land, kraftig vind, sjøsprøyt eller oppvirvling
eller transport i atmosfæren av naturlige partikler fra tørre
landområder,
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16. «sone» en del av en medlemsstats territorium, fastlagt
av medlemsstaten med sikte på vurdering og styring av
luftkvalitet,
17. «tettbebyggelse» en sone med en befolkning på flere enn
250 000 innbyggere eller, når befolkningen er mindre enn
eller lik 250 000 innbyggere, med en gitt befolkningstetthet
per km2 som skal fastsettes av medlemsstatene,
18. «PM10» partikler som passerer gjennom et størrelsesselektivt
innløp som definert i referansemetoden for prøvetaking og
måling av PM10, EN 12341, som med 50 % effektivitet
skiller ut partikler med en aerodynamisk diameter på
10 µm,
19. «PM2,5»
partikler
som
passerer
gjennom
et
størrelsesselektivt innløp som definert i referansemetoden
for prøvetaking og måling av PM2,5, EN 14907, som med
50 % effektivitet skiller ut partikler med en aerodynamisk
diameter på 2,5 µm,
20. «indikator for gjennomsnittlig eksponering» et
gjennomsnittsnivå som er fastsatt på grunnlag av
bakgrunnsmålinger på bybakgrunnsstasjoner på hele
territoriet til en medlemsstat, og som gjenspeiler den
eksponeringen befolkningen er utsatt for. Den brukes for å
beregne det nasjonale målet for eksponeringsreduksjon og
forpliktelsen med hensyn til eksponeringskonsentrasjon,
21. «forpliktelse med hensyn til eksponeringskonsentrasjon»
et nivå som er fastsatt på grunnlag av indikatoren for
gjennomsnittlig eksponering med sikte på å redusere
skadelige virkninger på menneskers helse, og som skal nås
i løpet av et gitt tidsrom,
22. «nasjonalt mål for eksponeringsreduksjon» en prosentvis
reduksjon av den gjennomsnittlige eksponeringen
en medlemsstats befolkning er utsatt for, fastsatt for
referanseåret med sikte på å redusere skadelige virkninger
på menneskers helse, og som skal oppnås der dette er mulig
i løpet av et gitt tidsrom,
23. «bybakgrunnsstasjoner» steder i byområder der nivåene
er representative for den eksponeringen som den allmenne
bybefolkningen er utsatt for,
24. «nitrogenoksider» summen av blandingsforholdet i
volumet (ppbv) av nitrogenmonoksid (nitrogenoksid) og
nitrogendioksid, uttrykt som enheter av massekonsentrasjon
av nitrogendioksid (µg/m3),
25. «faste målinger» målinger utført på faste steder, enten
kontinuerlig eller ved tilfeldig prøvetaking, for å fastslå
nivåene i samsvar med de relevante datakvalitetsmål,
26. «veiledende målinger» målinger som oppfyller mindre
strenge datakvalitetsmål enn faste målinger,
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27. «flyktige organiske forbindelser» (VOC) alle organiske
forbindelser fra menneskeskapte og naturlige kilder,
unntatt metan, som kan produsere fotokjemiske oksidanter
ved reaksjoner med nitrogenoksider i sollys,
28. «ozondannende stoffer» stoffer som bidrar til at det dannes
ozon på bakkenivå, hvorav noen er oppført på listen i
vedlegg X.
Artikkel 3
Ansvar
Medlemsstatene skal utpeke vedkommende myndigheter og
organer på egnet nivå som skal ha ansvar for
a) å vurdere kvaliteten på omgivelsesluft,
b) å godkjenne målingssystemer (metoder, utstyr, nettverk og
laboratorier),
c) å sikre nøyaktige målinger,
d) å analysere vurderingsmetoder,
e) å foreta samordning på sitt territorium av eventuelle
fellesskapsprogrammer
for
kvalitetssikring
som
Kommisjonen organiserer,
f) å samarbeide med de øvrige medlemsstatene og
Kommisjonen.
Der det er relevant, skal vedkommende myndigheter og organer
oppfylle kravene i vedlegg I avsnitt C.
Artikkel 4
Fastsettelse av soner og tettbebyggelser
Medlemsstatene skal fastsette soner og tettbebyggelser på hele
sitt territorium. Vurdering og styring av luftkvalitet skal foretas
i alle soner og tettbebyggelser.

KAPITTEL II
VURDERING AV KVALITETEN PÅ
OMGIVELSESLUFT
AVSNITT 1
Vurdering av kvaliteten på omgivelsesluft med hensyn til
svoveldioksid, nitrogendioksid og nitrogenoksider, partikler,
bly, benzen og karbonmonoksid
Artikkel 5
Vurderingsordning
1. De øvre og de nedre vurderingstersklene angitt i vedlegg II
avsnitt A skal gjelde for svoveldioksid, nitrogendioksid og
nitrogenoksider, partikler (PM10 og PM2,5), bly, benzen og
karbonmonoksid.
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Hver sone og tettbebyggelse skal klassifiseres ut fra disse
vurderingstersklene.
2. Klassifiseringen nevnt i nr. 1 skal gjennomgås minst hvert
femte år etter framgangsmåten fastsatt i vedlegg II avsnitt B.
Klassifikasjonene skal gjennomgås oftere dersom det
oppstår vesentlige endringer i virksomheter som er relevante
for omgivelsesluftens konsentrasjon av svoveldioksid,
nitrogendioksid eller, der det er relevant, nitrogenoksider,
partikler (PM10, PM2,5), bly, benzen eller karbonmonoksid.
Artikkel 6
Vurderingskriterier
1. Medlemsstatene skal vurdere kvaliteten på omgivelsesluft
med hensyn til de forurensende stoffene nevnt i artikkel 5 i alle
sine soner og tettbebyggelser, i samsvar med kriteriene fastsatt
i nr. 2˗4 i denne artikkel og i vedlegg III.
2. I alle soner og tettbebyggelser der nivået av forurensende
stoffer nevnt i nr. 1 overskrider den øvre vurderingsterskelen
som er fastsatt for de forurensende stoffene, skal faste målinger
anvendes ved vurderingen av kvaliteten på omgivelsesluft. De
faste målingene kan utfylles med modellberegninger og/eller
veiledende målinger for å gi tilstrekkelige opplysninger om den
geografiske fordelingen av luftkvaliteten.
3. I alle soner og tettbebyggelser der nivået av forurensende
stoffer nevnt i nr. 1 ligger under den øvre vurderingsterskelen
som er fastsatt for de forurensende stoffene, skal en
kombinasjon av faste målinger og modellberegninger og/eller
veiledende målinger anvendes ved vurderingen av kvaliteten
på omgivelsesluften.
4. I alle soner og tettbebyggelser der nivået av forurensende
stoffer nevnt i nr. 1 ligger under den nedre vurderingsterskelen
som er fastsatt for de forurensende stoffene, skal
modellberegninger eller metoder for objektive anslag eller
begge deler være tilstrekkelig for å vurdere kvaliteten på
omgivelsesluften.
5. I tillegg til vurderingene nevnt i nr. 2˗4 skal det foretas
målinger på bakgrunnsstasjoner i landdistrikter som ikke
ligger i nærheten av større luftforurensningskilder, med sikte
på å frambringe, som et minstekrav, opplysninger om den
samlede massekonsentrasjonen og konsentrasjonenes kjemiske
sammensetning med hensyn til fine partikler (PM2,5) som et
årsgjennomsnitt, og disse målingene skal foretas i samsvar med
følgende kriterier:
a) det opprettes ett prøvetakingspunkt per 100 000 km2,
b) hver medlemsstat skal opprette minst én målestasjon,
eller de kan etter avtale med tilstøtende medlemsstater
sette opp en eller flere felles målestasjoner, som dekker de
relevante nabosonene, for å oppnå den nødvendige romlige
oppløsningen,
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c) når det er hensiktsmessig, skal overvåkingen samordnes
med overvåkingsstrategien og måleprogrammet til
samarbeidsprogrammet for overvåking og vurdering
av langtransporterte luftforurensende stoffer i Europa
(EMEP),
d) avsnitt A og C i vedlegg I får anvendelse i forbindelse
med
datakvalitetsmålsettingene
for
måling
av
massekonsentrasjonen, og vedlegg IV får anvendelse i sin
helhet.
Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om de
målemetodene som anvendes til måling av den kjemiske
sammensetningen av fine partikler (PM2,5).
Artikkel 7
Prøvetakingspunkter
1. Plasseringen av prøvetakingspunkter for måling av
svoveldioksid, nitrogendioksid og nitrogenoksider, partikler
(PM10, PM2,5), bly, benzen og karbonmonoksid i omgivelsesluft
skal fastsettes i samsvar med kriteriene i vedlegg III.
2. I hver sone eller tettbebyggelse der faste målinger er
eneste informasjonskilde for å vurdere luftkvalitet, skal antall
prøvetakingspunkter for hvert relevante forurensende stoff ikke
være mindre enn minstekravet til antall prøvetakingspunkter
angitt i vedlegg V avsnitt A.
3. For soner og tettbebyggelser der opplysninger fra
prøvetakingspunkter for faste målinger utfylles med
opplysninger fra modellberegning og/eller veiledende måling,
kan det samlede antall prøvetakingspunkter angitt i vedlegg V
avsnitt A reduseres med inntil 50 %, forutsatt at følgende vilkår
er oppfylt:
a) De utfyllende metodene gir tilstrekkelige opplysninger for
vurderingen av luftkvalitet med hensyn til grenseverdier
eller alarmterskler, samt hensiktsmessige opplysninger til
offentligheten,
b) antall prøvetakingspunkter som skal opprettes, og den
romlige oppløsningen for andre teknikker er tilstrekkelig
til at konsentrasjonen av det relevante forurensende stoffet
kan fastsettes i samsvar med datakvalitetsmålene angitt i
vedlegg I avsnitt A, og fører til vurderingsresultater som
oppfyller kriteriene angitt i vedlegg I avsnitt B.
Det skal tas hensyn til resultatene av modellberegning og/
eller veiledende måling ved vurderingen av luftkvaliteten med
hensyn til grenseverdiene.
4. Medlemsstatenes anvendelse av kriteriene for valg av
prøvetakingspunkter skal overvåkes av Kommisjonen med
sikte på å fremme en ensartet anvendelse av disse kriteriene i
hele Den europeiske union.
Artikkel 8
Referansemetoder for måling
1. Medlemsstatene skal anvende de referansemetodene og
kriteriene for måling som er angitt i vedlegg VI avsnitt A og C.
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2. Andre målemetoder kan anvendes på de vilkårene som er
fastsatt i vedlegg VI avsnitt B.
AVSNITT 2
Vurdering av kvaliteten på omgivelsesluft med hensyn til
ozon
Artikkel 9
Vurderingskriterier
1. Dersom ozonkonsentrasjonene i en sone eller
tettbebyggelse har oversteget de langsiktige målene angitt i
vedlegg VII avsnitt C i et hvilket som helst år i den foregående
femårige måleperioden, skal det foretas faste målinger.
2. Dersom det foreligger data for færre enn fem år, kan
medlemsstatene for å fastslå om de langsiktige målene nevnt
i nr. 1 er oversteget i løpet av disse fem årene, kombinere
resultatene fra kortvarige målekampanjer som utføres når
og der nivåene antas å være høyest, med resultatene fra
utslippsfortegnelser og modellberegninger.
Artikkel 10
Prøvetakingspunkter
1. Plasseringen av prøvetakingspunkter for måling av ozon
skal fastsettes i samsvar med kriteriene i vedlegg VIII.
2. Antall prøvetakingspunkter for faste målinger av ozon
i hver sone eller tettbebyggelse der målingen er eneste
informasjonskilde for å vurdere luftkvalitet, skal ikke være
mindre enn minstekravet til antall prøvetakingspunkter angitt
i vedlegg IX avsnitt A.
3. For soner og tettbebyggelser der opplysninger fra
prøvetakingspunkter for faste målinger utfylles med
opplysninger fra modellberegning og/eller veiledende måling,
kan antall prøvetakingspunkter angitt i vedlegg IX avsnitt A
reduseres, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:
a) de utfyllende metodene gir tilstrekkelige opplysninger
for å vurdere luftkvaliteten med hensyn til målverdier,
langsiktige mål, informasjons- og alarmterskler,
b) antall prøvetakingspunkter som skal opprettes, og den
romlige oppløsningen for andre metoder er tilstrekkelig til
at konsentrasjonen av ozon kan fastsettes i samsvar med
datakvalitetsmålene angitt i vedlegg I avsnitt A, og fører
til vurderingsresultater som oppfyller kriteriene angitt i
vedlegg I avsnitt B,
c) antall prøvetakingspunkter i hver sone eller tettbebyggelse
utgjør minst ett prøvetakingspunkt per to millioner
innbyggere eller ett prøvetakingspunkt per 50 000 km²,
alt etter hvilken av disse metodene som gir størst antall
prøvetakingspunkter, men det skal ikke være mindre enn
ett prøvetakingspunkt i hver sone eller tettbebyggelse,
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d) nitrogendioksid
måles
ved
alle
gjenstående
prøvetakingspunkter unntatt på bakgrunnsstasjoner i
landdistrikter som nevnt i vedlegg VIII avsnitt A.
Det skal tas hensyn til resultatene av modellberegning og/
eller veiledende måling ved vurderingen av luftkvaliteten med
hensyn til målverdiene.
4. Nitrogendioksid skal måles ved minst 50 % av de
ozonprøvetakingspunktene som kreves i henhold til vedlegg IX
avsnitt A. Disse målingene skal foretas kontinuerlig, unntatt på
bakgrunnsstasjoner i landdistrikter som nevnt i vedlegg VIII
avsnitt A, der andre målemetoder kan anvendes.
5. I soner og tettbebyggelser der det i løpet av hvert av de
foregående fem årene med målinger er funnet konsentrasjoner
som ligger under de langsiktige målene, skal antall
prøvetakingspunkter for faste målinger fastsettes i samsvar
med vedlegg IX avsnitt B.
6. Hver medlemsstat skal sikre at minst ett prøvetakingspunkt
er opprettet og i drift på sitt territorium for å frambringe
opplysninger om konsentrasjoner av de ozondannende stoffene
oppført i vedlegg X. Hver medlemsstat skal velge antallet og
plasseringen av stasjoner der ozondannende stoffer skal måles,
idet det tas hensyn til de målene og metodene som er fastsatt i
vedlegg X.
Artikkel 11
Referansemetoder for måling
1. Medlemsstatene skal anvende referansemetoden for
ozonmåling som er angitt i vedlegg VI avsnitt A nr. 8. Andre
målemetoder kan anvendes på de vilkårene som er fastsatt i
vedlegg VI avsnitt B.
2. Hver medlemsstat skal underrette Kommisjonen om de
metodene den anvender ved prøvetaking og måling av flyktige
organiske forbindelser som angis i vedlegg X.
KAPITTEL III
STYRING AV KVALITETEN PÅ OMGIVELSESLUFT
Artikkel 12
Krav når nivåene er lavere enn grenseverdiene
I soner og tettbebyggelser der nivåene av svoveldioksid,
nitrogendioksid, PM10, PM2,5, bly, benzen og karbonmonoksid
i omgivelsesluften er lavere enn de respektive grenseverdiene
angitt i vedlegg XI og XIV, skal medlemsstatene holde nivåene
av disse forurensende stoffene under grenseverdiene og
bestrebe seg på å bevare den beste kvaliteten på omgivelsesluft,
hvilket er forenlig med en bærekraftig utvikling.
Artikkel 13
Grenseverdier og alarmterskler for vern av menneskers
helse
1. Medlemsstatene skal i alle sine soner og tettbebyggelser
sikre at nivåene av svoveldioksid, PM10, bly og karbonmonoksid
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i omgivelsesluft ikke overskrider grenseverdiene fastsatt i
vedlegg XI.
Når det gjelder nitrogendioksid og benzen, kan grenseverdiene
angitt i vedlegg XI ikke overskrides fra de tidspunktene som
angis der.
Det skal vurderes hvorvidt disse kravene er oppfylt i samsvar
med vedlegg III.
Marginene for tillatt overskridelse fastsatt i vedlegg XI får
anvendelse i samsvar med artikkel 22 nr. 3 og artikkel 23 nr. 1.
2. Alarmtersklene for konsentrasjoner av svoveldioksid
og nitrogendioksid i omgivelsesluft skal være som fastsatt i
vedlegg XII avsnitt A.
Artikkel 14
Kritiske nivåer
1. Medlemsstatene skal sikre at de kritiske nivåene angitt
i vedlegg XIII ikke overskrides, som vurdert i samsvar med
vurderingen i vedlegg III avsnitt A.
2. Når faste målinger er eneste informasjonskilde for
vurdering av luftkvalitet, skal antall prøvetakingspunkter
ikke være under det minste antallet som er angitt i vedlegg V
avsnitt C. Når disse opplysningene utfylles med veiledende
målinger eller modellberegning, kan det minste antallet
prøvetakingspunkter reduseres med inntil 50 %, forutsatt at
de vurderte konsentrasjonene av det relevante forurensende
stoffet kan fastslås i samsvar med datakvalitetsmålene angitt i
vedlegg I avsnitt A.
Artikkel 15
Nasjonalt mål for reduksjon av eksponering for PM2,5 for
å verne menneskers helse
1. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak som
ikke medfører uforholdsmessig store kostnader, for å redusere
eksponeringen for PM2,5 med sikte på å nå det nasjonale målet
for eksponeringsreduksjon fastsatt i vedlegg XIV avsnitt B
innen det året som angis der.
2. Medlemsstatene skal sikre at indikatoren for
gjennomsnittlig eksponering for år 2015, som fastsettes
i samsvar med vedlegg XIV avsnitt A, ikke overskrider
forpliktelsen med hensyn til eksponeringskonsentrasjonen
fastsatt i vedleggets avsnitt C.
3. Indikatoren for gjennomsnittlig eksponering for PM2,5
skal vurderes i samsvar med vedlegg XIV avsnitt A.
4. Hver medlemsstat skal i samsvar med vedlegg III sikre at
fordelingen og antall prøvetakingspunkter som indikatoren for
gjennomsnittlig eksponering for PM2,5 er fastsatt på grunnlag av,
i tilstrekkelig grad gjenspeiler den eksponeringen befolkningen
i sin helhet er utsatt for. Antall prøvetakingspunkter skal
ikke være mindre enn antallet som følger av anvendelsen av
vedlegg V avsnitt B.
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Artikkel 16

Artikkel 19

Målverdi og grenseverdi for PM2,5 for vern av menneskers
helse

Tiltak som kreves dersom informasjons- eller
alarmterskelen overskrides

1. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak som
ikke medfører uforholdsmessig store kostnader, for å sikre at
konsentrasjoner av PM2,5 i omgivelsesluft ikke overskrider
målverdien fastsatt i vedlegg XIV avsnitt D fra det tidspunktet
som angis der.

Dersom informasjonsterskelen angitt i vedlegg XII eller
en av alarmtersklene i nevnte vedlegg overskrides, skal
medlemsstatene treffe nødvendige tiltak for å underrette
offentligheten gjennom radio, fjernsyn, aviser eller Internett.

2. Medlemsstatene skal sikre at konsentrasjoner av PM2,5
i omgivelsesluft ikke overskrider grenseverdien fastsatt i
vedlegg XIV avsnitt E i sine soner eller tettbebyggelser fra
det tidspunktet som angis der. Det skal vurderes hvorvidt disse
kravene er oppfylt i samsvar med vedlegg III.

Medlemsstatene skal også oversende Kommisjonen foreløpige
opplysninger om registrerte nivåer og om varigheten av
tidsrommene der alarmterskelen eller informasjonsterskelen
ble overskredet.
Artikkel 20
Bidrag fra naturlige kilder

3. Marginen for tillatt overskridelse fastsatt i vedlegg XIV
avsnitt E får anvendelse i samsvar med artikkel 23 nr. 1.
Artikkel 17
Krav i soner og tettbebyggelser der ozonkonsentrasjonene
overskrider målverdiene og de langsiktige målene
1. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak som
ikke medfører uforholdsmessig store kostnader, for å sikre at
målverdiene og de langsiktige målene nås.

1. Medlemsstatene skal for et gitt år oversende Kommisjonen
lister over soner og tettbebyggelser der overskridelser av
grenseverdier for et gitt forurensende stoff kan tilskrives
naturlige kilder. Medlemsstatene skal framlegge opplysninger
om konsentrasjoner og kilder samt dokumentasjon som
godtgjør at overskridelsene kan tilskrives naturlige kilder.
2. Dersom Kommisjonen er blitt underrettet om en
overskridelse som kan tilskrives naturlige kilder i samsvar med
nr. 1, skal denne overskridelsen ikke anses som en overskridelse
i henhold til dette direktiv.

2. For soner og tettbebyggelser der en målverdi overskrides,
skal medlemsstatene sikre at programmet som utarbeides
i henhold til artikkel 6 i direktiv 2001/81/EF og, dersom det
er hensiktsmessig, en luftkvalitetsplan, gjennomføres for å nå
målverdiene, unntatt der dette ikke kan oppnås gjennom tiltak
som ikke medfører uforholdsmessig store kostnader, fra det
tidspunktet som angis i avsnitt B i vedlegg VII til dette direktiv.

3. Kommisjonen skal innen 11. juni 2010 offentliggjøre
retningslinjer for påvisning og fradrag av overskridelser som
kan tilskrives naturlige kilder.

3. For soner og tettbebyggelser der nivåene av ozon i
omgivelsesluften er høyere enn de langsiktige målene, men
lavere enn eller lik målverdiene, skal medlemsstatene utforme
og gjennomføre kostnadseffektive tiltak med sikte på å nå de
langsiktige målene. Disse tiltakene skal som et minstekrav
være i samsvar med alle luftkvalitetsplaner og programmet
nevnt i nr. 2.

1. Medlemsstatene kan utpeke soner eller tettbebyggelser
der grenseverdier for PM10 overskrides i omgivelsesluften på
grunn av oppvirvling av partikler som følge av strøing av sand
og salt på veier om vinteren.

Artikkel 18
Krav i soner og tettbebyggelser der ozonkonsentrasjonene
oppfyller de langsiktige målene
I den grad faktorer som ozonforurensningens grenseoverskridende art og de meteorologiske forholdene tillater det,
skal medlemsstatene opprettholde ozonnivåene i de sonene og
tettbebyggelsene der de ligger under de langsiktige målene, og
gjennom tiltak som står i rimelig forhold til målene, skal de
bevare den beste omgivelsesluftkvaliteten som er forenlig med
en bærekraftig utvikling og et høyt nivå for vern av miljøet og
menneskers helse.

Artikkel 21
Overskridelser som følge av strøing av sand og salt på
veier om vinteren

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen en liste
over slike soner eller tettbebyggelser sammen med opplysninger
om konsentrasjoner av og kilder til PM10 som finnes i dem.
3. Når medlemsstatene underretter Kommisjonen i samsvar
med artikkel 27, skal de framlegge nødvendig dokumentasjon
for å godtgjøre at eventuelle overskridelser skyldes oppvirvlede
partikler og at rimelige tiltak er truffet for å redusere
konsentrasjonene.
4. Uten at det berører anvendelsen av artikkel 20, skal
medlemsstatene i de sonene og tettbebyggelsene som er nevnt
i nr. 1 i denne artikkel, opprette luftkvalitetsplaner i henhold til
artikkel 23 bare dersom overskridelsene kan tilskrives andre
PM10-kilder enn strøing av sand eller salt på veier om vinteren.
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5. Kommisjonen skal innen 11. juni 2010 offentliggjøre
retningslinjer for fastsettelse av bidrag som skyldes oppvirvling
av partikler som følge av strøing av sand eller salt på veier om
vinteren.

KAPITELL IV

Artikkel 22

Luftkvalitetsplaner

Forlengelse av frister for å oppfylle kravene og unntak fra
forpliktelsen til å anvende visse grenseverdier

1. Dersom nivået av forurensende stoffer i omgivelsesluft
i visse soner eller tettbebyggelser overskrider en grenseverdi
eller målverdi, samt i hvert tilfelle en eventuell relevant
margin for tillatt overskridelse, skal medlemsstatene
sikre at luftkvalitetsplaner opprettes for disse sonene og
tettbebyggelsene med sikte på å oppnå den grenseverdien eller
målverdien som angis i vedlegg XI og XIV.

1. Dersom det i en gitt sone eller tettbebyggelse ikke er
mulig å overholde grenseverdiene for nitrogendioksid eller
benzen innen fristene angitt i vedlegg XI, kan en medlemsstat
forlenge fristene med høyst fem år for den berørte sonen eller
tettbebyggelsen, forutsatt at det opprettes en luftkvalitetsplan
i samsvar med artikkel 23 for den sonen eller tettbebyggelsen
forlengelsen skal gjelde for; en slik luftkvalitetsplan skal
utfylles med opplysningene angitt i vedlegg XV avsnitt B om
de berørte forurensende stoffene, og den skal vise hvordan
grenseverdiene skal oppnås innen den nye fristen.
2. Dersom det i en gitt sone eller tettbebyggelse ikke er
mulig å overholde grenseverdiene for PM10 som angitt i
vedlegg XI på grunn av stedsspesifikke spredningsegenskaper,
ugunstige klimaforhold eller grenseoverskridende bidrag,
skal medlemsstaten fritas fra forpliktelsen til å anvende
disse grenseverdiene til 11. juni 2011, forutsatt at vilkårene
fastsatt i nr. 1 er oppfylt og at medlemsstaten viser at alle
hensiktsmessige tiltak er truffet på nasjonalt, regionalt og lokalt
plan for å overholde fristene.
3. Når en medlemsstat anvender nr. 1 eller 2, skal den sikre
at grenseverdien for hvert forurensende stoff ikke overskrides
med mer enn den største marginen for tillatt overskridelse som
er angitt i vedlegg XI for hvert av de berørte forurensende
stoffene.
4. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen i tilfeller
der de anser at nr. 1 eller 2 får anvendelse, og de skal oversende
luftkvalitetsplanen nevnt i nr. 1, herunder alle relevante
opplysninger som er nødvendige for at Kommisjonen skal
kunne vurdere om de relevante vilkårene er oppfylt. Ved
vurderingen skal Kommisjonen ta hensyn til beregnede
virkninger på kvaliteten på omgivelsesluft i medlemsstatene,
nå og i framtiden, av tiltak som er truffet av medlemsstatene,
samt beregnede virkninger på kvaliteten på omgivelsesluft av
nåværende fellesskapstiltak og planlagte fellesskapstiltak som
skal foreslås av Kommisjonen.
Dersom Kommisjonen ikke har gjort innsigelse innen ni
måneder etter at denne underretningen ble mottatt, skal de
relevante vilkårene for anvendelse av nr. 1 eller 2 anses som
oppfylt.
Dersom det gjøres innsigelse, kan Kommisjonen kreve
at medlemsstatene tilpasser sine luftkvalitetsplaner eller
framlegger nye.

PLANER
Artikkel 23

Dersom disse grenseverdiene overskrides etter at fristen for
å oppfylle kravene er utløpt, skal luftkvalitetsplaner omfatte
hensiktsmessige tiltak slik at overskridelsesperioden blir kortest
mulig. Luftkvalitetsplanene kan i tillegg omfatte særlige tiltak
med sikte på å verne følsomme befolkningsgrupper, herunder
barn.
Disse luftkvalitetsplanene skal som et minstekrav inneholde
opplysningene angitt i vedlegg XV avsnitt A og kan omfatte
tiltak i henhold til artikkel 24. Planene skal umiddelbart
formidles til Kommisjonen, men senest to år etter utgangen av
det året den første overskridelsen ble fastslått.
Dersom luftkvalitetsplaner må utarbeides eller gjennomføres
for flere forurensende stoffer, skal medlemsstatene ved behov
utarbeide og gjennomføre integrerte luftkvalitetsplaner som
omfatter alle berørte forurensende stoffer.
2. Medlemsstatene skal i det omfang det er mulig,
sikre samsvar med andre planer som kreves i henhold til
direktiv 2001/80/EF, direktiv 2001/81/EF eller direktiv 2002/49/
EF, for å nå de relevante miljømålene.
Artikkel 24
Kortsiktige handlingsplaner
1. Dersom det i en gitt sone eller tettbebyggelse er fare for
at nivåene for forurensende stoffer vil overskride en eller flere
av alarmtersklene angitt i vedlegg XII, skal medlemsstatene
utarbeide handlingsplaner som angir hvilke tiltak som skal
treffes på kort sikt for å redusere risikoen for eller varigheten
av en slik overskridelse. Når risikoen gjelder en eller flere
grenseverdier eller målverdier angitt i vedlegg VII, XI og XIV,
kan medlemsstatene når det er hensiktsmessig, utarbeide slike
kortsiktige handlingsplaner.
Dersom det imidlertid er fare for at alarmterskelen for ozon
angitt i vedlegg XII avsnitt B overskrides, skal medlemsstatene
bare utarbeide slike kortsiktige handlingsplaner når de anser
at det med hensyn til nasjonale geografiske, meteorologiske
og økonomiske forhold, finnes gode muligheter for å redusere
risikoen for, varigheten av eller alvorlighetsgraden til en
slik overskridelse. Ved utarbeidingen av slike kortsiktige
handlingsplaner skal medlemsstatene ta hensyn til vedtak
2004/279/EF.
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2. Den kortsiktige handlingsplanen nevnt i nr. 1 kan, avhengig
av omstendighetene i det enkelte tilfelle, omfatte effektive
tiltak for å begrense og ved behov midlertidig stanse aktiviteter
som bidrar til risikoen for at de respektive grenseverdiene
eller målverdiene overskrides. Handlingsplanene kan omfatte
tiltak i forbindelse med motorvogntrafikk, byggearbeid, skip
ved kai, og bruk av industrianlegg eller industriprodukter samt
oppvarming av boliger. Særlige tiltak med sikte på å beskytte
følsomme befolkningsgrupper, herunder barn, kan også
vurderes innenfor rammen av disse planene.

nasjonale grenser, skal opplysninger snarest mulig oversendes
til vedkommende myndigheter i de berørte nabomedlemsstater.
Opplysningene skal også gjøres tilgjengelige for offentligheten.

3. Når medlemsstatene har utarbeidet en kortsiktig
handlingsplan, skal de gjøre både resultatene av forundersøkelsene og innholdet i særlige kortsiktige handlingsplaner,
samt opplysninger om gjennomføringen av slike planer,
tilgjengelige for offentligheten og relevante organisasjoner
som
miljøvernorganisasjoner,
forbrukerorganisasjoner,
organisasjoner som ivaretar interessene til følsomme
befolkningsgrupper, andre relevante helseorganisasjoner og de
relevante næringslivsorganisasjonene.

Artikkel 26

5. I forbindelse med utarbeidingen av planer i henhold til
nr. 1 og 3 og når offentligheten underrettes i henhold til nr. 4,
skal medlemsstatene når det er hensiktsmessig, søke å inngå
samarbeid med tredjestater, og særlig med søkerstater.
KAPITTEL V
OPPLYSNINGER OG RAPPORTERING

Opplysninger til offentligheten
1. Medlemsstatene skal sikre at offentligheten og
relevante organisasjoner som miljøvernorganisasjoner,
forbrukerorganisasjoner,
organisasjoner
som
ivaretar
interessene til følsomme befolkningsgrupper, andre relevante
helseorganisasjoner og de relevante næringslivsorganisasjonene
i god tid får tilstrekkelige opplysninger om følgende:
a) Kvaliteten på omgivelsesluft i samsvar med vedlegg XVI,

4. For første gang senest 11. juni 2010 og deretter med
regelmessige mellomrom skal Kommisjonen offentliggjøre
eksempler på beste praksis for utarbeiding av kortsiktige
handlingsplaner, herunder eksempler på beste praksis for vern
av følsomme befolkningsgrupper, herunder barn.
Artikkel 25
Grenseoverskridende luftforurensning
1. Dersom en alarmterskel, en grenseverdi eller en målverdi
samt en eventuell relevant margin for tillatt overskridelse
eller et eventuelt langsiktig mål overskrides som følge av
grensekryssende transport av luftforurensende stoffer eller
deres forløpere, skal de berørte medlemsstater samarbeide og
ved behov utarbeide felles tiltak som utarbeiding av felles eller
samordnede luftkvalitetsplaner i henhold til artikkel 23 for å
fjerne slike overskridelser gjennom anvendelse av egnede
tiltak, som står i et rimelig forhold til målet.
2. Kommisjonen skal inviteres til å delta og bistå i ethvert
samarbeid nevnt i nr. 1. Ved behov skal Kommisjonen, idet den
tar hensyn til rapportene utarbeidet i henhold til artikkel 9 i
direktiv 2001/81/EF, vurdere om det bør treffes ytterligere
tiltak på fellesskapsplan for å redusere utslipp av ozondannende
stoffer som forårsaker grenseoverskridende forurensning.
3. Medlemsstatene skal, eventuelt i samsvar med artikkel 24,
utarbeide og gjennomføre felles kortsiktige handlingsplaner
som omfatter nabosoner i andre medlemsstater. Medlemsstatene
skal sikre at nabosoner i andre medlemsstater som har utviklet
kortsiktige handlingsplaner, mottar alle relevante opplysninger.
4. Dersom informasjonsterskelen eller alarmterskler
overskrides i soner eller tettbebyggelser i nærheten av

b) eventuelle beslutninger om forlenget frist i henhold til
artikkel 22 nr. 1,
c) eventuelle unntak i henhold til artikkel 22 nr. 2,
d) luftkvalitetsplaner i henhold til artikkel 22 nr. 1 og
artikkel 23 samt programmer nevnt i artikkel 17 nr. 2.
Disse opplysningene skal gjøres tilgjengelige vederlagsfritt
gjennom lett tilgjengelige medier, herunder Internett eller
andre egnede telekommunikasjonsmidler, og de skal ta hensyn
til bestemmelsene i direktiv 2007/2/EF.
2. Medlemsstatene skal offentliggjøre årsrapporter om alle
forurensende stoffer som omfattes av dette direktiv.
Årsrapportene skal inneholde en sammenfattet redegjørelse for
nivåene som overskrider grenseverdier, målverdier, langsiktige
mål, informasjonsterskler og alarmterskler for de relevante
tidsrommene for gjennomsnittsberegning. Disse opplysningene
skal kombineres med en sammenfattet vurdering av virkningene
av overskridelsene. Rapportene kan når det er hensiktsmessig,
inneholde ytterligere opplysninger og vurderinger av skogvern
samt opplysninger om andre forurensende stoffer som dette
direktiv omfatter overvåkingsbestemmelser om, for eksempel
utvalgte ikke-regulerte ozondannende stoffer oppført i
vedlegg X avsnitt B.
3. Medlemsstatene skal underrette offentligheten om
hvilken vedkommende myndighet eller hvilket vedkommende
organ som er utpekt for å utføre oppgavene nevnt i artikkel 3.
Artikkel 27
Oversending av opplysninger og rapportering
1. Medlemsstatene skal sikre at opplysninger om kvaliteten
på omgivelsesluft gjøres tilgjengelig for Kommisjonen innen
den fristen som er fastsatt i gjennomføringsbestemmelsene
nevnt i artikkel 28 nr. 2.
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2. For det særlige formål å vurdere om grenseverdier og
kritiske nivåer er oppfylt samt at målverdier oppnås, skal slike
opplysninger under alle omstendigheter gjøres tilgjengelige for
Kommisjonen senest ni måneder etter utgangen av hvert år, og
de skal omfatte:
a) De endringene som er gjort i listen i løpet av det gjeldende
året, og avgrensningen av soner og tettbebyggelser som
fastsatt i henhold til artikkel 4, som er gjort gjeldende år,
og avgrensningen av soner og tettbebyggelser som fastsatt
i henhold til artikkel 4,
b) listen over soner og tettbebyggelser der nivåene av en eller
flere forurensende stoffer er høyere enn grenseverdiene,
herunder eventuelt marginen for tillatt overskridelse, eller
høyere enn målverdier eller kritiske nivåer; og for disse
sonene og tettbebyggelsene:
i)		 observerte nivåer og, når det er relevant, datoer og
tidsrom for når nivåene ble observert,
ii) når det er hensiktsmessig, en vurdering av bidragene
fra naturlige kilder og fra oppvirvling av partikler som
følge av strøing av sand og salt på veier om vinteren, til
de vurderte nivåene som er oppgitt til Kommisjonen i
henhold til artikkel 20 og 21.
3. Nr. 1 og 2 får anvendelse på opplysninger som innsamles
fra begynnelsen av det andre kalenderåret etter ikrafttredelsen
av gjennomføringstiltakene nevnt i artikkel 28 nr. 2.
Artikkel 28
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4. Kommisjonen skal offentliggjøre retningslinjer for
påvisning av likeverdighet som nevnt i vedlegg VI avsnitt B.
KAPITTEL VI
KOMITÉBESTEMMELSER,
OVERGANGSBESTEMMELSER OG
SLUTTBESTEMMELSER
Artikkel 29
Komité
1. Kommisjonen skal
«Luftkvalitetskomiteen».

bistås

av

en

komité

kalt

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 30
Sanksjoner

1. Tiltak som er utformet for å endre ikke‑vesentlige deler
av dette direktiv, det vil si vedlegg I˗VI, vedlegg VIII˗X
og vedlegg XV, skal vedtas etter framgangsmåten med
forskriftskomité med kontroll fastsatt i artikkel 29 nr. 3.

Medlemsstatene skal fastsette bestemmelser om de
sanksjonene som får anvendelse på overtredelser av de
nasjonale bestemmelsene som vedtas i henhold til dette
direktiv, og de skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at
bestemmelsene blir gjennomført. De fastsatte sanksjonene skal
være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke
avskrekkende.

Endringene kan imidlertid ikke direkte eller indirekte innebære
en endring av følgende:

Artikkel 31

Gjennomføringstiltak

a) Grenseverdiene, målene for eksponeringsreduksjon,
de kritiske nivåene, målverdiene, informasjons- eller
alarmtersklene eller de langsiktige målene som er angitt i
vedlegg VII og vedlegg XI˗XIV,
b) fristene for å oppnå samsvar med noen av parametrene
nevnt i bokstav a).
2. Kommisjonen skal i samsvar med framgangsmåten
med forskriftskomité fastsatt i artikkel 29 nr. 2 fastsette
hvilke tilleggsopplysninger som skal gjøres tilgjengelige av
medlemsstatene i henhold til artikkel 27, samt innen hvilke
frister opplysningene skal meddeles.
Kommisjonen skal i samsvar med framgangsmåten med
forskriftskomité fastsatt i artikkel 29 nr. 2 også fastsette
hvordan rapporteringen av data og den gjensidige utvekslingen
av opplysninger og data fra nettverk og enkeltstasjoner som
måler forurensning i omgivelsesluft i medlemsstatene, kan
gjøres mer effektiv.
3. Kommisjonen skal utarbeide retningslinjer for avtaler om
opprettelse av felles målestasjoner som nevnt i artikkel 6 nr. 5.

Oppheving og overgangsbestemmelser
1. Direktiv 96/62/EF, 1999/30/EF, 2000/69/EF og 2002/3/
EF oppheves med virkning fra 11. juni 2010, uten at det berører
andre medlemsstaters forpliktelser med hensyn til frister for
gjennomføring eller anvendelse av nevnte direktiver.
Fra 11. juni 2008 får imidlertid følgende anvendelse:
a) Direktiv 96/62/EF artikkel 12 nr. 1 skal lyde:
«1. Nærmere regler for oversending av de opplysningene
som skal framlegges i henhold til artikkel 11, skal vedtas i
samsvar med framgangsmåten nevnt i nr. 3.»,
b) i direktiv 1999/30/EF utgår artikkel 7 nr. 7, vedlegg VIII
punkt I fotnote 1 og vedlegg IX punkt VI,
c) i direktiv 2000/69/EF utgår artikkel 5 nr. 7 og vedlegg VII
punkt III,
d) i direktiv 2002/3/EF utgår artikkel 9 nr. 5 og vedlegg VIII
punkt II.
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2. Uten hensyn til nr. 1 første ledd får følgende artikler
fortsatt anvendelse:
a) Artikkel 5 i direktiv 96/62/EF til 31. desember 2010,
b) artikkel 11 nr. 1 i direktiv 96/62/EF og artikkel 10 nr. 1˗3
i direktiv 2002/3/EF til utgangen av det andre kalenderåret
etter at gjennomføringstiltakene nevnt i artikkel 28 nr. 2 i
dette direktiv trer i kraft,
c) artikkel 9 nr. 3 og 4 i direktiv 1999/30/EF til 31. desember
2009.
3. Henvisninger til de opphevede direktivene skal forstås
som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i
sammenligningstabellen i vedlegg XVII.
4. Vedtak 97/101/EF oppheves med virkning fra utgangen
av det andre kalenderåret etter at gjennomføringstiltakene
nevnt i artikkel 28 nr. 2 i dette direktiv trer i kraft.
Artikkel 7 tredje, fjerde og femte strekpunkt i vedtak 97/101/
EF oppheves imidlertid med virkning fra 11. juni 2008.

Artikkel 32
Gjennomgåelse
1. I 2013 skal Kommisjonen gjennomgå bestemmelsene om
PM2,5 og ved behov andre forurensende stoffer, og den skal
framlegge et forslag for Europaparlamentet og Rådet.
Når det gjelder PM2,5, skal gjennomgåelsen foretas med sikte
på å fastsette en rettslig bindende nasjonal forpliktelse med
hensyn til eksponeringsreduksjon for å erstatte det nasjonale
målet for eksponeringsreduksjon og å gjennomgå forpliktelsen
med hensyn til eksponeringskonsentrasjon fastsatt i artikkel 15,
idet det tas hensyn til blant annet følgende:
–

De seneste vitenskapelige opplysningene fra WHO og
andre relevante organisasjoner,

–

luftkvalitetssituasjonen i medlemsstatene og muligheten
for reduksjon,

–

gjennomgåelsen av direktiv 2001/81/EF,

–

de framskrittene som er gjort med hensyn til
gjennomføringen av fellesskapstiltak for å redusere
luftforurensende stoffer.

2. Kommisjonen skal ta hensyn til muligheten for å innføre
en mer ambisiøs grenseverdi for PM2,5, vurdere den veiledende
grenseverdien for PM2,5 i andre fase og overveie om den skal
bekreftes eller endres.
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3. Som ledd i gjennomgåelsen skal Kommisjonen også
utarbeide en rapport om erfaringene med og nødvendigheten
av å overvåke PM10 og PM2,5, idet den tar hensyn til de tekniske
framskrittene med automatiske måleteknikker. Ved behov skal
nye referansemetoder for måling av PM10 og PM2,5 foreslås.
Artikkel 33
Innarbeiding i nasjonal lovgivning
1. Medlemsstatene skal innen 11. juni 2010 sette i kraft de
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten
til disse lover og forskrifter.
Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
skal fastsettes av medlemsstatene.
2. Medlemsstatene skal imidlertid sikre at det senest 1. januar
2009 er opprettet et tilstrekkelig antall bybakgrunnsstasjoner for
måling av PM2,5 for å beregne indikatoren for gjennomsnittlig
eksponering i samsvar med vedlegg V avsnitt B, slik at
tidsplanen og vilkårene angitt i vedlegg XIV avsnitt A
overholdes.
3. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.
Artikkel 34
Ikrafttredelse
Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i Den
europeiske unions tidende.
Artikkel 35
Mottakere
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Strasbourg, 21. mai 2008.
For Europaparlamentet

For Rådet

H.-G. PÖTTERING

J. LENARČIČ

President

Formann

______
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VEDLEGG I
DATAKVALITETSMÅL

A. Datakvalitetsmål for vurdering av kvaliteten på omgivelsesluft
Svoveldioksid,
nitrogendioksid,
nitrogenoksider og
karbonmonoksid

Benzen

Partikler (PM10/
PM2,5) og bly

Ozon og dermed
forbundet NO og
NO2

Usikkerhet

15 %

25 %

25 %

15 %

Minstekrav til dataregistrering

90 %

90 %

90 %

90 % om sommeren
75 % om vinteren

— bybakgrunn og trafikk

—

35 % (2)

—

—

— industriområder

—

90 %

—

—

Usikkerhet

25 %

30 %

50 %

30 %

Minstekrav til dataregistrering

90 %

90 %

90 %

90 %

14 % (4)

14 % (3)

14 % (4)

> 10 % om sommeren

Timegjennomsnitt

50 %

—

—

50 %

Åttetimersgjennomsnitt

50 %

—

—

50 %

Døgngjennomsnitt

50 %

—

ennå ikke fastsatt

—

Årsgjennomsnitt

30 %

50 %

50 %

—

75 %

100 %

100 %

75 %

Faste målinger(1)

Minstekrav til tidsdekning

Veiledende målinger

Minstekrav til tidsdekning
Usikkerhet ved modellberegning

Objektivt anslag
Usikkerhet
()
1

(2)
(3)
(4)

Medlemsstatene kan anvende stikkprøvemåling i stedet for kontinuerlig måling for benzen, bly og partikler dersom de kan
godtgjøre for Kommisjonen at usikkerheten, herunder usikkerheten som skyldes stikkprøvemålingen, oppfyller kvalitetsmålet
på 25 % og at tidsdekningen fortsatt er større enn minstekravet til tidsdekning for veiledende målinger. Stikkprøvene må
fordeles jevnt over året for å unngå misvisende resultater. Usikkerheten som skyldes stikkprøvemålingen, kan fastsettes
etter framgangsmåten fastsatt i ISO 11222 (2002) «Air Quality — Determination of the Uncertainty of the Time Average
of Air Quality Measurements». Dersom stikkprøvemålinger anvendes for å vurdere kravene til grenseverdi for PM10, bør
90,4-prosentilen (som skal være lavere enn eller lik 50 µg/m3) vurderes i stedet for antall overskridelser, som påvirkes sterkt av
datadekningen.
Fordelt over året for å gi et representativt bilde av varierende klima‑ og trafikkforhold.
En dags stikkprøvemåling per uke, jevnt fordelt over året, eller åtte uker jevnt fordelt over året.
En stikkprøvemåling per uke, jevnt fordelt over året, eller åtte uker jevnt fordelt over året.

Usikkerheten (uttrykt ved et konfidensintervall på 95 %) ved metodene som benyttes ved vurderingen, vil bli vurdert
i samsvar med prinsippene i CENs «Guide to the expression of uncertainty in measurement» (ENV 13005-1999),
metodikken i standarden ISO 5725:1994 og veiledningen i CEN-rapporten «Air quality — Approach to uncertainty
estimation for ambient air reference measurement methods» (CR 14377:2002E). Prosentsatsene for usikkerheten i
tabellen ovenfor gjelder individuelle målinger beregnet som gjennomsnitt i det tidsrommet grenseverdien gjelder
(eller målverdien når det gjelder ozon), med et konfidensintervall på 95 %. Usikkerheten knyttet til de faste
målingene skal anses å gjelde i området som berøres av den relevante grenseverdien (eller målverdien når det
gjelder ozon).
Usikkerheten ved modellberegning er definert som høyeste avvik mellom målte og beregnede konsentrasjonsnivåer
for 90 % av individuelle overvåkingspunkter, i det tidsrommet grenseverdien gjelder (eller målverdien når det
gjelder ozon), uten hensyn til hendelsenes rekkefølge. Usikkerheten ved modellberegning skal anses å gjelde i
området som berøres av den relevante grenseverdien (eller målverdien når det gjelder ozon). De faste målingene
som skal velges for å sammenligne med resultatene av modellberegningen, skal gi et representativt bilde av den
målestokken som anvendes ved beregningen.

Nr. 8/318

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Usikkerheten ved teknikker for objektive anslag er definert som høyeste avvik mellom målte og beregnede
konsentrasjonsnivåer i det tidsrommet grenseverdien gjelder (eller målverdien når det gjelder ozon), uten hensyn til
hendelsenes rekkefølge.
Minstekravene til dataregistrering og tidsdekning omfatter ikke tap av data på grunn av regelmessig kalibrering
eller normalt vedlikehold av instrumentene.
B. Resultater av vurderingen av luftkvaliteten
Følgende opplysninger skal sammenfattes for soner eller tettbebyggelser der andre kilder enn måling benyttes for å
utfylle opplysningene fra målinger eller som eneste middel for å vurdere luftkvaliteten:
–

En beskrivelse av de vurderingene som er foretatt,

–

hvilke metoder som er benyttet, med henvisning til beskrivelser av metoden,

–

kildene til dataene og opplysningene,

–

en beskrivelse av resultatene, herunder usikkerhetsfaktorer og særlig en beskrivelse av omfanget av alle områder
eller, når det er relevant, alle veilengder i en sone eller tettbebyggelse der konsentrasjonene overskrider en
grenseverdi, målverdi eller et langsiktig mål, herunder en eventuell margin for tillatt overskridelse, og av alle
områder der konsentrasjonene overskrider den øvre eller den nedre vurderingsterskelen,

–

befolkningsgrupper som kan bli utsatt for nivåer som overskrider en grenseverdi for vern av menneskers helse.

C. Kvalitetssikring av vurderinger av kvaliteten på omgivelsesluft: datavalidering
1.

2.

For å sikre nøyaktige målinger og at datakvalitetsmålene fastsatt i avsnitt A oppfylles, skal vedkommende
myndigheter og organer som er utpekt i henhold til artikkel 3, sørge for følgende:
–

At alle målinger som foretas i forbindelse med vurderingen av kvaliteten på omgivelsesluft i henhold til
artikkel 6 og 9, kan spores i samsvar med kravene fastsatt i avsnitt 5.6.2.2 i ISO/IEC 17025:2005,

–

at institusjoner som driver nettverk og enkeltstasjoner, har et anerkjent system for kvalitetssikring og
‑kontroll som omfatter regelmessig vedlikehold for å sikre at måleutstyret er nøyaktig,

–

at det opprettes en framgangsmåte for kvalitetssikring og ‑kontroll av innsamling og rapportering av data,
og at institusjoner som har fått denne oppgaven, deltar aktivt i de tilsvarende kvalitetssikringsprogrammene
for Fellesskapet,

–

at de nasjonale laboratoriene, når de utpekes av vedkommende myndighet eller organ som er utpekt i
henhold til artikkel 3, som deltar i sammenligninger innenfor Fellesskapet av forurensende stoffer som
omfattes av dette direktiv, akkrediteres i henhold til EN/ISO 17025 senest i 2010 for referansemetodene
nevnt i vedlegg VI. Disse laboratoriene skal delta i samordningen på medlemsstatenes territorium av
fellesskapsprogrammene for kvalitetssikring som skal organiseres av Kommisjonen, og de skal på nasjonalt
nivå samordne anvendelsen av referansemetoder og påvisningen av likeverdighet for andre metoder enn
referansemetoder.

Alle data som rapporteres i henhold til artikkel 27, skal anses som validerte, unntatt data som er merket som
midlertidige.
______
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Nr. 8/319

VEDLEGG II

Fastsettelse av krav for vurdering av konsentrasjoner av svoveldioksid, nitrogendioksid og nitrogenoksider,
partikler (PM10 og PM2,5), bly, benzen og karbonmonoksid i omgivelsesluft i en sone eller tettbebyggelse

A. Øvre og nedre vurderingsterskler
Følgende øvre og nedre vurderingsterskler får anvendelse:

1.

Svoveldioksid
Vern av helsen

Øvre vurderingsterskel

Nedre vurderingsterskel

2.

3.

60 % av døgngrenseverdien (75 µg/
m3, skal ikke overskrides flere enn 3
ganger per kalenderår)

60 % av det kritiske vinternivået

40 % av døgngrenseverdien (50 µg/
m3, skal ikke overskrides flere enn 3
ganger per kalenderår)

40 % av det kritiske vinternivået

(12 µg/m3)

(8 µg/m3)

Nitrogendioksid og nitrogenoksider
Det kritiske årsnivået for vern av
vegetasjonen og naturlige økosystemer
(NOx)

Timegrenseverdi for vern av menneskers
helse (NO2)

Årsgrenseverdi for
vern av menneskers
helse (NO2)

Øvre vurderingsterskel

70 % av grenseverdien (140 µg/m3,
skal ikke overskrides flere enn 18
ganger per kalenderår)

80 % av grenseverdien (32 µg/
m3)

80 % av det kritiske
nivået (24 µg/m3)

Nedre vurderingsterskel

50 % av grenseverdien (100 µg/m3,
skal ikke overskrides flere enn 18
ganger per kalenderår)

65 % av grenseverdien (26 µg/
m3)

65 % av det kritiske
nivået (19,5 µg/m3)

Døgngjennomsnitt PM10

Årsgjennomsnitt PM10

Øvre vurderingsterskel

70 % av grenseverdien (35 µg/m3,
skal ikke overskrides flere enn 35
ganger per kalenderår)

70 % av grenseverdien (28 µg/
m3)

70 % av grenseverdien (17 µg/m3)

Nedre vurderingsterskel

50 % av grenseverdien (25 µg/m3,
skal ikke overskrides flere enn 35
ganger per kalenderår)

50 % av grenseverdien (20 µg/
m3)

50 % av grenseverdien (12 µg/m3)

Partikler (PM10/PM2,5)

(1)

4.

Vern av vegetasjonen

Årsgjennomsnitt
PM2,5 (1)

Den øvre og den nedre vurderingsterskelen for PM2,5 gjelder ikke målinger for å vurdere om målet om eksponeringsreduksjon
for PM2,5 er oppnådd med sikte på vern av menneskers helse.

Bly
Årsgjennomsnitt

Øvre vurderingsterskel

70 % av grenseverdien (0,35 µg/m3)

Nedre vurderingsterskel

50 % av grenseverdien (0,25 µg/m3)
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5.

Benzen
Årsgjennomsnitt

6.

Øvre vurderingsterskel

70 % av grenseverdien (3,5 µg/m3)

Nedre vurderingsterskel

40 % av grenseverdien (2 µg/m3)

Karbonmonoksid
Åttetimersgjennomsnitt

Øvre vurderingsterskel

70 % av grenseverdien (7 mg/m3)

Nedre vurderingsterskel

50 % av grenseverdien (5 mg/m3)

B. Fastsettelse av overskridelser av øvre og nedre vurderingsterskler
Overskridelser av de øvre og de nedre vurderingstersklene skal fastsettes på grunnlag av konsentrasjoner målt i
løpet av de fem foregående årene dersom det foreligger tilstrekkelige data. En vurderingsterskel skal anses som
overskredet dersom den er blitt overskredet i minst tre av disse fem foregående årene.
Dersom det foreligger data for mindre enn fem år, kan medlemsstatene kombinere kortvarige målekampanjer på
tidspunkter og steder som kan antas å være representative for de høyeste forurensningsnivåene, med resultater fra
utslippsfortegnelser og modellberegninger for å fastslå om de øvre og de nedre vurderingstersklene er overskredet.
______
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VEDLEGG III

Vurdering av kvaliteten på omgivelsesluft og plassering av prøvetakingspunkter for måling av svoveldioksid,
nitrogendioksid og nitrogenoksider, partikler (PM10 og PM2,5), bly, benzen og karbonmonoksid i omgivelsesluft

A. Allment
Kvaliteten på omgivelsesluft skal vurderes i alle soner og tettbebyggelser i samsvar med følgende kriterier:
1.

Kvaliteten på omgivelsesluft skal vurderes på alle steder unntatt de som er angitt i nr. 2, i samsvar med kriteriene
fastsatt i avsnitt B og C for plassering av prøvetakingspunkter for fast måling. Prinsippene fastsatt i avsnitt B og C
får også anvendelse i den utstrekning de er relevante ved påvisningen av de spesielle stedene der konsentrasjonen
av de relevante forurensende stoffene fastslås, og der kvaliteten på omgivelsesluft vurderes ved hjelp av veiledende
måling eller modellberegning.

2.

Det skal ikke vurderes om grenseverdiene med sikte på å verne menneskers helse, er oppfylt på følgende steder:
a) Steder i områder der offentligheten ikke har adgang, og der det ikke finnes fast bosetting,
b) i samsvar med artikkel 2 nr. 1, på fabrikkområder eller industrianlegg som omfattes av alle relevante
bestemmelser om helse og sikkerhet på arbeidsplassen,
c) på kjørebanen på veier og på midtrabatter, unntatt der fotgjengere vanligvis har adgang til midtrabatten.

B. Generelt om plassering av prøvetakingspunkter
1.

Vern av menneskers helse
a) Prøvetakingspunkter med sikte på vern av menneskers helse skal plasseres slik at de gir opplysninger om
følgende:
–

De områdene i soner og tettbebyggelser der befolkningen antas å bli direkte eller indirekte utsatt for de
høyeste konsentrasjonene i et tidsrom som er relevant i forhold til tidsrommet for gjennomsnittsberegning
av grenseverdien(e),

–

nivåene på andre steder i soner og tettbebyggelser som er representative for den eksponeringen befolkningen
i sin alminnelighet er utsatt for.

b) Prøvetakingsstedene skal normalt plasseres på en slik måte at måling av svært små mikromiljøer i deres
umiddelbare nærhet unngås, hvilket innebærer at et prøvetakingspunkt må plasseres slik at prøvene er
representative for luftkvaliteten i et gatesegment med en lengde på minst 100 m på trafikkerte steder, og i et
segment på minst 250 m × 250 m på industrianlegg, når det er mulig.
c) Bybakgrunnsstasjoner skal plasseres slik at forurensningsnivået påvirkes av det samlede bidraget fra alle kilder
motvinds i forhold til stasjonen. Forurensningsnivået bør ikke domineres av en enkelt kilde med mindre denne
situasjonen er typisk for et større byområde. Prøvetakingspunktene skal som hovedregel være representative
for flere kvadratkilometer.
d) Dersom formålet er å vurdere bakgrunnsnivåer i landdistrikter, bør prøvetakingspunktet ikke være påvirket av
tettbebyggelser eller industrianlegg i nærheten, dvs. nærmere enn fem kilometer.
e) Dersom bidrag fra industrikilder skal vurderes, skal minst ett prøvetakingspunkt plasseres medvinds i
forhold til kilden i nærmeste boligområde. Dersom bakgrunnskonsentrasjonen ikke er kjent, skal et ekstra
prøvetakingspunkt plasseres medvinds i forhold til den vanligste vindretningen.
f)

Prøvetakingspunktene skal om mulig også være representative for lignende steder som ikke ligger i umiddelbar
nærhet.

g) Det skal tas hensyn til behovet for å plassere prøvetakingspunkter på øyer, der det er nødvendig, med sikte på
vern av menneskers helse.
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2.

Vern av vegetasjonen og naturlige økosystemer
Prøvetakingspunkter med sikte på vern av vegetasjonen og naturlige økosystemer skal plasseres mer enn 20 km
unna tettbebyggelser eller mer enn 5 km unna andre bebygde områder, industrianlegg eller motorveier eller større
veier med trafikk på over 50 000 kjøretøyer per dag, hvilket innebærer at et prøvetakingspunkt må plasseres slik at
prøven er representativ for luftkvaliteten i et omgivende område på minst 1 000 km2. En medlemsstat kan bestemme
at et prøvetakingspunkt skal plasseres på en mindre avstand eller være representativt for luftkvaliteten i et mindre
område, idet det tas hensyn til geografiske forhold eller til mulighetene for å verne særlig sårbare områder.
Det skal tas hensyn til behovet for å vurdere luftkvalitet på øyer.

C. Individuell plassering av prøvetakingspunkter
Følgende krav skal oppfylles dersom det er praktisk mulig:
–

Luften skal kunne strømme fritt rundt prøvetakingssonden på innløpet (i en bue på minst 270°), og ingen
hindringer som kan påvirke luftstrømmingen, bør finnes i nærheten av prøvetakingsutstyret (dette bør vanligvis
være plassert noen meter vekk fra bygninger, balkonger, trær og andre hindringer, og minst 0,5 m fra nærmeste
bygning dersom prøvetakingspunkter skal være representative for luftkvaliteten ved byggelinjen),

–

som hovedregel bør prøvetakingssonden på innløpet plasseres mellom 1,5 m (pustesonen) og 4 m over bakken.
Høyere plassering (opptil 8 m) kan i enkelte tilfeller være nødvendig. Høyere plassering kan også være
hensiktsmessig dersom stasjonen er representativ for et stort område,

–

prøvetakingssonden på innløpet skal ikke plasseres i umiddelbar nærhet av utslippskilder for å unngå direkte
inntak av utslipp som ikke er blandet med omgivelsesluften,

–

utløpet på prøvetakingsutstyret skal plasseres slik at luften som kommer ut, ikke strømmer tilbake til innløpet,

–

for alle forurensende stoffer gjelder at prøvetakingsutstyr for måling av trafikkforurensning skal ligge minst
25 m fra kanten av store veikryss og høyst 10 m fra fortauskanten.

Det kan også tas hensyn til følgende faktorer:
–

Mulige påvirkningskilder,

–

sikkerhet,

–

tilgjengelighet,

–

mulighet for tilkopling til elektrisitets- og telefonnettet,

–

stedets synlighet i omgivelsene,

–

sikkerheten for offentligheten og de driftsansvarlige,

–

ønsket om en felles plassering av prøvetakingspunkter for forskjellige forurensende stoffer,

–

planleggingskrav.

D. Dokumentasjon og gjennomgåelse av valg av målesteder
Framgangsmåtene for valg av målesteder skal dokumenteres uttømmende på klassifiseringsstadiet ved hjelp av
blant annet fotografier av omgivelsene med angivelse av kompassretning, samt et detaljert kart. Målestedene bør
gjennomgås på nytt med regelmessige mellomrom med ajourført dokumentasjon for å sikre at kriteriene til enhver
tid er oppfylt.
______
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VEDLEGG IV
MÅLINGER PÅ BAKGRUNNSSTASJONER I LANDDISTRIKTER UAVHENGIG AV KONSENTRASJON

A. Mål
Hovedmålet for slike målinger er å sikre at tilstrekkelige opplysninger om nivåer i bakgrunnen gjøres tilgjengelig.
Slike opplysninger er viktige for å kunne bedømme de forhøyede nivåene i mer forurensede områder (som bybakgrunn,
industriområder og trafikkerte områder), vurdere det mulige bidraget fra langtransporterte luftforurensende stoffer,
som støtte for analyser av ulike kilders bidrag og for å få kunnskap om særlige forurensende stoffer som partikler.
De er også viktige for å oppnå økt anvendelse av modellberegning også i byområder.

B. Stoffer
Måling av PM2,5 skal som et minstekrav omfatte den samlede massekonsentrasjonen og konsentrasjoner av relevante
forbindelser som beskriver den kjemiske sammensetningen. Som et minstekrav skal de kjemiske stoffene på listen
nedenfor tas med.
SO42–

Na+

NH4+

Ca2+

elementært karbon (EC)

NO3

K

Cl

Mg

organisk karbon (OC)

–

+

–

2+

C. Valg av målested
Målinger bør skje særlig i bakgrunnsområder i landdistrikter i samsvar med vedlegg III del A, B og C.

______
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VEDLEGG V
Kriterier for fastsettelse av minste antall prøvetakingspunkter for fast måling av konsentrasjoner av
svoveldioksid, nitrogendioksid og nitrogenoksider, partikler (PM10 og PM2,5), bly, benzen og karbonmonoksid i
omgivelsesluft
A. Minste antall prøvetakingspunkter for fast måling med sikte på å vurdere om grenseverdiene for vern av menneskers
helse og alarmterskler i soner og tettbebyggelser der fast måling er eneste informasjonskilde, overholdes
1.

Diffuse kilder
Folketall i tettbebyggelse eller sone
(i tusen)

Dersom de høyeste konsentrasjonene ligger
mellom øvre og nedre vurderingsterskel

Forurensende stoffer,
unntatt PM

PM(2) (summen av
PM10 og PM2,5)

Forurensende stoffer,
unntatt PM

PM(2) (summen av
PM10 og PM2,5)

0-249

1

2

1

1

250-499

2

3

1

2

500-749

2

3

1

2

750-999

3

4

1

2

1 000-1 499

4

6

2

3

1 500-1 999

5

7

2

3

2 000-2 749

6

8

3

4

2 750-3 749

7

10

3

4

3 750-4 749

8

11

3

6

4 750-5 999

9

13

4

6

≥ 6 000

10

15

4

7

()
1

(2)

2.

Dersom de høyeste konsentrasjonene overskrider øvre vurderingsterskel(1)

For nitrogendioksid, partikler, benzen og karbonmonoksid: Skal omfatte minst én bybakgrunnsstasjon og én stasjon for
måling av trafikkforurensning, forutsatt at dette ikke øker antallet prøvetakingspunkter. For disse forurensende stoffene
skal forskjellen som kreves i avsnitt A nr. 1 mellom det samlede antall bybakgrunnsstasjoner og det samlede antall stasjoner for måling av trafikkforurensning i en medlemsstat, ikke være mer enn faktor 2. Prøvetakingspunkter der grenseverdien for PM10 er overskredet i løpet av de seneste tre årene, skal beholdes, med mindre flytting er nødvendig på grunn av
særlige omstendigheter, særlig fysisk utvikling.
Dersom PM2,5 og PM10 måles i samsvar med artikkel 8 på samme målestasjon, skal disse regnes som to atskilte prøvetakingspunkter. Forskjellen som kreves i henhold til avsnitt A nr. 1 mellom det samlede antall prøvetakingspunkter for
PM2,5 og PM10 i en medlemsstat, skal ikke være mer enn faktor 2, og antall prøvetakingspunkter for PM2,5 i bakgrunnen
i tettbebyggelser og byområder skal oppfylle kravene i vedlegg V avsnitt B.

Punktkilder
For å vurdere forurensning i nærheten av punktkilder skal det ved beregningen av antall prøvetakingspunkter
for fast måling tas hensyn til utslippstettheten, sannsynlige spredningsmønstre for forurensningen av
omgivelsesluften og befolkningens eksponeringsrisiko.

B. Minste antall prøvetakingspunkter for fast måling med sikte på å vurdere om målet om redusert eksponering for
PM2,5 for vern av menneskers helse, er oppnådd
I tettbebyggelser og andre byområder med flere enn 100 000 innbyggere skal det finnes ett prøvetakingspunkt per
million innbyggere. Disse prøvetakingspunktene kan sammenfalle med prøvetakingspunktene i avsnitt A.
C. Minste antall prøvetakingspunkter for faste målinger med sikte på å vurdere om kritiske nivåer for vern av
vegetasjonen i andre soner enn tettbebyggelser, overholdes
Dersom de høyeste konsentrasjonene overskrider øvre
vurderingsterskel

Dersom de høyeste konsentrasjonene ligger mellom
øvre og nedre vurderingsterskel

Én stasjon per 20 000 km2

Én stasjon per 40 000 km2

I øysoner bør det ved beregningen av antall prøvetakingspunkter for fast måling tas hensyn til sannsynlige
spredningsmønstre for forurensningen av omgivelsesluften og vegetasjonens eksponeringsrisiko.
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VEDLEGG VI

Referansemetoder for vurdering av konsentrasjoner av svoveldioksid, nitrogendioksid og nitrogenoksider,
partikler (PM10 og PM2,5), bly, benzen, karbonmonoksid og ozon

A. Referansemetoder for måling
1.

Referansemetode for måling av svoveldioksid
Referansemetoden for måling av svoveldioksid er beskrevet i EN 14212:2005 «Ambient air quality — Standard
method for the measurement of the concentration of sulphur dioxide by ultraviolet fluorescence».

2.

Referansemetoden for måling av nitrogendioksid og nitrogenoksider
Referansemetoden for måling av nitrogendioksid og nitrogenoksider er beskrevet i EN 14211:2005 «Ambient air
quality — Standard method for the measurement of the concentration of nitrogen dioxide and nitrogen monoxide
by chemiluminescence».

3.

Referansemetode for prøvetaking og måling av bly
Referansemetoden for prøvetaking av bly er beskrevet i avsnitt A nr. 4 i dette vedlegg. Referansemetoden for måling
av bly er beskrevet i EN 14902:2005 «Standard method for measurement of Pb/Cd/As/Ni in the PM10 fraction of
suspended particulate matter».

4.

Referansemetode for prøvetaking og måling av PM10
Referansemetoden for prøvetaking og måling av PM10 er beskrevet i EN 12341:1999 «Air Quality — Determination
of the PM10 fraction of suspended particulate matter — Reference method and field test procedure to demonstrate
reference equivalence of measurement methods».

5.

Referansemetode for prøvetaking og måling av PM2,5
Referansemetode for prøvetaking og måling av PM2,5 er beskrevet i EN 14907:2005 «Standard gravimetric
measurement method for the determination of the PM2,5 mass fraction of suspended particulate matter».

6.

Referansemetode for prøvetaking og måling av benzen
Referansemetoden for prøvetaking og måling av benzen er beskrevet i EN 14662:2005, del 1˗3 «Ambient air quality
— Standard method for measurement of benzene concentrations».

7.

Referansemetode for måling av karbonmonoksid
Referansemetoden for måling av karbonmonoksid er beskrevet i EN 14626:2005 «Ambient air quality — Standard
method for the measurement of the concentration of carbon monoxide by non-dispersive infrared spectroscopy».

8.

Referansemetode for måling av ozon
Referansemetoden for måling av ozon er beskrevet i EN 14625:2005 «Ambient air quality — Standard method for
the measurement of the concentration of ozone by ultraviolet photometry».

B. Påvisning av likeverdighet
1.

Medlemsstatene kan anvende enhver annen metode dersom de kan påvise at den gir likeverdige resultater som
metodene nevnt i avsnitt A, eller når det gjelder partikler, enhver annen metode dersom den berørte medlemsstat kan
påvise at den svarer til referansemetoden. I så fall skal resultatene fra denne metoden korrigeres for å gi resultater
som er likeverdige med dem som ville vært oppnådd dersom referansemetoden ble anvendt.
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2.

Kommisjonen kan kreve at medlemsstatene utarbeider og oversender en rapport om påvisningen av likeverdighet i
samsvar med nr. 1.

3.

Når Kommisjonen vurderer om rapporten nevnt i nr. 2 kan godtas, skal den vise til sin veiledning om påvisning
av likeverdighet (ennå ikke offentliggjort). Dersom medlemsstatene har anvendt midlertidige faktorer for å anslå
likeverdighet, skal disse faktorene bekreftes og/eller endres med henvisning til Kommisjonens veiledning.

4.

Medlemsstatene bør sikre at korreksjonen ved behov også anvendes med tilbakevirkende kraft på tidligere målinger
for å gjøre det lettere å sammenligne opplysninger.

C. Standardisering
For forurensende gasser skal volumet standardiseres ved en temperatur på 293 K og et atmosfærisk trykk på
101,3 kPa. For partikler og stoffer som skal analyseres i partikler (f.eks. bly), viser prøvetakingsvolumet til
omgivelsesforholdene når det gjelder temperatur og atmosfærisk trykk på måledatoen.
D. Innføring av nytt utstyr
Alt nytt utstyr som kjøpes med sikte på å gjennomføre dette direktiv, må være i samsvar med referansemetoden eller
tilsvarende senest 11. juni 2010.
Alt utstyr som anvendes i forbindelse med faste målinger, må være i samsvar med referansemetoden eller tilsvarende
senest 11. juni 2013.
E. Gjensidig anerkjennelse av data
Ved gjennomføringen av typegodkjenningen for å påvise at utstyr oppfyller ytelseskravene for de referansemetodene
som er angitt i avsnitt A, skal vedkommende myndigheter og organer utpekt i henhold til artikkel 3 godta
prøvingsrapporter utarbeidet i andre medlemsstater av laboratorier, som etter EN ISO 17025 er godkjent for å utføre
slik prøving.
______
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VEDLEGG VII
MÅLVERDIER OG LANGSIKTIGE MÅL FOR OZON
A. Definisjoner og kriterier
1.

Definisjoner
Med AOT40 (uttrykt i µg/m3 · h) menes summen av forskjellen mellom timekonsentrasjoner som er større enn
80 µg/m3 (= 40 ppb) og 80 µg/m3 i et gitt tidsrom, bare på grunnlag av timeverdiene målt hver dag mellom kl. 08:00
og kl. 20:00 (CET/sentraleuropeisk tid).

2.

Kriterier
Følgende kriterier skal benyttes for å kontrollere validiteten i forbindelse med aggregering av data og beregning av
statistiske parametrer:
Parameter

Andel gyldige data som kreves

Timeverdier

75 % (dvs. 45 minutter)

Åttetimersverdier

75 % av verdiene (dvs. seks timer)

Høyeste åttetimersgjennomsnitt beregnet
på grunnlag av løpende åttetimersgjennomsnitt

75 % av løpende åttetimersgjennomsnitt (dvs. 18 åttetimersgjennomsnitt per dag)

AOT40

90 % av timeverdiene over tidsrommet fastsatt for beregning av
AOT40-verdien(1)

Årsgjennomsnitt

75 % av timeverdiene målt separat om sommeren (april˗september)
og vinteren (januar˗mars, oktober˗desember), hver for seg

Antall overskridelser og høyeste verdier
per måned

90 % av høyeste daglige åttetimersgjennomsnitt (27 tilgjengelige
dagverdier per måned)
90 % av timeverdiene mellom kl. 08:00 og kl. 20:00 CET

Antall overskridelser og høyeste verdier
per år
(1)

Fem av seks måneder om sommeren (april-september)

I tilfeller der ikke alle målte data er tilgjengelige, skal følgende faktor benyttes for å beregne AOT40-verdiene:
samlet mulig antall timer(*)

AOT40anslått = AOT40målt ×

antall målte timeverdier

(*) som er antall timer innenfor tidsrommet for fastsettelse av AOT40-verdien (dvs. mellom kl. 08:00 og kl. 20:00 CET fra 1. mai
til 31. juli hvert år for vern av vegetasjon, og fra 1. april til 30. september hvert år for vern av skog).

B. Målverdier
Mål

Tidsrom for gjennomsnittsberegning

Målverdi

Frist for oppnåelse av
målverdien(1)

Vern av menneskers Høyeste daglige åt- 120 µg/m3, som ikke skal overskrides flere
helse
tetimersgjennom- enn 25 dager per kalenderår, beregnet som et
snitt (2)
gjennomsnitt over tre år(3)

1.1.2010

Vern av vegetasjonen Mai˗juli

1.1.2010

AOT40 (beregnet ut fra timeverdier)
18 000 µg/m · h, målt som gjennomsnitt over
fem år(3)
3

(1)
(2)

(3)

Det skal vurderes om målverdier er overholdt fra og med denne datoen. Det vil si at dataene for 2010 vil være de første som
benyttes for å beregne om målverdiene overholdes i de påfølgende tre eller fem årene.
Høyeste daglige åttetimersgjennomsnitt skal fastsettes etter en vurdering av de løpende åttetimersgjennomsnittene, beregnet
på grunnlag av timedata og ajourført hver time. Hvert åttetimersgjennomsnitt beregnet på denne måten skal være knyttet til
den dagen beregningen slutter, dvs. at det første beregningstidsrommet for en gitt dag vil være fra kl. 17:00 den foregående
dagen til kl. 01:00 den gjeldende dagen; det siste beregningstidsrommet for en gitt dag vil være fra kl. 16:00 til kl. 24:00 den
gjeldende dagen.
Dersom gjennomsnittet over tre eller fem år ikke kan fastsettes på grunnlag av en fullstendig og fortløpende serie med årsdata,
vil minstekravet til årsdata for å kontrollere om målverdiene overholdes, være som følger:
–
for målverdien for vern av menneskers helse: gyldige data for ett år,
–
for målverdien for vern av vegetasjonen: gyldige data for tre år.
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C. Langsiktige mål
Mål

Tidsrom for gjennomsnittsberegning

Langsiktig mål

Frist for oppnåelse av det
langsiktige målet

Vern av menneskers Høyeste daglige åttetimersgjennomsnitt i (120 µg/m3)
helse
løpet av et kalenderår

ikke fastsatt

Vern av vegetasjonen

ikke fastsatt

Mai˗juli

AOT40 (beregnet ut fra
timeverdier) 6 000 µg/
m3 · h

4.2.2016
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VEDLEGG VIII

Kriterier for klassifisering og plassering av prøvetakingspunkter for vurdering av ozonkonsentrasjoner
Følgende hensyn gjelder for faste målinger:
A. Generelt om plassering
Type stasjon

Byområde

Formål med målingen

Vern av menneskers helse:

Representativitet (1)

Noen km2

Å vurdere eksponeringen for
ozon av befolkningen i byene,
dvs. der befolkningstettheten og
ozonkonsentrasjonen er relativt
høye og representative for
eksponeringen av befolk
ningen
generelt

Forsteder

Vern av menneskers helse og av Noen titalls
vegetasjonen:
km2
Å vurdere eksponeringen av
befolkningen og vegetasjonen
i utkantene av tettbebyggelsen,
steder med de høyeste ozon
nivåene
som
befolkningen
og vegetasjonen direkte eller
indirekte vil kunne bli utsatt for

Landdistrikter

Vern av menneskers helse og av Subregionalt
vegetasjonen:
nivå
Å vurdere eksponering av be (noen
folkningen, avlinger og naturlige hundre km2)
økosystemer for ozonkonsentra
sjoner på subregionalt nivå

Generelle kriterier for plassering

I tilstrekkelig avstand fra påvirkning fra lokale
utslipp som trafikk, bensinstasjoner osv.
Steder med god luftsirkulasjon der blandede
nivåer kan måles.
Steder som bolig- og forretningsområder i
byer, parker (i tilstrekkelig avstand fra trær),
store gater eller plasser med svært liten eller
ingen trafikk, åpne områder av den typen som
gjerne benyttes til utdanningsinstitusjoner,
sportsanlegg eller fritidsområder.
På en viss avstand fra området med de største
utslippene, medvinds med hensyn til de(n)
vanligste vindretningen(e) under forhold som
er gunstige for dannelse av ozon.
I områder der befolkningen, følsomme avlinger
eller naturlige økosystemer i utkantene av
en tettbebyggelse er eksponert for høye
ozonnivåer.
Om hensiktsmessig, noen stasjoner i forstedene,
også motvinds med hensyn til området med de
største utslippene, for å fastsette de regionale
bakgrunnsnivåene for ozon.
Stasjonene kan plasseres i små grender og/eller
områder med naturlige økosystemer, skoger
eller avlinger.
Representative
for
ozonkonsentrasjonen
i tilstrekkelig avstand fra påvirkning fra
umiddelbare lokale utslipp som industrianlegg
og veier.
I åpne områder, men ikke på høyere fjelltopper.

Bak-grunns
nivå i
landdistrikter

Vern av vegetasjonen og av Regionalt/
menneskers helse:
nasjonalt/
Å vurdere eksponering av kontinentalt
avlinger og naturlige øko nivå

systemer for ozonkonsentrasjoner (1 000‑
i regional skala, samt eksponering 10 000 km2)
av befolkningen

Stasjoner plassert i områder med lav
befolkningstetthet, f.eks. med naturlige
økosystemer og skoger, i en avstand på
minst 20 km fra by‑ og industriområder og ikke
nær lokale utslipp.
Unngå plasseringer som er utsatt for lokalt økt
dannelse av inversjonsforhold nær bakken,
samt høyere fjelltopper.
Plasseringer på kysten med sterke lokale
døgnvariasjoner i vindforholdene anbefales
ikke.

(1)

Prøvetakingspunktene bør om mulig også være representative for lignende steder som ikke ligger i umiddelbar nærhet.

For bakgrunnsstasjoner og bakgrunnsnivåer i landdistriktene skal plasseringen samordnes med overvåkingskravene
i kommisjonsforordning (EF) nr. 1737/2006 av 7. november 2006 om fastsettelse av nærmere regler for
gjennomføringen av europaparlaments‑ og rådsforordning (EF) nr. 2152/2003 om overvaking av skogar og av
vekselverknader med miljøet i Fellesskapet(1).
(1)

EUT L 334 av 30.11.2006, s. 1.
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B. Individuell plassering
Dersom det er praktisk mulig, skal framgangsmåten for individuell plassering i vedlegg III avsnitt C følges, og det
sikres også at prøvetakingssonden på innløpet plasseres i god avstand fra slike kilder som skorsteiner fra ovner og
forbrenningsovner og mer enn ti meter fra nærmeste vei, en avstand som bør økes med trafikkintensiteten.

C. Dokumentasjon og gjennomgåelse av valg av målesteder
Framgangsmåten i vedlegg III avsnitt D skal følges, og det kreves riktig utvelgelse og tolking av overvåkingsdataene
i sammenheng med de meteorologiske og fotokjemiske prosessene som påvirker ozonkonsentrasjonene målt på det
aktuelle stedet.

______
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VEDLEGG IX

Kriterier for fastsettelse av minste antall prøvetakingspunkter for fast måling av konsentrasjoner av ozon

A. Minste antall prøvetakingspunkter for faste kontinuerlige målinger med sikte på å vurdere om målverdier,
langsiktige mål og informasjons- og alarmterskler nås i tilfeller der kontinuerlig måling er eneste
informasjonskilde

Befolkning (× 1 000)

Tettbebyggelser
(byer og forsteder)(1)

< 250

Andre soner
(forsteder og landdistrikter)(1)

1

< 500

1

2

< 1 000

2

2

< 1 500

3

3

< 2 000

3

4

< 2 750

4

5

< 3 750

5

6

> 3 750

Én ekstra stasjon per 2
millioner innbyggere

Én ekstra stasjon per 2
millioner innbyggere

(1)
()
2

Bakgrunnsnivå i landdistrikter

Én stasjon/50 000 km2 som
en gjennomsnittlig tetthet
for alle soner per stat(2)

Minst én stasjon i de forstedene der det er fare for størst eksponering av befolkningen. I tettbebyggelser bør minst 50 % av
stasjonene plasseres i forsteder.
Det anbefales én stasjon per 25 000 km2 i terreng med kompliserte topografiske forhold.

B. Minste antall prøvetakingspunkter for faste målinger i soner og tettbebyggelser der de langsiktige målene
blir nådd
Antall prøvetakingspunkter for ozon skal, i kombinasjon med andre metoder for utfyllende vurdering, som
modellberegning av luftkvaliteten og samordnede målinger av nitrogendioksid, være tilstrekkelig for å kunne
undersøke utviklingen av ozonforurensningen og kontrollere at de langsiktige målene nås. Antall stasjoner i
tettbebyggelser og andre soner kan reduseres til en tredel av antallet angitt i avsnitt A. Der opplysninger fra faste
målestasjoner er eneste informasjonskilde, bør det beholdes minst én overvåkingsstasjon. Dersom resultatet i soner,
der det foretas utfyllende vurderinger, er at en sone ikke lenger har noen stasjon, må det ved en samordning med
antall stasjoner i nabosoner sikres en tilstrekkelig vurdering av ozonkonsentrasjonene sett i forhold til de langsiktige
målene. Antallet bakgrunnsstasjoner i landdistrikter bør være én per 100 000 km².

______
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VEDLEGG X

MÅLING AV OZONDANNENDE STOFFER

A. Mål
Hovedmålet for slike målinger er å analysere utviklingen i ozondannende stoffer, kontrollere hvor virkningsfulle
strategiene for utslippsreduksjon er og om utslippsfortegnelsene er korrekte, og bidra til at utslippskilder blir satt i
sammenheng med forurensningskonsentrasjoner.
Et tilleggsmål er å bidra til en bedre forståelse av hvordan ozon dannes og ozondannende stoffer spres, samt til
anvendelse av fotokjemiske modeller.

B. Stoffer
Måling av ozondannende stoffer må omfatte minst nitrogenoksider (NO and NO2) og relevante flyktige organiske
forbindelser (VOC). Det anbefales å foreta målinger av de flyktige organiske forbindelsene på nedenstående liste.
1-buten

2-metyl-1,3-butadien

Etylbenzen

Etan

trans-2-buten

n-heksan

m + p-xylen

Eten

cis-2-buten

i-heksan

o-xylen

Acetylen

1,3-butadien

n-heptan

1,2,4-trimetylbenzen

Propan

n-pentan

n-oktan

1,2,3-trimetylbenzen

Propen

i-pentan

i-oktan

1,2,5-trimetylbenzen

n-butan

1-penten

Benzen

Formaldehyd

i-butan

2-penten

toluen

Hydrokarboner totalt, unntatt metan

C. Plassering
Målinger bør særlig foretas i byer og forsteder ved overvåkingssteder som er opprettet i henhold til kravene i dette
direktiv, og som anses hensiktsmessige med hensyn til overvåkingsmålene nevnt i avsnitt A.
______

4.2.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 8/333

VEDLEGG XI

GRENSEVERDIER FOR VERN AV MENNESKERS HELSE

A. Kriterier
Med forbehold for vedlegg I skal følgende kriterier benyttes for å kontrollere validiteten i forbindelse med
aggregering av data og beregning av statistiske parametrer:
Parameter

Andel gyldige data som kreves

Timeverdier

75 % (dvs. 45 minutter)

Åttetimersverdier

75 % av verdiene (dvs. seks timer)

Høyeste daglige åttetimersgjennomsnitt

75 % av løpende åttetimersgjennomsnitt (dvs. 18 åttetimersgjennomsnitt per dag)

Døgnverdier

75 % av timegjennomsnittene (dvs. minst 18 timeverdier)

Årsgjennomsnitt

90 % (1) av timeverdiene eller (i mangel av slike) døgnverdiene i
løpet av året

(1)

Kravene til beregning av årsgjennomsnitt omfatter ikke tap av data på grunn av regelmessig kalibrering eller normalt
vedlikehold av instrumentene.

B. Grenseverdier
Tidsrom for
gjennomsnittsberegning

Grenseverdi

Margin for tillatt overskridelse

Frist for å oppnå grenseverdien

Svoveldioksid
Én time

350 µg/m3, skal ikke overskrides flere enn 24 ganger per
kalenderår

150 µg/m3 (43 %)

— (1)

Én dag

125 µg/m3, skal ikke overskrides flere enn tre ganger per
kalenderår

Ingen

— (1)

Én time

200 µg/m3, skal ikke overskrides flere enn 18 ganger per
kalenderår

50 % 19. juli 1999, som reduseres 1. januar 2001 og deretter hver tolvte måned med like
store årlige prosentsatser, slik
at marginen når 0 % innen
1. januar 2010

1. januar 2010

Kalenderår

40 µg/m3

50 % 19. juli 1999, som reduseres 1. januar 2001 og deretter hver tolvte måned med like
store årlige prosentsatser, slik
at marginen når 0 % innen
1. januar 2010

1. januar 2010

5 µg/m3

5 µg/m3 (100 %) 13. desember 1999, som reduseres 1. januar 2006 og deretter hver
tolvte måned med 1 µg/m3,
slik at marginen når 0 % innen
1. januar 2010

1. januar 2010

10 mg/m3

60 %

Nitrogendioksid

Benzen
Kalenderår

Karbonmonoksid
Høyeste daglige åttetimers
gjennomsnitt (2)

— (1)
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Tidsrom for
gjennomsnittsberegning

Grenseverdi

Margin for tillatt overskridelse

4.2.2016

Frist for å oppnå grenseverdien

Bly
Kalenderår

0,5 µg/m3 (3)

100 %

— (3)

Én dag

50 µg/m3, skal ikke overskrides flere enn 35 ganger per
kalenderår

50 %

— (1)

Kalenderår

40 µg/m3

20 %

— (1)

PM10

(1)
(2)

(3)

Allerede gjeldende fra 1. januar 2005.
Høyeste daglige åttetimersgjennomsnitt skal fastsettes etter en vurdering av de løpende åttetimersgjennomsnittene, beregnet på
grunnlag av timedata og ajourført hver time. Hvert åttetimersgjennomsnitt beregnet på denne måten skal være knyttet til den
dagen beregningen slutter, dvs. at det første beregningstidsrommet for en gitt dag vil være fra kl. 17:00 den foregående dagen til
kl. 01:00 den gjeldende dagen; det siste beregningstidsrommet for en gitt dag vil være fra kl. 16:00 til kl. 24:00 den gjeldende
dagen.
Allerede gjeldende fra 1. januar 2005. Grenseverdien skal nås først 1. januar 2010 i umiddelbar nærhet av særlige industrikilder
som ligger på steder som er forurenset gjennom tiår med industrivirksomhet. I slike tilfeller vil grenseverdien til 1. januar 2010
være 1,0 µg/m3. Området der høyere grenseverdier anvendes, skal ikke strekke seg lenger enn 1 000 m fra slike særlige kilder.
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VEDLEGG XII

INFORMASJONS- OG ALARMTERSKEL

A. Alarmterskler for andre forurensende stoffer enn ozon
Skal måles i tre sammenhengende timer på steder som er representative for luftkvaliteten i et område på minst
100 km2 eller en hel sone eller tettbebyggelse, alt etter hva som er minst.
Forurensende stoff

Alarmterskel

Svoveldioksid

500 µg/m

Nitrogendioksid

400 µg/m3

3

B. Informasjons- og alarmterskel for ozon
Formål

Opplysninger
Alarm
(1)

Tidsrom for gjennomsnittsberegning

Terskelverdi

1 time

180 µg/m3

1 time(1)

240 µg/m3

For gjennomføringen av artikkel 24 skal overskridelse av terskelverdien måles eller beregnes for tre sammenhengende timer.
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VEDLEGG XIII
KRITISKE NIVÅER FOR VERN AV VEGETASJONEN

Tidsrom for gjennomsnittsberegning

Kritisk nivå

Margin for tillatt overskridelse

20 µg/m3

Ingen

30 µg/m3 NOx

Ingen

Svoveldioksid
Kalenderår og vinter (1. oktober
til 31. mars)
Nitrogenoksider
Kalenderår
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VEDLEGG XIV

NASJONALT MÅL FOR EKSPONERINGSREDUKSJON, MÅLVERDI OG GRENSEVERDI FOR PM2,5

A. Indikator for gjennomsnittlig eksponering
Indikatoren for gjennomsnittlig eksponering uttrykt i µg/m3 (AEI) skal fastsettes på grunnlag av målinger på
bybakgrunnsstasjoner i soner og tettbebyggelser på hele territoriet til en medlemsstat. Den bør vurderes som et
løpende treårsgjennomsnitt for konsentrasjonen som omfatter alle prøvetakingspunkter opprettet i henhold til
vedlegg V avsnitt B. AEI for referanseåret 2010 skal være gjennomsnittskonsentrasjonen for årene 2008, 2009
og 2010.
Dersom det ikke foreligger data for 2008, kan imidlertid medlemsstatene benytte gjennomsnittskonsentrasjonen for
årene 2009 og 2010 eller gjennomsnittskonsentrasjonen for årene 2009, 2010 og 2011. Medlemsstater som benytter
disse mulighetene, skal underrette Kommisjonen om sine beslutninger innen 11. september 2008.
AEI for år 2020 skal være det løpende treårsgjennomsnittet for konsentrasjonen som omfatter alle prøvetakingspunkter
for årene 2018, 2019 og 2020. AEI anvendes for å undersøke om det nasjonale målet for eksponeringsreduksjon er
nådd.
AEI for år 2015 skal være det løpende treårsgjennomsnittet for konsentrasjonen som omfatter alle
prøvetakingspunkter for årene 2013, 2014 og 2015. AEI anvendes for å undersøke om forpliktelsen med hensyn til
eksponeringskonsentrasjon er oppfylt.

B. Nasjonalt mål for eksponeringsreduksjon
Frist for å oppnå målet for
eksponeringsreduksjon

Mål for eksponeringsreduksjon i forhold til AEI i 2010

Opprinnelig konsentrasjon i µg/m3

Reduksjonsmål i prosent

2020

< 8,5 = 8,5

0%

> 8,5 — < 13

10 %

= 13 — < 18

15 %

= 18 — < 22

20 %

≥ 22

Alle hensiktsmessige tiltak for å oppnå
18 μg/m3

Når AEI i referanseåret er 8,5 µg/m3 eller mindre, skal målet for eksponeringsreduksjon være null. Reduksjonsmålet
skal være null også i tilfeller der AEI når nivået på 8,5 µg/m3 på et hvilket som helst tidspunkt i tidsrommet fra 2010
til 2020 og opprettholdes på eller under dette nivået.

C. Forpliktelse med hensyn til eksponeringskonsentrasjon
Forpliktelse med hensyn til eksponeringskonsentrasjon

Frist for å oppnå forpliktelsesverdien

20 µg/m3

2015

D. Målverdi
Tidsrom for gjennomsnittsberegning

Kalenderår

Målverdi

25 µg/m3

Frist for å oppnå målverdien

1. januar 2010
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E. Grenseverdi
Tidsrom for gjennomsnittsberegning

Grenseverdi

Margin for tillatt overskridelse

Frist for å oppnå grenseverdien

FASE 1
Kalenderår

25 µg/m3

20 % 11. juni 2008, som reduseres 1. januar 2015
1. januar 2009 og deretter hver tolvte
måned med like store årlige prosentsatser, slik at marginen når 0 % innen
1. januar 2015

20 µg/m3

1. januar 2020

FASE 2(1)
Kalenderår
(1)

Fase 2 — veiledende grenseverdi som skal revurderes av Kommisjonen i 2013 i lys av ytterligere opplysninger om helse- og
miljøvirkninger, teknisk gjennomførbarhet og erfaringer med målverdien i medlemsstatene.
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VEDLEGG XV
Opplysninger som skal inngå i lokale, regionale eller nasjonale luftkvalitetsplaner om forbedring av kvaliteten
på omgivelsesluft

A. Opplysninger som skal gis i henhold til artikkel 23 (luftkvalitetsplaner)

1.

Sted der overskridelsen fant sted
a) Region,
b) by (kart),
c) målestasjon (kart, geografiske koordinater).

2.

Allmenne opplysninger
a) Type sone (by, industriområde eller landdistrikt),
b) beregnet forurenset område (km2) og befolkning som eksponeres for forurensningen,
c) nyttige opplysninger om klimaet,
d) relevante opplysninger om topografien,
e) tilstrekkelige opplysninger om hvilke typer mål i sonen som må vernes.

3.

Ansvarlige myndigheter
Navn på og adresse til personer som er ansvarlige for utvikling og gjennomføring av forbedringsplaner.

4.

Forurensningens art og vurdering av den
a) Konsentrasjoner observert tidligere år (før forbedringstiltakene ble gjennomført),
b) konsentrasjoner målt siden prosjektet startet,
c) metoder som er anvendt ved vurderingen.

5.

Forurensningens opprinnelse
a) Liste over de vesentligste utslippskildene som forurensningen kommer fra (kart),
b) samlet mengde utslipp fra disse kildene (tonn/år),
c) opplysninger om forurensning importert fra andre regioner.

6.

Analyse av situasjonen
a) Nærmere opplysninger om de faktorene som har bidratt til overskridelsen (f.eks. transport, herunder
grensekryssende transport, dannelse av sekundære forurensende stoffer i atmosfæren),
b) nærmere opplysninger om mulige tiltak for å forbedre luftkvaliteten.

7.

Nærmere opplysninger om de forbedringstiltakene eller –prosjektene som eksisterte før 11. juni 2008, dvs.:
a) Lokale, regionale, nasjonale og internasjonale tiltak,
b) observerte virkninger av disse tiltakene.
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8.

Nærmere opplysninger om de tiltakene eller prosjektene som er vedtatt med sikte på å redusere forurensning etter
at dette direktiv har trådt i kraft:
a) Fortegnelse over og beskrivelse av alle tiltak som er planlagt i prosjektet,
b) tidsplan for gjennomføringen,
c) beregning av den planlagte forbedringen av luftkvaliteten og hvor lang tid som antas å være nødvendig for å nå
disse målene.

9.

Nærmere opplysninger om de tiltakene eller prosjektene som er planlagt eller skal gjennomføres på lang sikt.

10. Liste over publikasjoner, dokumenter, verk osv. som anvendes for å utfylle opplysninger som kreves i henhold til
dette vedlegg.

B. Opplysninger som skal gis i henhold til artikkel 22 nr. 1
1.

Alle opplysninger som angis i avsnitt A.

2.

Opplysninger om status for gjennomføringen av følgende direktiver:
1.

Rådsdirektiv 70/220/EØF av 20. mars 1970 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot
luftforurensning forårsaket av utslipp fra motorvogner(1).

2.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/63/EF av 20. desember 1994 om begrensning av utslipp av flyktige
organiske forbindelser (VOC) som stammer fra lagring av bensin og distribusjon av bensin fra terminaler til
bensinstasjoner(2).

3.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/1/EF av 15. januar 2008 om integrert forebygging og begrensning av
forurensning(3).

4.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/68/EF av 16. desember 1997 om tilnærming av medlemsstatenes
lovgivning om tiltak mot utslipp av forurensende gasser og partikler fra forbrenningsmotorer som skal monteres
i ikke-veigående mobile maskiner(4).

5.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF av 13. oktober 1998 om kvaliteten på bensin og dieselolje(5).

6.

Rådsdirektiv 1999/13/EF av 11. mars 1999 om begrensning av utslippene av flyktige organiske forbindelser
som skyldes bruk av organiske løsemidler i visse virksomheter og anlegg (6).

7.

Rådsdirektiv 1999/32/EF av 26. april 1999 om en reduksjon av svovelinnholdet i visse flytende brennstoffer(7).

8.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/76/EF av 4. desember 2000 om forbrenning av avfall(8).

9.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/80/EF av 23. oktober 2001 om begrensning av utslipp av visse
luftforurensende stoffer fra store forbrenningsanlegg.

10. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/81/EF av 23. oktober 2001 om nasjonale utslippstak for visse
luftforurensende stoffer.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

EFT L 76 av 6.4.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2006/96/EF (EUT L 363 av 20.12.2006, s. 81).
EFT L 365 av 31.12.1994, s. 24. Direktivet endret ved forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).
EUT L 24 av 29.1.2008, s. 8.
EFT L 59 av 27.2.1998, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2006/105/EF.
EFT L 350 av 28.12.1998, s. 58. Direktivet sist endret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.
EFT L 85 av 29.3.1999, s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/42/EF (EUT L 143 av 30.4.2004,
s. 87).
EFT L 121 av 11.5.1999, s. 13. Direktivet sist endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/33/EF (EUT L 191 av 22.7.2005,
s. 59).
EFT L 332 av 28.12.2000, s. 91.
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11. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/42/EF av 21. april 2004 om begrensning av utslippene av flyktige
organiske forbindelser som skyldes bruk av organiske løsemidler i visse malinger, lakker og produkter for
lakkering og omlakkering av kjøretøyer(1).
12. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/33/EF av 6. juli 2005 om endring av direktiv 1999/32/EF med hensyn
til svovelinnholdet i brennstoffer for skip(2).
13. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/55/EF av 28. september 2005 om typegodkjenning av tunge kjøretøyer
og motorer med hensyn til utslipp(3).
14. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/32/EF av 5. april 2006 om effektiv sluttbruk av energi og
energitjenester(4).
3.

Opplysninger om alle tiltak for å redusere luftforurensning som er blitt vurdert på egnet lokalt, regionalt eller
nasjonalt plan for å nå luftkvalitetsmål, herunder:
a) Reduksjon av utslipp fra stasjonære kilder ved å sikre at forurensende små og mellomstore stasjonære
forbrenningskilder (herunder for biomasse) blir utstyrt med utslippsreduserende utstyr eller skiftet ut,
b) Reduksjon av utslipp fra kjøretøyer ved at de oppgraderes med utslippsreduserende utstyr. Det bør vurderes å
anvende stimuleringstiltak for å påskynde en slik oppgradering.
c) Offentlige myndigheter følger håndboken om miljøvennlige offentlige innkjøp når de kjøper inn veigående
kjøretøyer, brensler og forbrenningsutstyr for å redusere utslipp, herunder ved innkjøp av:
–

Nye kjøretøyer, herunder kjøretøyer med lave utslipp,

–

transporttjenester med mer miljøvennlige kjøretøyer,

–

stasjonære forbrenningskilder med lave utslipp,

–

lavutslippsbrensler for stasjonære og mobile kilder.

d) Tiltak for å begrense utslipp fra transport gjennom trafikkplanlegging og -styring (herunder køprising,
differensierte parkeringsavgifter eller andre stimuleringstiltak og innføring av lavutslippssoner).
e) Tiltak for å fremme overgang til mindre forurensende transportmåter.
f)

Tiltak for å sikre at det anvendes lavutslippsbrensler i små, mellomstore og store stasjonære kilder og i mobile
kilder.

g) Tiltak for å redusere luftforurensning gjennom tillatelsesordningen i henhold til direktiv 2008/1/EF, de nasjonale
planene i henhold til direktiv 2001/80/EF, og ved anvendelse av økonomiske virkemidler som skatter, avgifter
eller handel med utslippskvoter.
h) Ved behov, tiltak for å verne barns og andre følsomme gruppers helse.
______

(1)
(2)
(3)
(4)

EUT L 143 av 30.4.2004, s. 87.
EUT L 191 av 22.7.2005, s. 59.
EUT L 275 av 20.10.2005, s. 1. Direktivet sist endret ved forordning (EF) nr. 715/2007 (EUT L 171 av 29.6.2007, s. 1).
EUT L 114 av 27.4.2006, s. 64.
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VEDLEGG XVI

OPPLYSNINGER TIL OFFENTLIGHETEN
1.

Medlemsstatene skal sikre at ajourførte opplysninger om konsentrasjoner i omgivelsesluft av de forurensende
stoffene som omfattes av dette direktiv, rutinemessig gjøres tilgjengelige for offentligheten.

2.

Konsentrasjoner i omgivelsesluft skal uttrykkes som gjennomsnittsverdier i det aktuelle beregningstidsrommet
i henhold til vedlegg VII og vedlegg XI˗XIV. Opplysningene skal som et minstekrav angi eventuelle nivåer
som overskrider luftkvalitetsmål, herunder grenseverdier, målverdier, alarmterskler, informasjonsterskler eller
langsiktige mål for det regulerte forurensende stoffet. De skal også omfatte en kort vurdering om luftkvalitetsmålene
og relevante opplysninger om helsevirkninger eller eventuelt virkninger på vegetasjonen.

3.

Opplysninger om konsentrasjoner i omgivelsesluft av svoveldioksid, nitrogendioksid, partikler (minst PM10),
ozon og karbonmonoksid skal ajourføres minst én gang per dag, og når det er praktisk mulig, skal opplysningene
ajourføres én gang per time. Opplysninger om konsentrasjoner i omgivelsesluft av bly og benzen, framlagt som en
gjennomsnittsverdi for de seneste tolv månedene, skal ajourføres hver tredje måned, og når det er praktisk mulig,
én gang per måned.

4.

Medlemsstatene skal sikre at opplysninger om faktiske eller beregnede overskridelser av alarm- og
informasjonsterskler formidles til befolkningen i rett tid. Opplysningene som framlegges, skal som et minstekrav
omfatte følgende:
a) Opplysninger om observert(e) overskridelse(r):
–

Sted eller område for overskridelsen,

–

om overskridelsen gjelder terskelverdien for informasjon eller alarm,

–

starttidspunktet for overskridelsen og dens varighet,

–

for ozon inngår også opplysninger om høyeste timekonsentrasjon og høyeste gjennomsnittlige
åttetimerskonsentrasjon.

b) Prognose for påfølgende ettermiddag eller dag(er):
–

Geografisk sone for forventede overskridelser av informasjons- og/eller alarmterskelen,

–

forventede endringer i forurensningen (forbedring, stabilisering eller forverring), sammen med årsakene til
endringene.

c) Opplysninger om berørte befolkningsgrupper, mulige helsevirkninger og anbefalt atferd:
–

Opplysninger om risikoutsatte befolkningsgrupper,

–

beskrivelse av sannsynlige symptomer,

–

anbefalte forholdsregler som bør treffes av den berørte befolkning,

–

opplysninger om hvor ytterligere informasjon kan finnes.

d) Opplysninger om forebyggende tiltak for å redusere forurensning og/eller eksponering for forurensning:
Påvisning av de viktigste kildesektorene samt anbefalinger om tiltak for å redusere utslippene.
e) Dersom overskridelser forventes, skal medlemsstatene treffe tiltak for å sikre at det i størst mulig utstrekning
framlegges opplysninger om dette.

______
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VEDLEGG XVII
SAMMENLIGNINGSTABELL
Dette direktiv

Direktiv 96/62/EF

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikkel 2 nr. 1˗5

Artikkel 2 nr. 1˗5

Artikkel 2 nr. 6 og 7

—

Artikkel 2 nr. 8

Artikkel 2 nr. 8

Artikkel 2 nr. 9

Artikkel 2 nr. 6

Artikkel 2 nr. 10

Artikkel 2 nr. 7

Direktiv 1999/30/EF

Artikkel 1

Direktiv 2000/69/EF

Artikkel 1

Direktiv 2002/3/EF

Artikkel 1

—

—

—

—

—

—

—

—

Artikkel 2 nr. 7
—
Artikkel 2 nr. 6

—

Artikkel 2 nr. 9

—

Artikkel 2 nr. 11

—

Artikkel 2 nr. 12

Artikkel 2 nr. 11

—

—

Artikkel 2 nr. 12
og 13

—

Artikkel 2 nr. 13
og 14

Artikkel 2 nr. 14

—

—

—

Artikkel 2 nr. 10

Artikkel 2 nr. 15
og 16

Artikkel 2 nr. 9
og 10

Artikkel 2 nr. 8 og 9

—

Artikkel 2 nr. 7 og 8

Artikkel 2 nr. 17
og 18

—

Artikkel 2 nr. 11
og 12

—

—

Artikkel 2 nr. 19˗23

—

—

—

—

Artikkel 2 nr. 24

—

—

—

—

—

—

Artikkel 2 nr. 25
og 26

Artikkel 6 nr. 5

Artikkel 2 nr. 10

Artikkel 2
stav a) og b)

bok-

—

Artikkel 2 nr. 27

—

—

—

Artikkel 2 nr. 13

Artikkel 2 nr. 28

—

—

—

Artikkel 2 nr. 3

—

—

—

—

—

—

—

Artikkel 4

Artikkel 2 nr. 9
og 10, artikkel 6
nr. 1

—

—

—

Artikkel 5

—

Artikkel 3, unntatt
nr. 1 bokstav f)
Artikkel 3 nr. 1 bokstav f)

Artikkel 6 nr. 1˗4

Artikkel 3

Artikkel 6 nr. 1˗4

Artikkel 7 nr. 1

Artikkel 5 nr. 1

—

—

—

—

Artikkel 6 nr. 5

—

—

—

—

Artikkel 7

—

Artikkel 7 nr. 2 og 3
med endringer

Artikkel 5 nr. 2 og 3
med endringer

—

Artikkel 8

—

Artikkel 7 nr. 5

Artikkel 5 nr. 5

—

Artikkel 9

—

—

—

Artikkel 9 nr. 1 første
og annet ledd

Artikkel 10

—

—

—

Artikkel 9 nr. 1˗3 med
endringer

Artikkel 11 nr. 1

—

—

—

Artikkel 9 nr. 4

Artikkel 11 nr. 2

—

—

—

—

—

—

—

Artikkel 3 nr. 1, artikkel 4 nr. 1, artikkel 5 nr. 1 og artikkel 6

Artikkel 3 nr. 1 og
artikkel 4

—

Artikkel 12
Artikkel 13 nr. 1

Artikkel 9
—
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Direktiv 96/62/EF

Direktiv 1999/30/EF

Direktiv 2000/69/EF

Artikkel 13 nr. 2

—

Artikkel 3 nr. 2 og
artikkel 4 nr. 2

—

—

Artikkel 13 nr. 3

—

Artikkel 5 nr. 5

—

—

Artikkel 14

—

Artikkel 3 nr. 1 og
artikkel 4 nr. 1 med
endringer

—

—

Artikkel 15

—

—

—

—

Artikkel 16

—

—

—

—

Artikkel 17 nr. 1

—

—

—

Artikkel 3 nr. 1 og artikkel 4 nr. 1

Artikkel 17 nr. 2

—

—

—

Artikkel 3 nr. 2 og 3

Artikkel 17 nr. 3

—

—

—

Artikkel 4 nr. 2

Artikkel 18

—

—

—

Artikkel 5

Artikkel 8 nr. 3

—

Artikkel 6 med endringer

Artikkel 19

Artikkel 10
endringer

med

Direktiv 2002/3/EF

Artikkel 20

—

Artikkel 3 nr. 4 og
artikkel 5 nr. 4 med
endringer

—

—

Artikkel 21

—

—

—

—

Artikkel 22

—

—

—

—

Artikkel 23

Artikkel 8 nr. 1˗4
med endringer

—

—

—

Artikkel 24

Artikkel 7 nr. 3 med
endringer

—

—

Artikkel 7 med endringer

Artikkel 25

Artikkel 8 nr. 5 med
endringer

—

—

Artikkel 8 med endringer

Artikkel 26

—

Artikkel 8 med endringer

Artikkel 7 med endringer

Artikkel 6 med endringer

Artikkel 5 nr. 2 annet ledd

—

Artikkel 10 med endringer

Artikkel 27

Artikkel 11
endringer

Artikkel 28 nr. 1

Artikkel 12 nr. 1
med endringer

—

—

—

Artikkel 28 nr. 2

Artikkel 11
endringer

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Artikkel 28 nr. 3

—

Artikkel 28 nr. 4

—

Artikkel 29

med

med

Artikkel 12 nr. 2

Vedlegg IX
endringer

med

—

Artikkel 30

—

Artikkel 11

Artikkel 9

Artikkel 14

Artikkel 31

—

—

—

—

Artikkel 32

—

—

—

—

Artikkel 33

Artikkel 13

Artikkel 12

Artikkel 10

Artikkel 15

Artikkel 34

Artikkel 14

Artikkel 13

Artikkel 11

Artikkel 17

Artikkel 35

Artikkel 15

Artikkel 14

Artikkel 12

Artikkel 18

Vedlegg I

—

Vedlegg VIII med
endringer

Vedlegg VI

Vedlegg VII

Vedlegg II

—

Vedlegg V
endringer

Vedlegg III

—

Vedlegg III

—

Vedlegg VI

Vedlegg IV

—

med
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Direktiv 2000/69/EF

Direktiv 2002/3/EF

Vedlegg IV

—

—

—

—

Vedlegg V

—

Vedlegg VII med
endringer

Vedlegg V

—

Vedlegg VI

—

Vedlegg IX
endringer

Vedlegg VII

Vedlegg VII

—

—

—

Vedlegg I, vedlegg III
avsnitt II

Vedlegg VIII

—

—

—

Vedlegg IV

Vedlegg IX

—

—

—

Vedlegg V

Vedlegg X

—

—

—

Vedlegg VI

Vedlegg XI

—

Vedlegg I avsnitt I,
vedlegg II avsnitt I
og vedlegg III (med
endringer);
vedlegg IV (uendret)

Vedlegg XII

—

Vedlegg I avsnitt II,
vedlegg II avsnitt II

—

Vedlegg XIII

—

Vedlegg I avsnitt I,
vedlegg II avsnitt I

—

—

Vedlegg XIV

—

—

—

—

Vedlegg XV avsnitt A

Vedlegg IV

—

—

—

Vedlegg XV avsnitt B

—

—

—

—

Vedlegg XVI

—

Artikkel 8

med

Vedlegg
legg II

I,

Artikkel 7

Vedlegg VIII

ved-

—

Vedlegg II avsnitt I

Artikkel 6 med endringer
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ERKLÆRING FRA KOMMISJONEN

Kommisjonen merker seg teksten til direktivet om kvaliteten på omgivelsesluft og renere luft for Europa, som Rådet
og Europaparlamentet har vedtatt. Kommisjonen legger særlig merke til den betydningen Europaparlamentet og
medlemsstatene i artikkel 22 nr. 4 og betraktning 16 tillegger fellesskapstiltak for å redusere luftforurensning ved kilden.
Kommisjonen erkjenner behovet for å redusere utslipp av skadelige luftforurensende stoffer dersom det skal gjøres
betydelige framskritt mot målene fastsatt i det sjette miljøhandlingsprogrammet. Kommisjonens meddelelse om en
temastrategi for luftforurensning inneholder et stort antall mulige fellesskapstiltak. Siden strategien ble vedtatt, er det
gjort betydelige framskritt med gjennomføringen av disse og andre tiltak:
–

Rådet og Europaparlamentet har allerede vedtatt nytt regelverk som reduserer eksosutslippene fra lette kjøretøyer,

–

Kommisjonen har vedtatt et forslag til nytt regelverk for å gjøre Fellesskapets regelverk om utslipp fra industri mer
effektivt, herunder fra anlegg for intensivt landbruk, og tiltak for å håndtere mindre industrielle forbrenningskilder,

–

Kommisjonen har vedtatt et forslag til nytt regelverk som begrenser eksosutslippene fra motorer i tunge kjøretøyer,

–

Kommisjonen planlegger å framlegge nye forslag til regelverk i 2008 med sikte på:

–

–

–

Ytterligere å redusere medlemsstatenes tillatte nasjonale utslipp av viktige forurensende stoffer,

–

å redusere utslipp i forbindelse med fylling av bensindrevne biler på bensinstasjoner,

–

å behandle spørsmålet om svovelinnhold i brensler, herunder i brennstoffer for skip.

Det pågår også forberedende arbeid for å undersøke muligheten for:
–

Å forbedre den økologiske utformingen av og redusere utslippene fra husholdningenes varmtvannsberedere og
vannvarmere,

–

å redusere innholdet av løsemidler i malinger, lakker og produkter for lakkering og omlakkering av kjøretøyer,

–

å redusere eksosutslippene fra ikke-veigående mobile maskiner og dermed ytterligere øke fordelen ved lavere
svovelinnhold i brensler til slike maskiner, som allerede er foreslått av Kommisjonen.

Kommisjonen fortsetter også å arbeide for betydelige utslippsreduksjoner fra skip i Den internasjonale
sjøfartsorganisasjon (IMO), og den har forpliktet seg til å framlegge forslag til fellesskapstiltak dersom IMO ikke
klarer å framlegge tilstrekkelig ambisiøse forslag i 2008.

Kommisjonen holder imidlertid fast ved sitt initiativ om bedre regelverksutforming og kravet om at nye forslag skal
underbygges av en omfattende vurdering av virkninger og fordeler. I samsvar med traktaten om opprettelse av Det
europeiske fellesskap vil Kommisjonen derfor fortsatt vurdere om det er nødvendig å framsette nye forslag til regelverk,
men forbeholder seg retten til å bestemme om og når det vil være hensiktsmessig å framlegge et slikt forslag.

ERKLÆRING FRA NEDERLAND
Nederland har alltid støttet utviklingen av en ambisiøs og effektiv europeisk politikk for luftkvalitet, og vil fortsette
med det. Nederland gleder seg derfor over at Rådet og Europaparlamentet har inngått et kompromiss og gratulerer
Europaparlamentet, Kommisjonen og formannskapet med de oppnådde resultatene. Det nye direktivet om kvaliteten på
omgivelsesluft utgjør et betydelig framskritt for både miljøet og menneskers helse.
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Som Nederland påpekte da den felles holdningen ble utarbeidet, er luftkvaliteten i Nederland i høy grad utsatt for
grenseoverskridende påvirkning og vil derfor ha stort utbytte av en effektiv europeisk tilnærming. For Nederland har det
vært viktig at direktivet skulle inneholde en veloverveid pakke av europeiske og nasjonale tiltak med realistiske frister
for å nå luftkvalitetsmålene. Bare da vil det være mulig for medlemsstatene å nå de ambisiøse målene som er fastsatt.
Nederland er tilfreds med Kommisjonens uttalelse om at den vil framlegge fellesskapstiltak i god tid. Dersom
luftkvalitetsmålene skal nås overalt og i tide i hele EU, er det nødvendig med en forsvarlig europeisk politikk for
håndtering av forurensning ved kilden. Nederland vil særlig påpeke mangelen på og den usikkerheten som råder, når det
gjelder opplysninger om utslipp og konsentrasjoner av fine partikler (PM2,5). Nederland vil selvsagt gjøre sitt ytterste
for å nå direktivets mål innen fristen. På grunnlag av den kunnskap vi har tilgang til nå, vil dette i stor utstrekning la seg
gjennomføre. Den nederlandske regjeringen er i ferd med å utvikle et nasjonalt samarbeidsprogram for luftkvalitet som
skal gjøre det mulig å nå luftkvalitetsmålene innen fristen, også på de områdene der utslippstakene fortsatt overskrides.
Nederland er tilfreds med at Rådet og Europaparlamentet avsluttet sin annen behandling i tide slik at direktivet kan tre
i kraft i begynnelsen av 2008. Dette er viktig for vår nasjonale strategi, men også for strategien i landene rundt oss.
Nederland vil naturligvis arbeide hardt for å sikre at det ved hjelp av det nasjonale samarbeidsprogrammet og alle lokale
og regionale tiltak vil være mulig å nå de europeiske målene for luftkvalitet.
________________________
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KOMMISJONSAVGJERD

2016/EØS/8/49

av 26. september 2011
om referanseverdiar som skal nyttast ved tildeling av utsleppskvotar for klimagassar vederlagsfritt
til luftfartøyoperatørar i medhald av artikkel 3e i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF
(2011/638/EU)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

4)

Difor må referanseverdiane byggje på det talet på kvotar
som er tildelt vederlagsfritt i heile EØS, slik det er fastsett
i avgjerd i EØS-komiteen nr. 93/2011 av 20. juli 2011 om
endring av vedlegg XX (Miljø) til EØS-avtala(4).

5)

Referanseverdiane bør reknast ut ved å dividere talet på
tildelte kvotar for heile EØS høvesvis for handelsperioden
frå 1. januar til 31. desember 2012 og for handelsperioden
frå 1. januar 2013 til 31. desember 2020, med summen
av tonnkilometerdata i søknader lagde fram for Kommisjonen i samsvar med artikkel 3e nr. 2 i direktiv 2003/87/
EF —

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske
unionen,

med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/
EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning for
handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet og
om endring av rådsdirektiv 96/61/EF(1), særleg artikkel 3e nr. 3
bokstav e), og

ut frå desse synsmåtane:
TEKE DENNE AVGJERDA:
1)

2)

3)

Det er naudsynt å vedta referanseverdiar som skal nyttast
ved tildeling av kvotar vederlagsfritt til luftfartøyoperatørar i handelsperioden frå 1. januar til 31. desember 2012,
slik det er nemnt i artikkel 3c nr. 1 i direktiv 2003/87/EF,
og i handelsperioden frå 1. januar 2013 til 31. desember
2020, slik det er nemnt i artikkel 13 nr. 1 jamført med
artikkel 3c nr. 2 i det nemnde direktivet.

Tildelingar i samsvar med desse referanseverdiane bør
fastsetjast fram til 2020, bortsett frå i tilfelle der rettsakter som er vedtekne i medhald av artikkel 25a i direktiv
2003/87/EF, krev konsekvensendringar.

Som følgje av at europaparlaments- og rådsdirektiv
2008/101/EF av 19. november 2008 om endring av direktiv 2003/87/EF slik at luftfartsvirksomhet omfattes av
ordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser
i Fellesskapet(2) vart teke inn i avtala om Det europeiske
økonomiske samarbeidsområdet (EØS) ved avgjerd i
EØS-komiteen nr. 6/2011 av 1. april 2011 om endring av
vedlegg XX (Miljø) til EØS-avtala(3), skal desse referanseverdiane nyttast innanfor EØS.

Artikkel 1
1. Utan at det rører ved artikkel 25a i direktiv 2003/87/EF,
skal referanseverdiane som er nemnde i artikkel 3e nr. 3 bokstav
e), og som skal nyttast ved tildeling av kvotar vederlagsfritt til
luftfartøyoperatørar i medhald av artikkel 3e nr. 1 i det nemnde
direktivet for tidsrommet frå 1. januar til 31. desember 2012,
vere 0,000679695907431681 kvotar per tonnkilometer.

2. Utan at det rører ved artikkel 25a i direktiv 2003/87/EF,
skal referanseverdiane som er nemnde i artikkel 3e nr. 3 bokstav
e), og som skal nyttast ved tildeling av kvotar vederlagsfritt til
luftfartøyoperatørar i medhald av artikkel 3e nr. 1 i det nemnde
direktivet for tidsrommet frå 1. januar 2013 til 31. desember
2020, vere 0,00513749531377628 kvotar per tonnkilometer,
som svarar til 0,000642186914222035 kvotar per tonnkilometer
per år.

Artikkel 2
(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 252 av 28.9.2011, s. 20, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 122/2011 av 21. oktober 2011
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 70 av 22.12.2011, s. 24.
(1) TEU L 275 av 25.10.2003, s. 32.
(2) TEU L 8 av 13.1.2009, s. 3.
(3) TEU L 93 av 7.4.2011, s. 35.

Utrekningar av eit tal på kvotar som skal tildelast i samsvar
med dei referanseverdiane som er fastsette i artikkel 1, skal
avrundast nedover til nærmaste kvote.
(4)

Enno ikkje offentleggjord i TEU.
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Artikkel 3
Denne avgjerda tek til å gjelde tredje dagen etter at ho er kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.

Utferda i Brussel, 26. september 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

________________________
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