NORSK utgave

EØS-tillegget
til Den europeiske
unions tidende

I

EØS-ORGANER

1.

EØS-komiteen

II

EFTA-ORGANER

1.

EFTA-statenes faste komité

2.

EFTAs overvåkningsorgan

ISSN 1022-9310

Nr. 20
23. årgang
7.4.2016

2016/EØS/20/01		
Vedtak i EFTAs overvåkningsorgan nr. 277/15/COL av 6. juli 2015 om unntak for
visse logistikktjenester for Posten Norge AS fra anvendelsen av europaparlamentsog rådsdirektiv 2004/17/EF om samordning av innkjøpsreglene for oppdragsgivere
innen vann- og energiforsyning, transport og posttjenester  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2016/EØS/20/02		
Vedtak i EFTAs overvåkningsorgan nr. 447/14/COL av 5. november 2014 om
vedtakelse av retningslinjer for forvaltningen av systemet for rask utveksling av
opplysninger (RAPEX), som er opprettet i henhold til artikkel 11 og 12 i direktiv
2001/95/EF (produktsikkerhetsdirektivet)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

3.

EFTA-domstolen

III

EU-ORGANER

1.

Kommisjonen

2016/EØS/20/03		

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7864 – Trelleborg AB/
ČGS Holding a.s.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78

2016/EØS/20/04		
Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7881 – AB InBev/
SAB Miller)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79

2016/EØS/20/05		
Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7943 – Dow/DCC) – Sak
som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

2016/EØS/20/06		
Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7951 – Shire/Baxalta)
– Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81

2016/EØS/20/07		
Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7980 – Sumitomo/Cosan/
Biomassa) – Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte  . . . . . . . . . . . . .

82

2016/EØS/20/08		
Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7994 – The Kingdom of
Denmark/DONG) – Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte  . . . . . . .

83

2016/EØS/20/09		
Innledning av behandling (Sak M.7758 – Hutchison 3G Italy/Wind/JV)  . . . . . . . . . . . .

84

2016/EØS/20/10		
Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak M.7737 – Honeywell/Elster)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84

2016/EØS/20/11		
Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak M.7813 – Sanofi/Google/DMI JV)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85

2016/EØS/20/12		
Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak M.7839 – Outokumpu/Hernandez Edelstahl)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85

2016/EØS/20/13		
Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak M.7868 – Tönnies/Tican)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86

2016/EØS/20/14		
Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak M.7874 – Warburg Pincus/General Atlantic/Unicredit/Pioneer US)  . . . . . . . . . . . . . .

86

2016/EØS/20/15		
Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak M.7925 – Newell Rubbermaid/Jarden)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87

2016/EØS/20/16		
Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak M.7937 – Computer Sciences Corporation/Xchanging)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87

2016/EØS/20/17		
Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak M.7953 – AXA/Group CM-11/Target)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88

2016/EØS/20/18		
Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak M.7964 – Recruit Holdings/USG People)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88

2016/EØS/20/19		
Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak M.7967 – Apax Partners/Neuberger Berman/Engineering)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89

2016/EØS/20/20		
Innbydelse til å sende inn forslag – EACEA/05/2016 innenfor rammen av Erasmus+programmet – Hovedtiltak 3: Støtte til politiske reformer – Sosial inkludering
gjennom utdanning, opplæring og ungdomsarbeid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89

2016/EØS/20/21		
Innbydelse til å sende inn forslag – GP/DSI/ReferNet FPA/001/16 – ReferNet –
Cedefops europeiske nettverk for informasjon om yrkesrettet utdanning
og opplæring  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91

2016/EØS/20/22		
Oversikt over EU-beslutninger om markedsføringstillatelser for legemidler fra
1. februar 2016 til 29. februar 2016  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93

7.4.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 20/1

EFTA-ORGANER
EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN
VEDTAK I EFTAs OVERVÅKNINGSORGAN

2016/EØS/20/01

nr. 277/15/COL
av 6. juli 2015
om unntak for visse logistikktjenester for Posten Norge AS fra anvendelsen av
europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF om samordning av innkjøpsreglene
for oppdragsgivere innen vann- og energiforsyning, transport og posttjenester

EFTAs overvåkningsorgan (heretter kalt Overvåkningsorganet) har –
under henvisning til rettsakten omhandlet i nr. 4 i vedlegg XVI til EØS-avtalen om fastsettelse av
framgangsmåtene for tildeling av offentlige kontrakter i forsyningssektoren (europaparlaments- og
rådsdirektiv 2004/17/EF av 31. mars 2004 om samordning av innkjøpsreglene for oppdragsgivere
innen vann- og energiforsyning, transport og posttjenester) (heretter kalt ”direktiv 2004/17/EF”), særlig
artikkel 30 nr. 1, 5 og 6,
under henvisning til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol
(heretter kalt overvåknings- og domstolsavtalen), særlig avtalens protokoll 3 artikkel 1 og 3,
under henvisning til vedtak i EFTAs overvåkningsorgan av 19. april 2012 som gir det medlem med særlig
ansvar for offentlig innkjøp myndighet til å ta visse beslutninger innenfor offentlige innkjøp (vedtak
nr. 136/12/COL),
etter samråd med EFTAs komité for offentlige innkjøp og
og på følgende bakgrunn:
I. FAKTISKE FORHOLD
1)

Overvåkningsorganet har ved brev av 20. mars 2015(1) og etter drøftinger før melding mottatt
en anmodning fra Posten Norge AS om å gjøre et vedtak om anvendelsen av artikkel 30 nr. 1
i direktiv 2004/17/EF på visse logistikktjenester. Overvåkningsorganet underrettet Norge om å
ha mottatt denne anmodningen.(2) Ved brev av 1. juni 2015(3) endret Posten Norge omfanget
av sin anmodning, etter samråd med Overvåkningsorganet. EFTA komité for offentlige innkjøp
ble ved brev fra Overvåkningsorganet av 10. juni 2015 rådført og bedt om å gi sitt syn etter
skriftlig prosedyre.(4) EFTAs komité for offentlige innkjøp avga en enstemmig, positiv uttalelse
til Overvåkningsorganets utkast til vedtak 26. juni 2015.(5)

2)

Anmodningen fra Posten Norge, som endret, gjelder følgende logistikktjenester som fastsatt av
Posten Norge:
a) Standardlevering av pakker mellom bedrifter (”B-til-B”) – nasjonalt, som omfatter
distribusjon av pakker som veier mindre enn 35 kg som sendes fra og leveres til bedrifter
i Norge (også innkommende pakker, som omfatter levering av pakker av en postoperatør
eller logistikktjenesteyter i Norge på vegne av en postoperatør eller logistikktjenesteyter i
utlandet).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Mottatt av Overvåkningsorganet 23. mars 2015 (dokument nr. 752259).
Dokument nr. 760094, 757507, 758208.
Dokument nr. 758924.
Dokument nr. 758020, 759785, 759788.
Dokument nr. 762175.
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b) Standard B-til-B-levering av pakker – internasjonalt, utgående, som omfatter distribusjon av
pakker som veier mindre 35 kg som sendes fra bedrifter i Norge til bedrifter i utlandet.
c) Ekspresslevering av pakker (Ekspress over natten) – nasjonalt, som omfatter distribusjon av
pakker og gods til bedrifter i Norge, med garantert levering senest innen en fastsatt tidsfrist
neste dag.
d) Ekspresslevering av pakker – internasjonalt (både innkommende og utgående), som omfatter
ekspresstransport av pakker til og fra Norge.
e) Samlasting eller generelt gods, som omfatter distribusjon av gods som veier mellom 35 kg og
2,5 tonn (ikke pakker), og som håndteres gjennom et nettverk av terminaler, unntatt termo- og
partitransport, og der flere kolli leveres til de samme mottakerne.
f) Dellast som omfatter distribusjon av gods over 2–2,5 tonn og som ikke håndteres i terminaler,
men leveres via vei eller med jernbane, unntatt termo- og partitransport.
3)

Anmodningen ledsages av en rapport fra den nasjonale konkurransemyndigheten, dvs.
Konkurransetilsynet, som fastslår at Posten Norge var utsatt for en betydelig grad av konkurranse
på alle markeder som er meldt til Overvåkningsorganet.

II. DEN RETTSLIGE RAMMEN
4)

Artikkel 30 nr. 1 i direktiv 2004/17/EF åpner mulighet for et unntak fra kravene i reglene for
offentlige innkjøp i en situasjon der deltakerne i et marked utøver virksomhet som er utsatt for
konkurranse. Direktivets artikkel 30 nr. 1 fastsetter at:
”Kontrakter som inngås med sikte på å gjøre det mulig å utøve en virksomhet nevnt i artikkel
3–7, omfattes ikke av dette direktiv dersom den aktuelle virksomheten, i medlemsstaten der den
utøves, ikke er utsatt for direkte konkurranse på markeder med fri adgang.”

5)

Direktivets artikkel 30 nr. 1 fastsetter to krav som må oppfylles før Overvåkningsorganet kan gi
unntak i henhold til artikkel 30 nr. 5, idet det tas hensyn til direktivets artikkel 30 nr. 6.

6)

Det første kravet i artikkel 30 nr. 1 i direktiv 2004/17/EF er at virksomheten må utøves i et marked
det er fri adgang til. Ifølge artikkel 30 nr. 3 i direktivet betraktes et marked som fritt dersom
medlemsstaten har gjennomført og anvendt relevant EØS-regelverk om åpning av en gitt sektor
eller deler av den.

7)

Artikkel 30 nr. 5 i direktiv 2004/17/EF gir Overvåkningsorganet adgang til å gjøre vedtak med
hjemmel i artikkel 30 nr. 1 på anmodning fra oppdragsgivere når statens lovgivning fastsetter
det. Dette kravet er oppfylt med hensyn til Norge. Direktiv 2004/17/EF er gjennomført i norsk
rettsorden gjennom Lov nr. 69 av 16. juli 1999 om offentlige anskaffelser (6) og Forskrift 403 av
7. april 2006 om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og
posttjenester) (7). Paragraf 15-1 i forskrift 403 angir vilkårene og framgangsmåten for anvendelse
av artikkel 30 i direktivet på norske oppdragsgivere. Forskrift 403 fastsetter at oppdragsgivere
kan kreve at Overvåkningsorganet gjør et vedtak om anvendelsen av artikkel 30 nr. 1 i direktiv
2004/17/EF på en gitt virksomhet Norge. Før søknaden inngis, kan oppdragsgiverne eventuelt
innhente en uttalelse fra nasjonal konkurransemyndighet.

8)

Relevant EØS-regelverk i henhold til artikkel 30 nr. 3 i direktivet er, for den aktuelle
anmodningen, nevnt i bokstav F i vedlegg XI til direktiv 2004/17/EF, dvs. europaparlaments- og
rådsdirektiv 97/67/EF av 15. desember 1997 om felles regler for utviklingen av et indre marked
for posttjenester i Fellesskapet og forbedring av tjenestenes kvalitet (heretter kalt «direktiv
97/67/EF»).(8) Norge har gjennomført direktiv 97/67/EF i sin nasjonale rettsorden, samt de
første endringene av det ved endringsdirektiv 2002/39/EF.(9) De seneste endringene av direktiv

(6)
(7)
(8)
(9)

Denne fotnoten er ikke relevant for den norske språkversjonen.
Denne fotnoten er ikke relevant for den norske språkversjonen.
Rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg XI nr. 5d. EFT L 15 av 21.1.1998, s. 14.
Rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg XI nr. 5d. EFT L 176 av 5.7.2002, s. 21.
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97/67/EF, innført ved endringsdirektiv 2008/6/EF(10), er imidlertid per dato ennå ikke innlemmet
i EØS-avtalen. Til tross for dette berører bestemmelsene i disse seneste endringene av direktiv
97/67/EF ikke aktivitetene som anmodningen omfatter, og det er derfor ingen rettslig hindring for
å vurdere at formodningen angitt i artikkel 30 nr. 3 i direktiv 2004/17/EF er oppfylt.
9)

Det andre kravet i artikkel 30 nr. 1 i direktiv 2004/17/EF er at virksomheten, i den EFTAstaten den utøves, er utsatt for direkte konkurranse. Spørsmålet om en virksomhet er direkte
utsatt for konkurranse må avgjøres på grunnlag av ”kriterier som er i samsvar med traktatens
konkurransebestemmelser, for eksempel de berørte varers eller tjenesters art, om det finnes
alternative varer eller tjenester, priser og om det finnes, faktisk eller potensielt, flere enn én
leverandør av de berørte varer og tjenester”.(11)

10)

Forekomsten av direkte eksponering for konkurranse må vurderes på grunnlag av ulike
indikatorer, hvorav ingen i seg selv er avgjørende. Når det gjelder markedene som omfattes av
dette vedtak, utgjør de største deltakernes markedsandel på et gitt marked, ett kriterium som bør
tas i betraktning. Et annet kriterium er graden av konsentrasjon i disse markedene.(12) Direkte
eksponering for konkurranse vurderes på grunnlag av objektive kriterier, der det tas hensyn til den
berørte sektorens særtrekk. Ettersom vilkårene for de ulike formene for virksomhet som omfattes
av dette vedtak varierer, vurderes hver relevant virksomhet eller marked hver for seg.

11)

Selv om ulike markedsdefinisjoner kan overveies i visse tilfeller, er det ikke nødvendig å fastsette
en nøyaktig definisjon av det relevante markedet med hensyn til en rekke tjenester angitt i
meldingen fra Posten Norge, i den grad resultatet av vurderingen er det samme uansett om det
bygger på en smal eller en bredere markedsdefinisjon.

12)

Formålet med dette vedtak er utelukkende å gi unntak i henhold til artikkel 30 i direktiv
2004/17/EF, og berører ikke anvendelsen av konkurransereglene.

III. VURDERING
13)

Man må huske på at målet for dette vedtak er å avgjøre om tjenestene som omfattes av
anmodningen er utsatt for konkurranse (i markeder med fri adgang i henhold til artikkel 30
i direktiv 2004/17/EF) i en utstrekning som vil sikre at, også i fravær av disiplinen som de
nærmere innkjøpsreglene i direktiv 2004/17/EF fører med seg, innkjøp for å kunne utøve den
aktuelle virksomheten vil foregå på en åpen og ikke-diskriminerende måte etter kriterier som lar
innkjøperne avgjøre hvilken løsning som alt i alt er økonomisk mest fordelaktig.

14)

I denne forbindelse bør det bemerkes at de definerte markedene generelt kjennetegnes ved
at det er flere logistikktjenesteytere. I dette vedtak, og med forbehold for anvendelsen av
konkurranseretten generelt, vil analysen av eksponering for konkurranse bare vurdere hvorvidt
Posten Norges virksomhet for øyeblikket utsettes for konkurranse i markedene med fri adgang.

15)

Som forklart ovenfor må Overvåkningsorganet avgjøre om de berørte sektorene er direkte
utsatt for konkurranse. For dette formål har det undersøkt dokumentasjonen framlagt av Posten
Norge samt opplysninger fra Konkurransetilsynet, konkurrenter og kunder av Posten Norge.
Det bør bemerkes at Overvåkningsorganet fortrinnsvis har støttet seg på markedsdata fra
Posten Norge i vurderingen av markedsandeler og konsentrasjonsnivåer. Noen av dataene ble
bekreftet i forbindelse med Overvåkningsorganets innhenting av markedsopplysninger, men
Overvåkningsorganet var ikke i stand til å bekrefte alle dataene om markedsandeler.

(10) EUT L 52 av 28.2.2008, s. 3.
(11) Artikkel 30 nr. 2 i direktiv 2004/17/EF.
(12) Se også Overvåkningsorganets vedtak nr. 189/12/COL av 22. mai 2012 om unntak for produksjon og engrossalg av elektrisk kraft
i Norge fra anvendelsen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF om samordning av innkjøpsreglene for oppdragsgivere
innen vann- og energiforsyning, transport og posttjenester (EUT L 287 av 18.10.2012, s. 21, og EØS-tillegget til EUT nr. 58 av
18.10.2012, s. 14).
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Markedsdefinisjon – produktmarked
16)

I tråd med Europakommisjonens beslutningspraksis i konkurranserettsaker,(13) samt i saker
knyttet til unntak i henhold til artikkel 30 i direktiv 2004/17/EF(14) for pakkeleveringstjenester,
skiller søkeren mellom de relevante markedene på følgende grunnlag:
a. Standard og ekspresslevering av pakker etter hvor mye forsendelsen haster.
b. Nasjonal og internasjonal levering av pakker.
c. Levering av pakker fra bedrifter til kunder (”B-til-K”) og fra bedrifter til bedrifter (”B-til-B”).
d. Pakker og gods, etter vekt, format og nødvendig håndteringsutstyr.

Markedsdefinisjon – geografisk marked
17)

Europakommisjonen (heretter kalt «Kommisjonen») har i ulike konkurransebeslutninger(15),
men også i forbindelse med artikkel 30 i direktiv 2004/17/EF(16), fastslått at virkeområdet for de
geografiske markedene for nasjonale og internasjonale B-til-B-pakkeleveringstjenester, nasjonale
og internasjonale ekspresstjenester og generelle tjenester for generelt gods / samlasting (eller
lettgods) og dellast, er nasjonalt. Når det gjelder disse markedene, hadde Kommisjonen vurdert
hvorvidt disse markene kunne være bredere enn nasjonale, men trakk ingen konklusjoner på
dette punktet.(17) Denne segmenteringen er hovedsakelig basert på det faktum at slike tjenester
fastsettes nasjonalt. Søkerens holdning er i tråd med Kommisjonens praksis nevnt ovenfor.

18)

Konkurransetilsynet har konkludert med at den nøyaktige geografiske definisjonen av det
relevante markedet kan holdes åpen, ettersom resultatet av analysen vil være den samme
uavhengig av om den bygger på en smal eller bred markedsdefinisjon.(18)

19)

Ettersom det ikke er noen ting som tilsier at det finnes et bredere eller smalere geografisk
virkeområde for markedene, mener Overvåkningsorganet ved vurdering av om vilkårene fastsatt
i artikkel 30 nr. 1 i direktiv 2004/17/EF er oppfylt, og med forbehold for konkurranseretten, at de
relevante geografiske markedene i dette vedtak omfatter Norges territorium.

20)

Disse problemstillingene drøftes nærmere under i forbindelse med produktmarkedene som Posten
Norge har underrettet om.

1.1

Standard B-til-B-pakkeleveringsmarkedet – nasjonalt

1.1.1

Det relevante produktmarkedet

21)

Søkeren har angitt at det nasjonale markedet for standard B-til-B-pakkelevering bør defineres
som distribusjon mellom bedrifter av pakker som veier mindre enn 35 kg og som leveres i
Norge (også innkommende pakker, som omfatter levering av pakker av en postoperatør eller
logistikktjenesteyter i Norge på vegne av en postoperatør eller logistikktjenesteyter i utlandet).(19)

(13) Kommisjonsbeslutning nr. IV/M.1549 av 8. juli 1999 Deutsche Post/ASG, nr. 10; kommisjonsbeslutning COMP/M.3155 av
19. juni 2003 Deutsche Post/Securicor, nr. 8; kommisjonsbeslutning COMP/M.5152 av 21. april 2009 Posten AB/Post Danmark
A/S, nr. 49–63; kommisjonsbeslutning COMP/M.6570 av 30. januar 2013 UPS/TNT Express, nr. 156 og 164.
(14) Kommisjonsbeslutning nr. 2013/154/EU av 22. mars 2013 om unntak fra visse tjenester i postsektoren i Ungarn fra anvendelsen av
direktiv 2004/17/EF, nr. 9 og18; kommisjonsbeslutning nr. 2010/142/EU av 3. mars 2010 om unntak for visse tjenester i postsektoren
i Østerrike fra anvendelsen av direktiv 2004/17/EF, nr. 9–14; kommisjonsbeslutning nr. 2009/46/EF av 19. desember 2008 om
unntak for visse tjenester i postsektoren i Sverige fra anvendelsen av direktiv 2004/17/EC, nr. 16–24; kommisjonsbeslutning
nr. 2007/564/EF av 6. august 2007 om unntak for visse tjenester i postsektoren i Finland fra anvendelsen av direktiv 2004/17/EF,
nr. 17–23.
(15) Kommisjonsbeslutning COMP/M.1347 av 23. februar 1999 Deutsche Post/Securicor, nr. 32–34; kommisjonsbeslutning
nr. IV/M.1405 av 15. februar 1999 TNT Post Group/Jet Services, nr. 29–31; kommisjonsbeslutning nr. IV/M.1513 av 1. juli
1999 Deutsche Post/Danzas/Nedlloyd, nr. 15–19; kommisjonsbeslutning COMP/M.1549 av 8. juli 1999 Deutsche Post/ASG,
nr. 15–18; kommisjonsbeslutning COMP/M.2908 av 21. oktober 2002 Deutsche Post/DHL (II), nr. 19 og 20; kommisjonsbeslutning
COMP/M.3155 av 19. juni 2003 Deutsche Post/Securicor, nr. 11; kommisjonsbeslutning COMP/M.3971 av 24. november 2005
Deutsche Post/Exel, nr. 31–32; kommisjonsbeslutning COMP/M.5152 av 21. april 2009, Posten AB/Post Danmark A/S, nr. 64–74;
kommisjonsbeslutning COMP/M.6503 av 4. juli 2012 La Poste/Swiss Post/JV, nr. 53–56 og kommisjonsbeslutning COMP/M.6570
av 30. januar 2013 UPS/TNT Express, nr. 241–243.
(16) Kommisjonsbeslutning nr. 2013/154/EU av 22. mars 2013 om unntak for visse tjenester i postsektoren i Ungarn fra anvendelsen av
direktiv 2004/17/EF, nr. 19.
(17) Kommisjonsbeslutning COMP/M.3971 av 24. november 2005 Deutsche Post/Exel, nr. 25–27.
(18) Se Konkurransetilsynets holdning av 29. januar 2015 (dokument nr. 746121), side 4.
(19) Se Posten Norges søknad, side 23.
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22)

I sitt vedtak Posten Norge/Privpak(20) fant Overvåkningsorganet at B-til-B-pakkelevering er
en tjeneste som brukes av bedriftskunder som krever dør-til-dør-levering til andre bedrifter
i kontortiden. Disse bedriftskundene er tidssensitive og forberedt på å betale en betydelig
høyere pris for slike tjenester. Overvåkningsorganet besluttet at tjenestene for B-til-Bpakkelevering har forskjellige kjennetegn, priser og tiltenkte bruksområder sammenlignet med
B-til-K-pakkelevering.(21) Konklusjonen synes å være i tråd med Kommisjonens praksis, der
Kommisjonen har fastsatt atskilte pakkeleveringsmarkeder for bedriftskunder og privatkunder,
ettersom B-til-B- og B-til-K-leveringer ikke ble ansett som substituerbare.(22)

23)

Søkeren skiller også markedet for B-til-B-pakkelevering fra godsmarkedet, på grunn av
forskjellene i håndtering og priser. B-til-B-tjenesteyteres pakkesorteringsanlegg omfattes av en
vektbegrensning basert på at én person skal kunne løfte hver pakke og også på at hver pakke skal
kunne håndteres av en maskin. Søkeren angir at pakker som veier mer enn 35 kg ikke håndteres
ved samme sorteringsanlegg som pakker som veier mindre, og tjenesteytere synes å bruke
vektbegrensninger i området 30–35 kg.(23)

24)

Dette er i samsvar med Kommisjonens praksis der det finnes et eget produktmarked for levering
av småpakker. Det er blitt vurdert slik at det finnes et eget produktmarked for levering av små
pakker, der 31,5 kg synes å være en egnet terskel for å skille små pakker fra gods. Det er fordi
gods og små pakker vanligvis transporteres via ulike infrastrukturer som er utformet på en annen
måte. Ifølge en markedsundersøkelse som Kommisjonen har foretatt i en av sine nylige saker,
bekreftet respondentene at det ikke finnes en enhetlig vektgrense i industrien for å fastsette hvilke
enheter som er akseptable i et småpakkenettverk. De fleste av konkurrentene anga imidlertid
vektgrenser på mellom 25 og 35 kg.(24)

25)

Fra Posten Norges ståsted utgjør dessuten nasjonale og internasjonale standard B-til-Bpakkeleveringstjenester to forskjellige produktmarkeder. Internasjonale, utgående pakker
krever vanligvis to tjenesteytere og ulike infrastrukturer.(25) Dette er igjen i tråd med
Kommisjonens beslutninger, som skiller mellom det nasjonale og det internasjonale markedet for
småpakkelevering.(26)

26)

Søkeren mener at nasjonal B-til-B-pakkelevering og internasjonal, innkommende pakkelevering
er en del av det samme markedet. Det ser ut til å være en rekke kommisjonsbeslutninger der
slik internasjonal, innkommende levering ser ut til å være inkludert i det nasjonale markedet.(27)
Hvorvidt disse markedene vurderes separat eller som en del av det samme markedet, berører ikke
den endelige vurderingen, så det vil ikke foretas noen nærmere avgrensning i dette vedtak, og den
nøyaktige definisjonen av det relevante markedet kan derfor holdes åpen.

27)

Med tanke på ovennevnte er Overvåkningsorganets konklusjon ved anvendelse av dette vedtak at
det finnes et eget produktmarked for distribusjon mellom bedrifter i Norge av pakker som veier
mindre enn 35 kg.

1.1.2

Direkte eksponering for konkurranse

28)

Posten Norges andel av det nasjonale B-til-B-markedet ble anslått til 35 % i 2013. Den anslåtte
kombinerte markedsandelen til de tre største konkurrentene var på 33 %, som har økt hvert år
siden 2011. I så henseende hadde PostNord 13 %, Schenker 11 % og UPS 9 % i 2013.(28) I
tillegg er Posten Norges konkurrenter internasjonale markedsdeltakere med økonomisk styrke til

(20) EFTAs overvåkningsorgans vedtak nr. 322/10/COL av 14. juli 2010, Posten Norge/Privpak.
(21) EFTAs overvåkningsorgans vedtak nr. 322/10/COL av 14. juli 2010, Posten Norge/Privpak, avsnitt 12.1.2, nr. 360.
(22) Kommisjonsbeslutning COMP/M.5152 av 21. april 2009 Posten AB/Post Danmark A/S, nr. 58–63; kommisjonsbeslutning
nr. 2009/46/EF av 19. desember 2008 om unntak for visse tjenester postsektoren i Sverige fra anvendelsen av direktiv 2004/17/EF,
nr. 17 og 18; og kommisjonsbeslutning nr. 2007/564/EF av 6. august 2007 om unntak for visse tjenester i postsektoren i Finland fra
anvendelsen av direktiv 2004/17/EF, nr. 17 og 18.
(23) Se Posten Norges søknad, side 26.
24
( ) Kommisjonsbeslutning COMP/M.6570 av 30. januar 2013 UPS/TNT Express, nr. 159–164 og kommisjonsbeslutning nr. IV/M.1513
av 1. juli 1999 Deutsche Post/Danzas/Nedlloyd, nr. 10.
(25) Se Posten Norges søknad, side 25.
(26) Kommisjonsbeslutning COMP/M.6570 av 30. januar 2013 UPS/TNT Express, nr. 165–182 og kommisjonsbeslutning COMP/M.5152
av 21. april 2009 Posten AB/Post Danmark A/S, nr. 54–74.
(27) Kommisjonsbeslutning COMP/M.5152 av 21. april 2009 Posten AB/Post Danmark A/S, nr. 54–57. Se også kommisjonsbeslutning
nr. 2010/142/EF av 3. mars 2010 om unntak for visse tjenester i postsektoren i Østerrike fra anvendelsen av direktiv 2004/17/EF,
nr. 10 og 11, og kommisjonsbeslutning nr. 2014/184/EU av 2. april 2014 om unntak for visse tjenester i postsektoren i Østerrike fra
anvendelsen av direktiv 2004/17/EF, nr. 29, 44 og 45 (når det gjelder postlevering).
28
( ) Se Posten Norges søknad, side 102-105.
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å utvide, og kundene ser for en stor del ut til å bruke anbud ved tjenesteyting, noe som gjør det
relativt enkelt å skifte til en ny tjenesteyter. Avtalens varighet er dessuten generelt kort, og det
virker som kundene har liten grad av lojalitet overfor sine leverandører.(29)
29)

Til tross for at Konkurransetilsynet oppga at det på grunnlag av tilgjengelige opplysninger ikke
kunne bekrefte dataene om markedsandeler som Posten Norge har framlagt, konkluderte tilsynet
med at Posten Norge tilsynelatende har store internasjonale konkurrenter og “eksponeres for en
ikke ubetydelig grad av konkurranse i markedet for standard [B-til-B]-pakketjenester.”(30)

30)

På grunnlag av ovennevnte og særlig idet det tas hensyn til konkurrentenes nåværende
markedsposisjoner og økonomiske styrke, er Overvåkningsorganets konklusjon at markedet for
standard nasjonal B-til-B-pakkelevering er direkte utsatt for konkurranse.

1.2

Markedet for standard B-til-B-pakkelevering – internasjonalt, utgående

1.2.1

Det relevante produktmarkedet

31)

Søkeren hevder at markedet for internasjonal, standard B-til-B-pakkelevering bør defineres som
distribusjon av pakker fra bedrifter i Norge til bedrifter i utlandet, og bør skilles fra det nasjonale
markedet for standard B-til-B-pakkelevering.(31)

32)

Som det framgår av betraktning 16 ovenfor og i tråd med Kommisjonens praksis(32),
utgjør det nasjonale og det internasjonale markedet for standard pakkeleveringstjenester to
atskilte produktmarkeder. I tillegg, som nevnt ovenfor, mener søkeren at det internasjonale
markedssegmentet for innkommende pakketjenester bør inngå i det nasjonale markedet for B-tilB-pakketjenester, i tråd med en rekke kommisjonsbeslutninger.(33)

33)

Internasjonal utgående levering innebærer avhenting, internasjonal transport og levering av pakker
gjennom et distribusjonsnettverk som er fullstendig forskjellig fra nasjonale pakkeleveringstjenester.
Internasjonal utgående levering omfatter vanligvis to logistikktjenesteytere, én i avsenderlandet
og en i bestemmelseslandet. I avsenderlandet henter en logistikktjenesteyter pakker for transport
til flere bestemmelsesland. Denne samme eller en annen logistikktjenesteyter distribuerer deretter
pakken til det endelige bestemmelsesstedet i bestemmelseslandet.

34)

Med tanke på ovennevnte er Overvåkningsorganets konklusjon ved anvendelse av dette vedtak
at det finnes et eget produktmarked for distribusjon av pakker som veier mindre enn 35 kg som
sendes fra bedrifter i Norge til bedrifter i utlandet.

1.2.2

Direkte eksponering for konkurranse

35)

I markedet for internasjonale, utgående standard B-til-B-pakketjenester hadde Posten Norge
i 2013 en markedsandel på 9 %, mens markedsandelen til de største konkurrentene var på
henholdsvis 26 % (DHL), 24 % (UPS) og 11 % (TNT).(34) Flere store konkurrenter i markedet
synes å skape et betydelig konkurransetrykk.

36)

På grunnlag av ovennevnte er Overvåkningsorganets konklusjon at det internasjonale markedet for
utgående standard B-til-B-pakketjenester er direkte utsatt for konkurranse. Denne konklusjonen
er i tråd med Konkurransetilsynets vurdering.(35)

(29)
(30)
(31)
(32)

Se Posten Norges søknad, side 107 og 115.
Se Konkurransetilsynets holdning av 29. januar 2015 (dokument nr. 746121), side 6.
Se Posten Norges søknad, side 25.
Kommisjonsbeslutning COMP/M.5152 av 21. april 2009 Posten AB/Post Danmark A/S, nr. 54–74 og kommisjonsbeslutning
COMP/M.6570 av 30. januar 2013 UPS/TNT Express, nr. 165–182.
(33) Se betraktning 26 over.
(34) Se Posten Norges søknad, side 119 og 121.
(35) Se Konkurransetilsynets holdning av 29. januar 2015 (dokument nr. 746121), side 6.
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1.3

Markedet for ekspresslevering av pakker (Ekspress over natten) – nasjonalt

1.3.1

Det relevante produktmarkedet

37)

Ifølge søkeren finnes det et eget marked for distribusjon av pakker og gods til bedrifter i Norge,
med garantert levering senest innen en fastsatt tidsfrist neste morgen. Slike ekspresstjenester, som
søkeren kaller Ekspress over natten, utgjør et annet produktmarked enn standard B-til-B-tjenesten
med leveringsfrist innen neste ettermiddag. Ekspress over natten er to eller tre ganger dyrere enn
standard B-til-B-tjenesten.(36)

38)

Som nevnt ovenfor ser det ut til at avgrensningen av et eget produktmarked for ekspresslevering
av pakker, på grunnlag av hvor raskt pakken kan leveres, er i tråd med Kommisjonens
beslutningspraksis.(37) Skillet bygger på det faktum at de to tjenestene leveres ved bruk
av to ulike infrastrukturer og nettverk, at ekspresstjenester er raskere og mer pålitelige
og at ekspresstjenestene dessuten er betydelig dyrere. Ekspresstjenester er vanligvis over
natten, tidssikre og omfatter en rekke av følgende merverditjenester: leveringsbekreftelse,
sporing, mulighet til å endre bestemmelsessted eller adresse under transitt, kontor-til-kontorlevering, fleksibel fakturering og prissetting, forsikring og pengene tilbake-garanti.(38) Selv
om leveringstidene kan variere med hensyn til ulike ekspressleveringstjenester (i motsetning
til forskjellene mellom ekspress og standard pakkeleveringstjenester), har Kommisjonen nylig
konkludert med at disse ulike tjenestene ikke utgjør separate produktmarkeder, men er segmenter
innenfor det bredere ekspressmarkedet.(39)

39)

Med tanke på ovennevnte er Overvåkningsorganets konklusjon ved anvendelse av dette vedtak at
det finnes et eget produktmarked for ekspresslevering av pakker og gods til bedrifter i Norge.

1.3.2

Direkte eksponering for konkurranse

40)

Posten Norges markedsandel i 2013 når det gjelder det nasjonale ekspressmarkedet, utgjorde
anslagsvis 28 %, mens PostNord hadde en markedsandel på 33 %, Jetpak 11 % og Schenker
12 %. Posten Norges markedsandel har vært synkende siden 2011. Flere internasjonale selskaper
har virksomhet i dette markedet, og mange kunder har anbudskonkurranser før de inngår avtaler
med tjenesteytere.(40) Med tanke på disse faktorene og i tråd med Konkurransetilsynets vurdering
og konklusjon(41) mener Overvåkningsorganet at det nasjonale markedet for ekspresslevering av
pakker er direkte utsatt for konkurranse.

1.4

Markedet for ekspresslevering av pakker – internasjonalt (både innkommende og utgående)

1.4.1

Det relevante markedet

41)

Søkeren mener at det finnes et eget marked for ekspresstransport av pakker og gods til og
fra Norge.(42) En slik markedsavgrensning synes igjen å være i tråd med Kommisjonens
beslutningspraksis.(43) Kommisjonen har faktisk hevdet at internasjonal levering av pakker
omfatter avhenting, internasjonal transport og levering av pakker gjennom et fullstendig

(36) Se Posten Norges søknad, side 53-54.
(37) Kommisjonsbeslutning COMP/M.3971 av 24. november 2005 Deutsche Post/Exel, nr. 21 og 22; kommisjonsbeslutning
COMP/M.5152 av 21. april 2009 Posten AB/Post Danmark A/S, nr. 50–53; kommisjonsbeslutning COMP/M.6570 av 30. januar
2013 UPS/TNT Express, nr. 188–219. Se også kommisjonsbeslutning nr. 2013/154/EU av 22. mars 2013 om unntak fra visse
tjenester i postsektoren i Ungarn fra anvendelsen av direktiv 2004/17/EF, nr. 9; kommisjonsbeslutning nr. 2010/142/EU av 3. mars
2010 om unntak for visse tjenester i postsektoren i Østerrike fra anvendelsen av direktiv 2004/17/EF, nr. 11; kommisjonsbeslutning
nr. 2009/46/EF av 19. desember 2008 om unntak for visse tjenester i postsektoren i Sverige fra anvendelsen av direktiv 2004/17/
EF, nr. 19 og kommisjonsbeslutning nr. 2007/564/EF av 6. august 2007 om unntak for visse tjenester i postsektoren i Finland fra
anvendelsen av direktiv 2004/17/EF, nr. 19.
(38) Kommisjonsbeslutning COMP/M.3971 av 24. november 2005 Deutsche Post/Exel, nr. 21.
(39) Kommisjonsbeslutning COMP/M.6570 av 30. januar 2013 UPS/TNT Express, nr. 220–226.
(40) Se Posten Norges søknad, side 134-147.
(41) Se Konkurransetilsynets holdning av 29. januar 2015 (dokument nr. 746121), side 6.
(42) Se Posten Norges søknad, side 23 og 148.
(43) Kommisjonsbeslutning COMP/M.2908 av 21. oktober 2002 Deutsche Post/DHL (II), nr. 10–18; kommisjonsbeslutning
COMP/M.3971 av 24. november 2005 Deutsche Post/Exel, nr. 22; kommisjonsbeslutning COMP/M.5152 av 21. april 2009
Posten AB/Post Danmark A/S, nr. 54–57; og kommisjonsbeslutning COMP/M.6570 av 30. januar 2013 UPS/TNT Express, nr.
165–187. Se også kommisjonsbeslutning nr. 2013/154/EU av 22. mars 2013 om unntak for visse tjenester postsektoren i Ungarn
fra anvendelsen av direktiv 2004/17/EF, nr. 9 og kommisjonsbeslutning nr. 2007/564/EF av 6. august 2007 om unntak for visse
tjenester i postsektoren i Finland fra anvendelsen av direktiv 2004/17/EF, nr. 19.
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forskjellig distribusjonsnettverk.(44) Internasjonale ekspresstjenester krever et betydelig høyere
antall bestemmelsessteder, spesifikk og sammensatt logistikk, mer kvalifisert personell og evnen
til å håndtere ytterligere myndighetskrav. Selv når enkelte aktører utøver virksomhet både i
hjemmemarkedet og de internasjonale ekspressmarkedene, ser deres forretningsvirksomhet ut til
å være organisert hver for seg. Fra leverandørens ståsted er derfor salg, markedsføring og drift av
internasjonale og nasjonale ekspresstjenester svært forskjellige.(45) Internasjonal ekspresslevering
er dessuten atskilt fra nasjonal ekspresslevering på grunn av infrastrukturens nasjonale
karakter.(46)
42)

Med tanke på ovennevnte er Overvåkningsorganets konklusjon ved anvendelse av dette vedtak at
det er et eget produktmarked for internasjonal ekspresslevering av pakker.

1.4.2

Direkte eksponering for konkurranse

43)

I markedet for internasjonal ekspresslevering av pakker hadde Posten Norge en markedsandel
på 4,4 % i 2013, og har sterk konkurranse fra store internasjonale selskaper som for eksempel
DHL med en markedsandel på 38 %, TNT med 21 % og UPS med 19 %.(47) Posten Norges
markedsandel er lav sammenlignet med konkurrentene, og har vært nedadgående siden 2011.
Gitt disse faktorene og i tråd med Konkurransetilsynets vurdering og konklusjon(48) slutter
Overvåkningsorganet at det internasjonale markedet for ekspresslevering av pakker er direkte
utsatt for konkurranse.

1.5

Spedisjon på land – generelt gods / samlasting

1.5.1

Det relevante produktmarkedet

44)

Søkeren mener at det finnes et eget spedisjonsmarked – generelt gods, som omfatter distribusjon
av gods som veier mellom 35 kg og 2,5 tonn som håndteres gjennom et nettverk av terminaler.
Ifølge søkeren bør termo- og partitransport utelukkes fra dette markedet.(49)

45)

Søkeren skiller mellom transport av B-til-B-pakker og transport av gods fordi gods krever
annet håndteringsutstyr enn pakker, som vanligvis håndteres ved sorteringsanlegg med kapasitet
til å håndtere store volumer med vektbegrensninger på opptil 30 til 35 kg på en automatisert
måte og i standardiserte formater. Gods kjennetegnes derimot vanligvis ved større og tyngre
kolli som trenger spesialisert håndteringsutstyr (slik som gaffeltrucker osv.). I tillegg omfattes
godstransport av andre prissettingsmodeller enn pakketransport, noe som ofte fører til lavere
priser for godslevering.(50)

46)

Søkeren mener dessuten at godsmarkedet kan deles inn i et marked for generelt gods / samlasting
og et marked for tyngre gods eller såkalt dellast. Dette skillet er basert på forskjeller i pris, men
enda viktigere på det faktum at disse produktene krever et annet nettverk eller infrastruktur for
transport og håndtering. Generelt gods eller samlasting krever et terminalnettverk ettersom det
håndteres i terminaler, mens dellast krever bred kjøretøydekning ettersom disse gjenstandene
generelt sendes direkte fra avsender til mottaker.

47)

Til tross for at Kommisjonen ikke har vedtatt en endelig holdning om definisjonen av det
relevante marked innenfor spedisjonstjenester, har den i mange tilfeller klart skilt mellom
pakke- og godsleveringstjenester, etter vekt, format og det håndteringsutstyret som er nødvendig
(pakketjenester som sikter på håndtering av store volumer kolli som må ha begrenset vekt
og være av standardisert format, der håndtering og transport standardiseres for å oppnå lave

Kommisjonsbeslutning nr. COMP/M.5152 av 21. april 2009 Posten AB/Post Danmark A/S, nr. 55.
Kommisjonsbeslutning COMP/M.3971 av 24. november 2005 Deutsche Post/Exel, nr. 22.
Kommisjonsbeslutning COMP/M.2908 av 21. oktober 2002 Deutsche Post/DHL (II), nr. 12.
Se Posten Norges søknad, side 150–151.
Se Konkurransetilsynets holdning av 29. januar 2015 (dokument nr. 746121), side 6–7.
Posten Norge definerer termotransport som transport av gods med en viss temperatur (dvs. kald), som utføres ved hjelp av
spesialutstyrte kjøretøyer til særlige priser og på særlige ruter som brukes hyppig (Posten Norges søknad, side 29). Posten Norge
definerer partitransport som transport av uemballert gods, ofte i væske-, gass- eller granulert form, som er uegnet til å transporteres
sammen med andre typer gods (som grus, jord, gjødsel, olje og gass) og som krever spesialkjøretøyer slik som særlig utstyrte
tankkjøretøyer eller åpne lastebiler/tilhengere (Posten Norges brev datert 13. mai 2015, dokument nr. 757562).
(50) Se Posten Norges søknad, side 23 og 26.
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
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enhetskostnader).(51) Spedisjon er i Kommisjonens praksis definert som organisering av transport
av kolli (eventuelt inkludert støttetjenester som tollbehandling, lager, bakketjenester osv.) på
vegne av kunder etter deres behov.(52)
48)

I tillegg skilte Kommisjonen i en beslutning om unntak i henhold til artikkel 30 i direktiv
2004/17/EF mellom markedet for lettgods, definert som transport av enkeltforsendelser i enheter
på 35 kg til 2,5 tonn, og markedet for godstjenester, definert som transport av tung containerlast
over 5 tonn eller tung containerlast på 2,5 til 5 tonn.(53) Denne argumentasjonen synes å være i
tråd med Kommisjonens fusjonsvedtak, der det ble foretatt en ytterligere segmentering innenfor
spedisjon via veitransport etter kategoriene ”mindre enn fullast eller samlasting”, ”semitrailerlast
eller dellast” og ”fullast”. ”Mindre enn fullast eller samlasting” ble definert som alt som er større
enn en pakke, men mindre enn 2 tonn, mens ”semitrailerlast eller dellast” ble definert som gods
over 2 tonn opptil fullast. ”Fullast” omfatter alt gods som fyller en hel lastebil. Kommisjonen
uttalte at de ulike håndteringskravene antydet atskilte produktmarkeder ettersom infrastrukturen
og markedsdeltakerne var forskjellige. Til slutt mente Kommisjonen at det var unødvendig å
avgrense markedene, ettersom det selv med en smalest mulig markedsdefinisjon ikke var noe som
tydet på at partene ville dominere.(54)

49)

Selv om Kommisjonen har vurdert en ytterligere oppdeling av spedisjonstjenester, etter type drift,
hhv. nasjonal og internasjonal spedisjon, og etter type spedisjon dvs. spedisjon med lufttransport,
på land og med sjøtransport(55), mener Overvåkningsorganet at det i denne saken er unødvendig
å avgrense de relevante produktmarkedene utover definisjonen ovenfor. På samme måte, hvorvidt
parti- og termotransport vurderes separat eller som en del av spedisjonen – vil det generelle
godsmarkedet ikke berøre den endelige vurderingen, slik at det i dette vedtak ikke vil skilles
ytterlige, og den nøyaktige definisjonen av det relevante markedet kan dermed være åpen.

1.5.2

Direkte eksponering for konkurranse

50)

I spedisjonsmarkedet – generelt gods hadde Posten Norge en markedsandel i 2013 på 10 %,
mens Schenker hadde 13 % og PostNord 12 %. Posten Norges markedsandel var stabil i perioden
2011–2013, og det samme gjaldt for de viktigste konkurrentene.(56) I tillegg er mange store
internasjonale aktører aktive i markedet, og utøver et betydelig konkurransetrykk på Posten
Norge. Gitt disse faktorene og i tråd med Konkurransetilsynets vurdering og konklusjon(57) slutter
Overvåkningsorganet at det internasjonale spedisjonsmarkedet – generelt gods er direkte utsatt
for konkurranse.

1.6

Spedisjon på land – dellast

1.6.1

Det relevante produktmarkedet

51)

I tråd med argumentene i avsnitt 1.5.1 hevder søkeren at det finnes et eget spedisjonsmarked
– dellast, som gjelder distribusjon av gods som overstiger 2–2,5 tonn, som ikke behandles i
terminaler, men som transporteres på vei eller med jernbane fra avsenderen direkte til mottakeren.
Her hevder igjen søkeren at termo- og partitransport bør utelukkes fra denne markedsdefinisjonen.(58)

52)

Uavhengig av om det relevante produktmarkedet har en smal eller bred definisjon, vil det ikke ha
noen innvirkning på sluttvurderingen. Overvåkningsorganet mener derfor at det er unødvendig

(51) Kommisjonsbeslutning nr. IV/M.1513 av 1. juli 1999 Deutsche Post/Danzaz/Nedlloyd, nr. 10; kommisjonsbeslutning nr. IV/M.1549
av 8. juli 1999 Deutsche Post/ASG, nr. 10; kommisjonsbeslutning COMP/M.2908 av 21. oktober 2002 Deutsche Post/DHL (II),
nr. 10; kommisjonsbeslutning COMP/M.6570 av 30. januar 2013 UPS/TNT Express, nr. 159–164.
(52) Kommisjonsbeslutning COMP/M.1794 av 7. februar 2000 Deutsche Post/Air Express International, nr. 8 og kommisjonsbeslutning
COMP/M.5152 av 21. april 2009 Posten AB/Post Danmark A/S, nr. 108–110.
(53) Kommisjonsbeslutning nr. 2007/564/EU av 6. august 2007 om unntak for visse tjenester i postsektoren i Finland fra anvendelsen
av direktiv 2004/17/EF, nr. 20.
(54) Kommisjonsbeslutning nr. IV/M.1549 av 8. juli 1999 Deutsche Post/ASG, nr. 11–13. Se også kommisjonsbeslutning COMP/M.1513
av 1. juli 1999 Deutsche Post/Danzas/Nedloyd, nr. 11, siste punktum.
(55) I tillegg har Kommisjonen hevdet at spedisjon på land kan inndeles i spedisjon med jernbane og på vei. Se kommisjonsbeslutning
COMP/M.1794 av 7. februar 2000 Deutsche Post/Air Express International, nr. 8–11 og kommisjonsbeslutning COMP/M.5152 av
21. april 2009 Posten AB/Post Danmark A/S, nr. 108–110.
(56) Se Posten Norges søknad, side 166 og 168.
(57) Se Konkurransetilsynets holdning av 29. januar 2015 (dokument nr. 746121), side 7.
(58) Se Posten Norges søknad, side 23.
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ytterligere å avgrense de relevante produktmarkedene utover definisjonen angitt ovenfor, og det
vil vurdere hvorvidt Posten Norge er direkte utsatt for konkurranse i spedisjonsmarkedet – dellast,
unntatt termo- og paritransport.
1.6.2

Direkte eksponering for konkurranse

53)

I spedisjonsmarkedet – dellast hadde Posten Norge en markedsandel i 2013 på 16 %, mens
Schenker hadde 11 % og PostNord 9 %. Posten Norges markedsandel være svakt synkende
siden 2011. I tillegg er mange store internasjonale aktører aktive i dette markedet, og utøver et
betydelig konkurransetrykk på Posten Norge.(59) I tråd med Konkurransetilsynets vurdering og
konklusjon(60) mener Overvåkningsorganet at disse faktorene bør ses som et tegn på at markedet
for spedisjon – dellast er direkte utsatt for konkurranse.

IV. KONKLUSJONER
54)

Med tanke på ovennevnte indikatorer bør vilkåret om direkte eksponering for konkurranse fastsatt
i artikkel 30 nr. 1 i direktiv 2004/17/EF betraktes som oppfylt når det gjelder følgende tjenester
som tilbys i Norge:
a) Standard B-til-B-pakkelevering (nasjonalt)
b) Standard B-til-B-pakkelevering (internasjonalt, utgående)
c) Ekspresslevering av pakker (Ekspress over natten) (nasjonalt)
d) Ekspresslevering av pakker (internasjonalt, både innkommende og utgående)
e) Spedisjon på land (generelt gods / samlasting)
f) Spedisjon på land (dellast)

55)

Ettersom det kan formodes at vilkåret om åpen markedsadgang oppfylles, får direktiv 2004/17/
EF ikke anvendelse når oppdragsgivere tildeler kontrakter for at tjenestene oppført i betraktning
54 bokstav a) til f) skal kunne ytes i Norge eller når det arrangeres prosjektkonkurranser med mål
om å utøve slik virksomhet i Norge.

56)

Dette vedtak bygger på opplysninger framlagt for Overvåkningsorganet. Vedtaket kan revideres
dersom betydelige endringer i den rettslige eller faktiske situasjonen betyr at vilkårene for
anvendelsen av artikkel 30 nr. 1 i direktiv 2004/17/EF ikke lenger er oppfylt.

57)

Formålet med dette vedtak er utelukkende å gi unntak i henhold til artikkel 30 i direktiv 2004/17/
EF, og berører ikke anvendelsen av konkurransereglene.

58)

Dette vedtak utelukker ikke anvendelsen av EØS-reglene for offentlige innkjøp på områder
utenfor vedtakets virkeområde. Det minnes dessuten om at innkjøpskontrakter som omfatter flere
typer virksomhet bør behandles i samsvar med artikkel 9 i direktiv 2004/17/EF. Det betyr at når
en oppdragsgiver utøver ”blandet” innkjøpsvirksomhet, det vil si innkjøp for å støtte utøvelsen
både av virksomhet som er unntatt fra anvendelsen av direktiv 2004/17/EF og virksomhet som
ikke er unntatt, må det tas hensyn til den virksomhet som er kontraktens hovedgjenstand. Ved
blandet innkjøp der hovedformålet er å støtte virksomhet som ikke er unntatt, får bestemmelsene
i direktiv 2004/17/EF anvendelse. Dersom det er objektivt umulig å avgjøre hvilken virksomhet
som er kontraktens hovedgjenstand, skal kontrakten tildeles i samsvar med reglene nevnt i
artikkel 9 nr. 2 og 3 i direktiv 2004/17/EF.

59)

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med EFTAs komité for offentlige innkjøp –

(59) Se Posten Norges søknad, side 183–195.
(60) Se Konkurransetilsynets holdning av 29. januar 2015 (dokument nr. 746121), side 7.
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GJORT DETTE VEDTAK:
Artikkel 1
Rettsakten omhandlet i nr. 4 i vedlegg XVI til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde
om fastsettelse av framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter i forsyningssektoren (europaparlamentsog rådsdirektiv 2004/17/EF av 31. mars 2004 om samordning av framgangsmåtene ved tildeling av
kontrakter innenfor vann- og energiforsyning, transport og posttjenester) får ikke anvendelse på kontrakter
som tildeles oppdragsgivere og ment for at følgende tjenester skal kunne ytes i Norge:
a) Standard B-til-B-pakkelevering (nasjonalt)
b) Standard B-til-B-pakkelevering (internasjonalt, utgående)
c) Ekspresslevering av pakker (Ekspress over natten) (nasjonalt)
d) Ekspresslevering av pakker (internasjonalt, både innkommende og utgående)
e) Spedisjon på land (generelt gods / samlasting)
f) Spedisjon på land (dellast)
Artikkel 2
Dette vedtak er rettet til Kongeriket Norge.

Utferdiget i Brussel 6. juli 2015.

For EFTAs overvåkningsorgan

Helga Jónsdóttir

Markus Schneider

Medlem av kollegiet

Fungerende direktør
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VEDTAK I EFTAs OVERVÅKNINGSORGAN

7.4.2016

2016/EØS/20/02

nr. 447/14/COL
av 5. november 2014
om vedtakelse av retningslinjer for forvaltningen av systemet for rask utveksling av
opplysninger (RAPEX), som er opprettet i henhold til artikkel 11 og 12 i direktiv
2001/95/EF (produktsikkerhetsdirektivet)

EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN HAR –
under henvisning til artikkel 5 nr. 3, artikkel 12 nr. 3, nr. 2 i vedlegg I og nr. 8 i vedlegg II til rettsakten som
det vises til i nr. 3h i kapittel XIX i vedlegg II til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet
(”EØS-avtalen”), europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/EF av 3. desember 2001 om alminnelig
produktsikkerhet (”direktiv 2001/95”), som tilpasset til EØS-avtalen ved protokoll 1 til denne,
under henvisning til artikkel 5 nr. 2 bokstav d) i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av
et overvåkningsorgan og en domstol (”ODA”), der det er fastsatt at EFTAs overvåkningsorgan
(”Overvåkningsorganet”) skal utføre funksjoner som ved anvendelse av protokoll 1 til EØS-avtalen følger
av rettsaktene omhandlet i vedleggene til EØS-avtalen, som angitt i protokoll 1 til ODA,
under henvisning til artikkel 1 nr. 2 i protokoll 1 til ODA-avtalen, der det er fastsatt at Overvåkningsorganet
skal utføre visse funksjoner som tilsvarer Europakommisjonens funksjoner,
under henvisning til kollegiets vedtak nr. 198/10/COL, som gir det kollegiemedlemmet som har særlig
ansvar for alminnelig produktsikkerhet, fullmakt til 1) å framlegge utkast til retningslinjer for den
ansvarlige EFTA-komiteen for tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering (”komiteen”)(1) og
til 2) å vedta retningslinjer for forvaltningen av systemet for rask utveksling av opplysninger (RAPEX)
etter samråd med komiteen(2) (”RAPEX-retningslinjene”), og
ut fra følgende betraktninger:
Europakommisjonen skal, i samsvar med artikkel 12 nr. 3 og nr. 8 i vedlegg II til direktiv 2001/95,
utarbeide og regelmessig ajourføre RAPEX-retningslinjene.
Ved beslutning 2010/15/EU av 16. desember 2009 vedtok Europakommisjonen endrede RAPEXretningslinjer, og opphevet dermed retningslinjene som ble vedtatt ved vedtak 2004/418/EF. Ved vedtak
396/10/COL av 19. oktober 2010 vedtok Overvåkningsorganet tilsvarende RAPEX-retningslinjer.
Etter en anmodning fra EFTA-statene av 14. april 2014, som ble formidlet av EFTA-sekretariatet, endret
Overvåkningsorganet RAPEX-retningslinjene og utarbeidet et utkast til retningslinjer med sikte på å
gjenspeile den nye framgangsmåten og de planlagte framtidige valideringsoppgavene til de nasjonale
RAPEX-kontaktpunktene i EØS-EFTA-statene, som forklares og beskrives nærmere i tillegg 6 til utkastet
til endrede RAPEX-retningslinjer.
I samsvar med den skriftlige framgangsmåten omhandlet i artikkel 8 i komiteens saksbehandlingsregler
ble komiteen rådspurt om utkastet til endrede RAPEX-retningslinjer(3).
RAPEX-retningslinjene bør rettes til de nasjonale myndighetene i EFTA-statene som er utpekt som
kontaktpunkter i RAPEX-systemet, og som har ansvar for framgangsmåtene for melding i henhold til
artikkel 11 i direktiv 2001/95.
Overvåkningsorganet vil anvende RAPEX-retningslinjene som referansedokument for forvaltningen av
RAPEX og av framgangsmåten for melding i henhold til direktiv 2001/95 ―

(1)
(2)
(3)

EFTAs komité for tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering, nedsatt ved vedtak i EFTA-statenes faste komité nr.
4/2012/SC av 26. oktober 2012.
Ibid.
Se brev av 8. juli 2014 (dokument nr. 714776, 714853 og 714857).
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GJORT DETTE VEDTAK:
1.

Etter samråd om saken med EFTAs komité for tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering,
vedtar Overvåkningsorganet hermed endrede retningslinjer som skal utfylle rettsakten nevnt i nr.
3h i kapittel XIX i vedlegg II til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, for
forvaltningen av systemet for rask utveksling av opplysninger (RAPEX), som er opprettet i henhold
til artikkel 12, og av framgangsmåten for melding i henhold til artikkel 11 i nevnte rettsakt.

2.

Vedtaket, herunder de endrede retningslinjene som angis i vedlegget, skal offentliggjøres i EØSavdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

3.

Dette vedtak har gyldighet i engelsk språkversjon.

4.

Dette vedtak er rettet til EFTA-statene.

Utferdiget i Brussel, 5. november 2014.

For EFTAs overvåkningsorgan

Helga Jónsdóttir

Xavier Lewis

Medlem av kollegiet

Direktør

Nr. 20/13

Nr. 20/14

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG
EFTAs overvåkningsorgans retningslinjer for forvaltningen av systemet for rask
utveksling av opplysninger (RAPEX), som er opprettet i henhold til artikkel 12, og
av framgangsmåten for melding som er innført i henhold til artikkel 11 i direktiv
2001/95/EF (produktsikkerhetsdirektivet)
INNHOLD
FORORD
DEL I – RETNINGSLINJENES STATUS OG ADRESSATER
1.

Status og mål for samt ajourføring av retningslinjene

1.1.
1.2.
1.3.

Status
Mål
Ajourføring

2.

Retningslinjenes adressater

DEL II – SYSTEMET FOR RASK UTVEKSLING AV OPPLYSNINGER (RAPEX) I HENHOLD TIL
ARTIKKEL 12 I PRODUKTSIKKERHETSDIREKTIVET
1.

Innledning

1.1.
1.2.

Målene for RAPEX
Delene som utgjør RAPEX

2.

Kriterier for RAPEX-melding

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.

Forbruksvarer
Produkter som omfattes av RAPEX
Produkter som ikke omfattes av RAPEX
Tiltak
Kategorier av tiltak
Typer av tiltak
Obligatoriske tiltak truffet av myndigheter med ansvar for kontrollen ved de ytre grensene
Unntak for obligatoriske tiltak som får allmenn anvendelse
Tidspunkt for meldingen
Meldermyndigheter
RAPEX-melding om foretaksmeldinger
Alvorlig risiko
Alvorlig risiko
Risikovurderingsmetode
Vurderingsmyndighet
Risikovurdering i foretaksmeldinger
Virkninger på tvers av landegrensene
Internasjonal hendelse
Lokal hendelse

3.

Meldinger

3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

Typer av meldinger
RAPEX-meldinger
Meldinger for opplysningsformål
Meldingenes innhold
Fullstendige opplysninger
Opplysningenes omfang
Ajourføring av opplysninger
Ansvar for oversendte opplysninger
Fortrolig behandling
Formidling av opplysninger som hovedregel
Unntak fra hovedregelen
Anmodning om fortrolig behandling
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3.3.4.
3.3.5.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.5.
3.5.1.
3.5.2.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.

Håndtering av meldinger som behandles fortrolig
Tilbaketrekking av anmodninger om fortrolig behandling
EFTAs overvåkningsorgans undersøkelse av meldinger
Nøyaktighet
Fullstendighet
Anmodninger om tilleggsopplysninger
Undersøkelse
Validering og formidling av meldinger
Validering og formidling av meldinger
Validering av meldinger om sikkerhetsaspekter som drøftes på EØS-plan
Opplysninger om farlige produkter som sendes av Kommisjonen
Oppfølging av meldinger
Varig fjerning av en EØS-stats melding fra RAPEX-programmet
Midlertidig fjerning av en RAPEX-melding fra RAPEX-nettstedet
Frister for oversending av RAPEX-meldinger

4.

Tilbakemeldinger

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

Underretning om oppfølgingstiltak
Innholdet i tilbakemeldinger
Fortrolig behandling
EFTAs overvåkningsorgans undersøkelse av tilbakemeldinger fra EFTA-statene
Validering og formidling av tilbakemeldinger
Varig fjerning av en tilbakemelding fra RAPEX-programmet
Frister for oversending av tilbakemeldinger

5.

RAPEX-nettverkenes virkemåte

5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.3.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.

RAPEX-kontaktpunkter
Organisering
Oppgaver
RAPEX-nettverk opprettet på EØS-plan og nasjonalt plan
Nettverk av RAPEX-kontaktpunkter
RAPEX-nettverk opprettet på nasjonalt plan
Kommunikasjonsmåte samt praktiske og tekniske bestemmelser om RAPEX
Språk
Nettbasert RAPEX-program
Anvendelse av RAPEX utenfor vanlig arbeidstid

DEL III – FRAMGANGSMÅTE FOR MELDING I HENHOLD TIL ARTIKKEL 11 I PRODUKT
SIKKERHETSDIREKTIVET
1.
2.
3.
4.
5.

Bakgrunn og mål
Kriterier for melding
Meldinger
Tilbakemeldinger
Praktiske og tekniske bestemmelser

DEL IV – TILLEGG
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Standardskjema for melding
Tilbakemeldingsskjema
Frister for medlemsstatene
Frister for Kommisjonen
Retningslinjer for risikovurdering av forbruksvarer
Oppgavene og rollen til de nasjonale RAPEX-kontaktpunktene i EFTA-statene
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FORORD
Det reviderte produktsikkerhetsdirektivet, som er tilpasset til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområdet ved protokoll 1 til denne, trådte i kraft i EFTA-statene 1. mars 2004.
I henhold til artikkel 12 nr. 3 i direktivet og nr. 8 i vedlegg II til direktivet skal Europakommisjonen (heretter
kalt ”Kommisjonen” eller ”EF”) utarbeide og regelmessig ajourføre retningslinjer for forvaltningen av
Fellesskapets system for rask utveksling av opplysninger (RAPEX). Ved vedtak 2004/418/EF av 29.
april 2004 vedtok Kommisjonen for første gang retningslinjer som utfyller direktiv 2001/95/EF, for
forvaltningen av Fellesskapets system for rask utveksling av opplysninger (RAPEX) og for meldinger som
framlegges i samsvar med artikkel 11 i nevnte direktiv. Ved beslutning 2010/15/EU av 16. desember 2009
vedtok Kommisjonen nye retningslinjer, og opphevet dermed vedtak 2004/418/EF.
I henhold til artikkel 5 nr. 2 bokstav d) i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et
overvåkningsorgan og en domstol, skal EFTAs overvåkningsorgan (i disse retningslinjene også kalt ”ESA”
eller ”Overvåkningsorganet”) utføre de funksjonene som ved anvendelse av EØS-avtalens protokoll 1
følger av rettsaktene omhandlet i vedleggene til EØS-avtalen, som angitt i protokoll 1 til overvåkningsog domstolsavtalen. Videre skal EFTAs overvåkningsorgan i henhold til artikkel 1 nr. 2 i protokoll 1 til
overvåknings- og domstolsavtalen utføre visse funksjoner som tilsvarer Europakommisjonens funksjoner.
EFTAs overvåkningsorgan anser det derfor nødvendig å vedta og utstede retningslinjer som tilsvarer og
har samme formål som Kommisjonens nye retningslinjer.
Disse retningslinjene er rettet til de nasjonale myndighetene i EFTA-statene som er utpekt som RAPEXkontaktpunkter og har ansvar for framgangsmåten for melding i henhold til artikkel 11 i direktiv
2001/95/EF. EFTAs overvåkningsorgan skal anvende disse retningslinjene som referansedokument ved
forvaltningen av RAPEX og framgangsmåten for melding i artikkel 11.
Det gjøres oppmerksom på at begrepet ”EFTA-stater” i disse retningslinjene skal forstås som ”EFTA-stater
som er parter til EØS-avtalen, og som avtalen har trådt i kraft for”. I forbindelse med disse retningslinjene
menes dessuten med begrepet ”EØS-stater” alle stater som tilhører Den europeiske union, og de EFTAstatene som er parter til EØS-avtalen.
Disse retningslinjene kan bli endret eller utfylt av EFTAs overvåkningsorgan ved behov eller for å tilpasse
dem til retningslinjene som utstedes av Kommisjonen.
Disse retningslinjene og framtidige endringer og tilføyelser vil bli offentliggjort i EØS-avdelingen i Den
europeiske unions tidende og i EØS-tillegget til denne, i samsvar med bestemmelsene om offentliggjøring
av opplysninger som er relevante for EØS, som angitt i sluttakten til EØS-avtalen.
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DEL I. RETNINGSLINJENES STATUS OG ADRESSATER
1.

Status og mål for samt ajourføring av retningslinjene

1.1.

Status
Retningslinjene for forvaltningen av systemet for rask utveksling av opplysninger (RAPEX),
som er opprettet i henhold til artikkel 12, og av framgangsmåten for melding i henhold til
artikkel 11 i direktiv 2001/95/EF (produktsikkerhetsdirektivet) (heretter kalt ”retningslinjene”)
vedtas av EFTAs overvåkningsorgan i henhold til artikkel 11 nr. 1 og nr. 8 i vedlegg II til
rettsakten nevnt i nr. 3h i kapittel XIX i vedlegg II til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområdet, europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/EF av 3. desember 2001
om alminnelig produktsikkerhet (heretter kalt ”produktsikkerhetsdirektivet”)(4), som tilpasset
til EØS-avtalen ved protokoll 1 til denne. I dette arbeidet bistås Overvåkningsorganet av en
rådgivende komité sammensatt av representanter for EFTA-statene som opptrer i samsvar med
framgangsmåten med rådgivende komité(5).
Det følger av nr. 8 i vedlegg II til produktsikkerhetsdirektivet at EFTAs overvåkningsorgan, i
samsvar med gjeldende framgangsmåte med rådgivende komité, skal utarbeide og regelmessig
ajourføre retningslinjer for EFTAs overvåkningsorgans og EFTA-statenes forvaltning av RAPEX.
Videre fastsetter artikkel 11 nr. 1 i produktsikkerhetsdirektivet at retningslinjene som utarbeides for
framgangsmåten for melding i RAPEX, også bør anvendes på ulike aspekter ved framgangsmåten
for melding i henhold til artikkel 11 i produktsikkerhetsdirektivet. Retningslinjene angir derfor
hvordan framgangsmåten for melding i RAPEX i henhold til artikkel 12 og framgangsmåten for
melding i henhold til artikkel 11 i produktsikkerhetsdirektivet skal fungere og forvaltes.
Retningslinjene utgjør et selvstendig dokument med bestemmelser om framgangsmåten for
melding i RAPEX i henhold til artikkel 12 i produktsikkerhetsdirektivet. Denne framgangsmåten
får anvendelse på forebyggende og begrensende tiltak som treffes i forbindelse med forbruksvarer
som utgjør en alvorlig risiko for forbrukernes helse og sikkerhet. Retningslinjenes struktur og
innhold gjør det imidlertid mulig å tilpasse dem ved behov, for å innlemme bestemmelser knyttet
til framgangsmåten for melding i henhold til artikkel 22 i europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 765/2008 av 9. juli 2008 om fastsettelse av kravene til akkreditering og markedstilsyn
for markedsføring av produkter, og om oppheving av forordning (EØF) nr. 339/93(6).
EØS-stater, søkerstater, tredjestater og internasjonale organisasjoner som gis adgang til RAPEX
(på vilkårene fastsatt i artikkel 12 nr. 4 i produktsikkerhetsdirektivet), deltar i systemet i samsvar
med reglene i produktsikkerhetsdirektivet og retningslinjene.

1.2.

Mål
I henhold til produktsikkerhetsdirektivet skal det utarbeides retningslinjer for å fastsette enkle og
klare kriterier og praktiske regler som skal lette anvendelsen av meldingsordningene i henhold til
artikkel 11 og 12 i produktsikkerhetsdirektivet. Retningslinjene har følgende formål:

(4)
(5)

(6)

–

å forklare hva de to meldingsordningene omfatter,

–

å angi kriterier for meldinger i de to meldingsordningene,

–

å fastsette innholdet i meldinger og tilbakemeldinger som sendes innenfor rammen av de to
meldingsordningene, særlig hvilke opplysninger som skal gis og skjemaer som skal brukes,

–

å fastsette oppfølgingstiltak som skal treffes av EFTA-statene når de mottar en melding, og
hvilken type opplysninger som skal gis,

EFT L 11 av 15.1.2002, s. 4.
EFTAs komité for tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering ble nedsatt ved vedtak i EFTA-statenes faste komité nr.
4/2012/SC av 26. oktober 2012, tidligere kalt EFTAs komité for forbrukervern, som bistår EFTAs overvåkningsorgan (nedsatt ved
vedtak i EFTA-statenes faste komité nr. 12/94/SC av 19. mai 1994, som endret ved vedtak i EFTA-statenes faste komité nr. 3/2004/
SC av 3. juni 2004).
Forordning (EF) nr. 765/2008 er ennå ikke innlemmet i EØS-avtalen. Henvisningen til muligheten for at retningslinjene kan endres
slik at de omfatter bestemmelser om framgangsmåten for melding som fastsettes i henhold til artikkel 22 i nevnte rettsakt, avhenger
derfor av at rettsakten blir innlemmet i EØS-avtalen.
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1.3.

–

å beskrive hvordan EFTAs overvåkningsorgan skal behandle meldinger og tilbakemeldinger,

–

å fastsette frister for de ulike typene av tiltak som treffes innenfor rammen av de to
meldingsordningene,

–

å fastsette de praktiske og tekniske bestemmelsene som er nødvendige for at EFTAs
overvåkningsorgan og EFTA-statene skal kunne anvende meldingsordningene på en effektiv
og hensiktsmessig måte,

–

å fastsette en risikovurderingsmetode, og særlig kriterier for identifisering av alvorlige
risikoer.

Ajourføring
Retningslinjene vil regelmessig bli ajourført av EFTAs overvåkningsorgan i samsvar med
de ajourføringene som Kommisjonen vedtar på bakgrunn av erfaring og ny utvikling på
produktsikkerhetsområdet, og i samsvar med framgangsmåten med rådgivende komité nevnt i
nr. 1.1.

2.

Retningslinjenes adressater
Retningslinjene er rettet til alle myndigheter i EFTA-statene som arbeider med produktsikkerhet
for forbrukere og deltar i RAPEX-nettverket, herunder markedstilsynsmyndigheter med ansvar
for å overvåke at forbruksvarer oppfyller sikkerhetskrav, og myndigheter med ansvar for
kontrollen ved de ytre grensene.
EFTAs overvåkningsorgan bør anvende retningslinjene som referansedokument ved
forvaltningen, i samarbeid med Kommisjonen, av RAPEX-systemet i henhold til artikkel 12
i produktsikkerhetsdirektivet og av framgangsmåten for melding i henhold til artikkel 11 i
produktsikkerhetsdirektivet.
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DEL II. SYSTEMET FOR RASK UTVEKSLING AV OPPLYSNINGER (RAPEX) I HENHOLD
TIL ARTIKKEL 12 I PRODUKTSIKKERHETSDIREKTIVET
1.

Innledning

1.1.

Målene for RAPEX
Artikkel 12 i produktsikkerhetsdirektivet innførte et system for rask utveksling av opplysninger
(”RAPEX”). RAPEX ble opprettet med sikte på
-

å skape en ordning for rask utveksling av opplysninger mellom EØS-statene, Kommisjonen og
EFTAs overvåkningsorgan om forebyggende og begrensende tiltak som treffes i forbindelse
med forbruksvarer som utgjør en alvorlig risiko for forbrukernes helse og sikkerhet,

-

å underrette EØS-statene, Kommisjonen og EFTAs overvåkningsorgan om konklusjonene av
oppfølgingstiltak truffet av nasjonale myndigheter med hensyn til opplysninger som utveksles
gjennom RAPEX.

RAPEX spiller en viktig rolle på produktsikkerhetsområdet; systemet utfyller andre tiltak på både
nasjonalt og europeisk plan for å sikre høy sikkerhet for forbrukerne i EØS.
RAPEX-opplysninger bidrar til følgende:

1.2.

-

å hindre og begrense forbrukernes tilgang til farlige produkter,

-

å overvåke hvor effektivt og konsekvent EØS-statenes myndigheter utøver markedstilsyn og
håndhevingsvirksomhet,

-

å identifisere behov og danne et grunnlag for tiltak på EØS-plan,

-

å sikre en konsekvent håndheving av EUs produktsikkerhetskrav, og dermed at det indre
marked virker tilfredsstillende.

Delene som utgjør RAPEX
RAPEX består av flere utfyllende deler som er avgjørende for at systemet skal fungere på en
effektiv og hensiktsmessig måte. De viktigste er følgende:

(7)

-

den rettslige rammen for systemet (dvs. produktsikkerhetsdirektivet og retningslinjene),

-

det nettbaserte programmet (”RAPEX-programmet”), som gjør det mulig for EØS-stater,
Kommisjonen og EFTAs overvåkningsorgan å utveksle opplysninger raskt via en nettbasert
plattform,

-

nettverket av RAPEX-kontaktpunkter, som består av de enkelte RAPEX-kontaktpunktene
som har ansvar for forvaltningen av RAPEX i hver EØS-stat,

-

de nasjonale RAPEX-nettverkene som er opprettet i alle EØS-stater, som omfatter RAPEXkontaktpunktene og alle myndigheter med ansvar for å garantere produktsikkerhet for
forbrukere,

-

Kommisjonens RAPEX-gruppe i avdelingen som har ansvar for produktsikkerhetsdirektivet,
som undersøker og validerer dokumenter som EUs medlemsstater oversender gjennom
RAPEX, og vedlikeholder RAPEX-systemet og sikrer at det fungerer på riktig måte med
hensyn til disse statene,

-

EFTAs overvåkningsorgans RAPEX-gruppe, som gjennomgår dokumenter oversendt av
EFTA-stater, før EFTA-statenes validering av dem i RAPEX-databasen, med sikte på
oversending til Kommisjonen, og som vedlikeholder RAPEX-systemet og sikrer at det
fungerer på riktig måte med hensyn til disse statene,

-

RAPEX-nettstedet(7), der sammendrag av RAPEX-meldinger offentliggjøres i samsvar med
artikkel 16 nr. 1 i produktsikkerhetsdirektivet,

-

RAPEX-publikasjoner, for eksempel RAPEX-statistikk, RAPEX-årsrapporter og annet
opplysningsmateriale.

www.ec.europa/rapex.
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2.

Kriterier for RAPEX-melding
RAPEX, som er opprettet i henhold til artikkel 12 i produktsikkerhetsdirektivet, får anvendelse
på tiltak som hindrer, begrenser eller pålegger bestemte vilkår for markedsføring og bruk av
forbruksvarer som utgjør en alvorlig risiko for forbrukernes helse og sikkerhet.
I henhold til produktsikkerhetsdirektivet er EFTA-statenes deltakelse i RAPEX obligatorisk, og
EFTA-statene er dermed rettslig forpliktet til å underrette EFTAs overvåkningsorgan når følgende
fire kriterier for melding er oppfylt:
-

produktet er en forbruksvare,

-

produktet er omfattet av tiltak som hindrer, begrenser eller pålegger bestemte vilkår for
eventuell markedsføring eller bruk (”forebyggende og begrensende tiltak”),

-

produktet utgjør en alvorlig risiko for forbrukernes helse og sikkerhet,

-

den alvorlige risikoen har en virkning på tvers av landegrensene.

2.1.

Forbruksvarer

2.1.1.

Produkter som omfattes av RAPEX:
I henhold til artikkel 2 bokstav a) i produktsikkerhetsdirektivet er følgende forbruksvarer omfattet
av RAPEX:
-

”produkter beregnet på forbrukere” – produkter som utformes, produseres og gjøres
tilgjengelige for forbrukere,

-

”overgangsprodukter” – produkter som utformes og produseres for yrkesmessig bruk, men
som under rimelig forutsigbare forhold imidlertid også kan bli brukt av forbrukere. Dette er
produkter som produseres for yrkesmessig bruk, men som gjøres tilgjengelige for forbrukere,
som kan kjøpe og bruke dem uten spesialkunnskaper eller opplæring, f.eks. en elektrisk drill,
vinkelsliper og en bordsag utformet og produsert for yrkesmessig bruk, men som også leveres
til forbrukermarkedet (dvs. at forbrukerne lett kan kjøpe dem i butikker og bruke dem på egen
hånd uten særskilt opplæring).

Både produkter beregnet på forbrukere og overgangsprodukter kan gjøres tilgjengelige for
forbrukere uten vederlag, kan kjøpes av forbrukere eller kan leveres til forbrukere i forbindelse
med en tjeneste. Alle de tre situasjonene omfattes av RAPEX.
Produkter som leveres til forbrukere i forbindelse med en tjeneste, omfatter følgende:
-

produkter som leveres til forbrukere og tas med og brukes utenfor en tjenesteyters lokaler,
for eksempel biler og gressklippere som leies eller leases i utleiefirmaer, og tatoveringsblekk
og implantater (som ikke er klassifisert som medisinsk utstyr) som implanteres under
forbrukerens hud av en tjenesteyter,

-

produkter som brukes i en tjenesteyters lokaler, forutsatt at forbrukerne selv aktivt bruker
produktet (f.eks. starter maskinen, har mulighet til å stoppe den eller påvirker dens virkemåte
ved å flytte den eller endre intensiteten under bruk). Solsenger som brukes i solarier og
treningssentre, er eksempler på slike produkter. Forbrukerne må bruke produktene aktivt og
med en betydelig grad av kontroll. Rent passiv bruk, for eksempel en kundes bruk av sjampo
i forbindelse med hårvask hos frisør, eller passasjerers bruk av en buss, anses ikke som
forbrukeres bruk.

Utstyr som en tjenesteyter bruker eller driver for å yte en tjeneste, f.eks. utstyr som forbrukere
befordres med og som drives av en tjenesteyter, omfattes derimot ikke av RAPEX, og slike
produkter kan derfor ikke meldes gjennom systemet.
2.1.2.

Produkter som ikke omfattes av RAPEX:
RAPEX omfatter ikke:
1. Produkter som ikke omfattes av definisjonen av ”produkt” i artikkel 2 bokstav a) i produkt
sikkerhetsdirektivet:
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-

produkter som er utformet, produsert og gjort tilgjengelige bare for yrkesmessig bruk, og
som under forhold som med rimelighet kan forventes, ikke vil bli benyttet av forbrukere
(”produkter til yrkesmessig bruk”),

-

brukte produkter som leveres som antikviteter eller som produkter som må repareres
eller istandsettes før bruk, forutsatt at leverandøren klart opplyser om dette til den som
produktet leveres til.

2. Produkter som omfattes av særskilte og likeverdige meldingsordninger i henhold til annet
EØS-regelverk:
-

næringsmidler og fôr som omfattes av europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i nærings
middelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddel
trygghet og om fastsettelse av framgangsmåter i forbindelse med næringsmiddel
trygghet(8),

-

legemidler som omfattes av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november
2001 om innføring av et fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker(9) og
europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF av 6. november 2001 om innføring av et
fellesskapsregelverk for veterinærpreparater(10),

-

medisinsk utstyr som omfattes av rådsdirektiv 93/42/EØF av 14. juni 1993 om medisinsk
utstyr(11),

-

medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk som omfattes av europaparlaments- og råds
direktiv 98/79/EF av 27. oktober 1998 om medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk(12),

-

aktivt implanterbart medisinsk utstyr som omfattes av rådsdirektiv 90/385/EØF av
20. juni 1990 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om aktive implanterbare
medisinske innretninger(13).

2.2.

Tiltak

2.2.1.

Kategorier av tiltak
Alle kategorier av forebyggende og begrensende tiltak som treffes i forbindelse med
markedsføring og bruk av forbruksvarer som utgjør en alvorlig risiko for forbrukernes helse
og sikkerhet, er omfattet av meldingsplikten under RAPEX. I artikkel 8 nr. 1 bokstav b)-f) i
produktsikkerhetsdirektivet angis en liste over ulike kategorier av tiltak som skal meldes under
RAPEX, herunder tiltak med sikte på å
-

merke produktet med passende advarsler om hvilken risiko det kan medføre,

-

fastsette forhåndsvilkår for markedsføringen av produktet,

-

varsle forbrukere om produkter som kan utgjøre en risiko for visse personer,

-

midlertidig forby levering, tilbud om levering eller utstilling av et produkt,

-

forby markedsføring av et produkt og fastsette eventuelle oppfølgingstiltak,

-

trekke et produkt tilbake fra markedet,

-

tilbakekalle et produkt fra forbrukere,

-

destruere et tilbaketrukket eller tilbakekalt produkt.

I forbindelse med RAPEX anvendes begrepet ”tilbaketrekking” bare om tiltak rettet mot å hindre
at farlige produkter spres til, utstilles for og tilbys til forbrukere, mens begrepet ”tilbakekalling”
anvendes bare om tiltak rettet mot å få returnert et farlig produkt som allerede er gjort tilgjengelig
for forbrukere av en produsent eller distributør.
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1 (rettsakt nevnt i nr. 13 i kapittel I i vedlegg 1 til EØS-avtalen).
EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67 (rettsakt nevnt i nr. 15q i kapittel XIII i vedlegg II til EØS-avtalen).
EFT L 311 av 28.11.2001, s. 1 (rettsakt nevnt i nr. 15p i kapittel XIII i vedlegg II til EØS-avtalen).
EFT L 169 av 12.7.1993, s. 1 (rettsakt nevnt i nr. 1 i kapittel XXX i vedlegg II til EØS-avtalen).
EFT L 331 av 7.12.1998, s. 1 (rettsakt nevnt i nr. 2 i kapittel XXX i vedlegg II til EØS-avtalen).
EFT L 189 av 20.7.1990, s. 17 (rettsakt nevnt i nr. 7 i kapittel X i vedlegg II til EØS-avtalen).
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2.2.2.

Typer av tiltak
Forebyggende og begrensende tiltak kan treffes i forbindelse med farlige produkter enten på
initiativ fra en produsent eller en distributør som har markedsført og/eller distribuert produktet på
markedet (”frivillige tiltak”), eller etter pålegg fra en EØS-stats myndighet som har fullmakt til å
overvåke at produkter oppfyller sikkerhetskravene (”obligatoriske tiltak”).
I forbindelse med RAPEX defineres obligatoriske tiltak og frivillige tiltak på følgende måte:
-

Obligatoriske tiltak:
Tiltak som en EFTA-stats myndigheter vedtar eller beslutter å vedta, ofte i form av et
forvaltningsvedtak, som pålegger en produsent eller en distributør å treffe forebyggende
og begrensende tiltak i forbindelse med et bestemt produkt som de har gjort tilgjengelig på
markedet.

-

Frivillige tiltak:
–

Forebyggende og begrensende tiltak som en produsent eller en distributør vedtar
frivillig, dvs. uten inngrep fra en myndighet i en EFTA-stat. Produkter som utgjør
en alvorlig risiko, og de tilknyttede forebyggende eller begrensende tiltakene som en
produsent eller en distributør har truffet, bør umiddelbart meldes til vedkommende
myndigheter i EØS-statene, under meldingsordningen omhandlet i artikkel 5 nr. 3 i
produktsikkerhetsdirektivet.

–

Anbefalinger og avtaler som EFTA-statenes myndigheter inngår med produsenter og
distributører. Dette omfatter avtaler som ikke er skriftlige, og som fører til at produsenter
eller distributører treffer forebyggende og begrensende tiltak i forbindelse med produkter
som utgjør en alvorlig risiko, og som de har gjort tilgjengelige på markedet.

I henhold til artikkel 12 nr. 1 i produktsikkerhetsdirektivet skal både obligatoriske og frivillige
tiltak meldes gjennom RAPEX.
2.2.3.

Obligatoriske tiltak truffet av myndigheter med ansvar for kontrollen ved de ytre grensene
Tiltak som treffes av myndigheter med ansvar for kontrollen ved de ytre grensene, og som
hindrer markedsføring i EØS av en forbruksvare som utgjør en alvorlig risiko for forbrukernes
helse og sikkerhet (f.eks. beslutninger om å stanse import på ved den nasjonale grensen), bør
meldes til EFTAs overvåkningsorgan gjennom RAPEX på samme måte som tiltak vedtatt av
markedstilsynsmyndigheter som begrenser markedsføring eller bruk av et produkt.

2.2.4.

Unntak for obligatoriske tiltak som får allmenn anvendelse
Rettsakter som får allmenn anvendelse og som vedtas på nasjonalt plan og er rettet mot å
hindre eller begrense markedsføring og bruk av en eller flere generelt definerte kategorier av
forbruksvarer på grunn av den alvorlige risikoen de utgjør for forbrukernes helse og sikkerhet, bør
ikke meldes til EFTAs overvåkningsorgan gjennom RAPEX-systemet. Alle slike nasjonale tiltak
som får anvendelse bare på generelt definerte kategorier av produkter, for eksempel alle produkter
generelt eller alle produkter som har samme formål – og ikke på (kategorier av) produkter som
er særskilt identifisert gjennom varemerke, utseende, produsent, forhandler, modellnavn eller
-nummer osv. – skal meldes til EFTAs overvåkningsorgan i henhold til europaparlaments- og
rådsdirektiv 98/34/EF av 22. juni 1998 om en informasjonsprosedyre for standarder og tekniske
forskrifter samt regler for informasjonssamfunnsprosedyrer(14).

2.2.5.

Tidspunkt for meldingen
I henhold til artikkel 12 nr. 1 i produktsikkerhetsdirektivet skal EFTA-stater umiddelbart
underrette EFTAs overvåkningsorgan om forebyggende og begrensende tiltak gjennom RAPEX.
Denne bestemmelsen får anvendelse på både obligatoriske og frivillige tiltak, men fristene for
melding er forskjellige.

(14) EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37 (rettsakt nevnt i nr. 1 i kapittel XIX i vedlegg II til EØS-avtalen).
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-

Obligatoriske tiltak
Disse tiltakene meldes gjennom RAPEX umiddelbart etter at de er vedtatt eller etter
beslutningen om å vedta dem, selv om det på nasjonalt plan er sannsynlig at de blir påklaget,
allerede er påklaget eller er omfattet av offentliggjøringskrav.
Denne tilnærmingen er i samsvar med formålet for RAPEX, dvs. å sikre rask utveksling av
opplysninger mellom EØS-stater, EFTAs overvåkningsorgan og Kommisjonen for å hindre
levering og bruk av produkter som utgjør en alvorlig risiko for forbrukernes helse eller
sikkerhet.

-

Frivillige tiltak
I henhold til artikkel 5 nr. 3 i produktsikkerhetsdirektivet skal produsenter og distributører
underrette EFTA-statens vedkommende myndigheter om frivillige tiltak og tiltak for å hindre
at forbrukere utsettes for risiko på grunn av produkter de har gjort tilgjengelige på markedet
(”foretaksmelding”). Myndigheten i en EFTA-stat som mottar en slik foretaksmelding,
skal bruke disse opplysningene som grunnlag for en RAPEX-melding (når alle kriteriene
for RAPEX-melding i artikkel 12 nr. 1 er oppfylt) og umiddelbart sende denne etter at
foretaksmeldingen er mottatt.
Dersom frivillige tiltak vedtas i form av en avtale mellom en produsent eller en distributør
og en myndighet i en EFTA-stat, eller på grunnlag av en anbefaling fra en myndighet til en
produsent eller distributør, skal en RAPEX-melding oversendes umiddelbart etter at avtalen
er inngått eller anbefalingen er vedtatt.

For å sikre felles anvendelse av kravet om RAPEX-melding, er det i tillegg 3 til retningslinjene
fastsatt bestemte frister for oversending av meldinger til EFTAs overvåkningsorgan gjennom
RAPEX(15).
2.2.6.

Meldermyndigheter
Både obligatoriske og frivillige tiltak meldes gjennom RAPEX av det nasjonale RAPEX-kontakt
punktet, som har ansvar for alle opplysninger som overføres gjennom systemet av vedkommende
land(16).

2.2.7.

RAPEX-melding om foretaksmeldinger
I henhold til artikkel 5 nr. 3 i produktsikkerhetsdirektivet skal produsenter og distributører (på
samme tidspunkt) oversende opplysninger om et farlig produkt til vedkommende myndigheter i
alle EØS-stater der det farlige produktet er gjort tilgjengelig. Vilkår for og nærmere bestemmelser
om denne meldingen er fastsatt i vedlegg I til produktsikkerhetsdirektivet.
Kravet om RAPEX-melding får anvendelse på alle EØS-stater som har mottatt en foretaksmelding.
For å forenkle den praktiske anvendelsen av artikkel 12 nr. 1 i produktsikkerhetsdirektivet og
for å unngå unødvendig overlapping av RAPEX-meldinger, er det avtalt med EØS-statene
at en RAPEX-melding bør framlegges bare av den EØS-staten som melderprodusenten/distributøren er etablert i (”ansvarlig EØS-stat”). Når en RAPEX-melding har blitt validert og
distribuert gjennom systemet av EFTAs overvåkningsorgan, EFTA-statene og Kommisjonen,
bør andre EØS-stater (særlig de som også har mottatt den samme foretaksmeldingen) framlegge
synspunkter på denne RAPEX-meldingen.
Dersom en ansvarlig EØS-stat ikke oversender en RAPEX-melding innen fristen som er angitt
i tillegg 3 til retningslinjene, og ikke underretter EFTAs overvåkningsorgan om grunnene
til forsinkelsen, kan enhver annen EØS-stat som har mottatt den samme foretaksmeldingen,
oversende en melding gjennom RAPEX.

(15) Flere opplysninger om frister finnes i kapittel 3.10 i retningslinjene.
(16) Flere opplysninger om RAPEX-kontaktpunktene og deres forpliktelser finnes i kapittel 5.1 i retningslinjene.
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2.3.

Alvorlig risiko

2.3.1.

Alvorlig risiko
Før en myndighet i en EFTA-stat beslutter å oversende en RAPEX-melding, skal den alltid foreta
en egnet risikovurdering for å vurdere om et produkt som skal meldes, utgjør en alvorlig risiko for
forbrukernes helse og sikkerhet, og dermed om et av kriteriene for RAPEX-melding er oppfylt.
Ettersom RAPEX ikke er beregnet på utveksling av opplysninger om produkter som ikke utgjør
en alvorlig risiko, kan tiltak truffet med hensyn til slike produkter ikke sendes gjennom RAPEX
i henhold til artikkel 12 i produktsikkerhetsdirektivet.

2.3.2.

Risikovurderingsmetode
I tillegg 5 til retningslinjene fastsettes den metoden for risikovurdering som EFTA-statenes
myndigheter skal anvende for å vurdere hvilket nivå av risiko en forbruksvare utgjør for
forbrukernes helse og sikkerhet, og for å avgjøre om en RAPEX-melding er nødvendig.

2.3.3.

Vurderingsmyndighet
Risikovurderingen skal alltid foretas av den myndigheten i en EFTA-stat som enten foretok
undersøkelsen og vedtok egnede tiltak eller overvåket et frivillig tiltak truffet av en produsent
eller en distributør med hensyn til et farlig produkt.
Før en RAPEX-melding sendes til EFTAs overvåkningsorgan, skal risikovurderingen som
er foretatt av en EFTA-stats myndighet (og som skal inngå i meldingen), alltid verifiseres av
RAPEX-kontaktpunktet. Kontaktpunktet skal i samarbeid med den ansvarlige myndigheten
avklare eventuelle spørsmål før en melding overføres gjennom RAPEX.

2.3.4. Risikovurdering i foretaksmeldinger
Meldinger om farlige forbruksvarer som produsenter og distributører oversender til vedkommende
myndigheter i EFTA-stater i henhold til artikkel 5 nr. 3 i produktsikkerhetsdirektivet, bør omfatte
en nærmere beskrivelse av risikoen. Nasjonale myndigheter som mottar slike meldinger, skal
undersøke innholdet og analysere de framlagte risikovurderingene. Dersom en myndighet i en
EFTA-stat på grunnlag av framlagte opplysninger og en uavhengig risikovurdering fastslår at det
meldte produktet utgjør en alvorlig risiko for forbrukernes helse og sikkerhet, skal en RAPEXmelding om dette produktet umiddelbart oversendes til EFTAs overvåkningsorgan (artikkel 12 nr.
1 fjerde ledd i produktsikkerhetsdirektivet).
Risikovurderinger foretatt av produsenter og distributører er ikke bindende for EFTAstatenes myndigheter. En EFTA-stats myndighet kan derfor trekke en annen konklusjon om
risikovurderingen enn den som er trukket i en foretaksmelding.
2.4.

Virkninger på tvers av landegrensene

2.4.1.

Internasjonal hendelse
I henhold til artikkel 12 i produktsikkerhetsdirektivet skal en EFTA-stat oversende en RAPEXmelding bare dersom den anser at virkningene av de risikoene som et farlig produkt utgjør, når
ut over eller kan nå ut over statens territorium (”virkninger på tvers av landegrensene” eller
”internasjonal hendelse”).
I lys av det frie varebyttet i det indre marked, av at produkter importeres til EØS gjennom
forskjellige distribusjonskanaler og at forbrukere kjøper produkter under utenlandsopphold og
gjennom internett, oppfordres nasjonale myndigheter til å tolke kriteriet om virkninger på tvers
av landegrensene forholdsvis vidt. En RAPEX-melding skal derfor oversendes når
-

det ikke kan utelukkes at et farlig produkt har blitt solgt til forbrukere i flere enn én EØS-stat,
eller

-

det ikke kan utelukkes at et farlig produkt har blitt solgt til forbrukere gjennom internett, eller
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2.4.2.

produktet kommer fra en tredjestat og sannsynligvis er importert til EØS gjennom flere
distribusjonskanaler.

Lokal hendelse
Tiltak truffet i forbindelse med et produkt som utgjør en alvorlig risiko som bare kan ha lokale
virkninger (”lokal hendelse”), skal ikke meldes gjennom RAPEX. Dette gjelder i situasjoner der
en EFTA-stats myndighet har grunn til å tro at et produkt verken er eller vil bli gjort tilgjengelig
(på noen måte) for forbrukere i andre EØS-stater, f.eks. tiltak truffet med hensyn til et lokalt
produkt som produseres og distribueres i bare én EØS-stat.
En melding om en lokal hendelse skal likevel oversendes til EFTAs overvåkningsorgan, men
i henhold til artikkel 11 i produktsikkerhetsdirektivet og bare når den inneholder opplysninger
om produktsikkerhet som kan være av interesse for andre EØS-stater, og særlig om tiltak som er
truffet som reaksjon på en ny type risiko som ennå ikke er påpekt, en ny type risiko på grunn av
en kombinasjon av produkter eller en ny type eller kategori farlige produkter (artikkel 12 nr. 1
annet ledd i produktsikkerhetsdirektivet).

3.

Meldinger

3.1.

Typer av meldinger

3.1.1.

RAPEX-meldinger
Det finnes to typer RAPEX-meldinger: ”artikkel 12-meldinger” og ”artikkel 12-meldinger som
krever raske inngrep”.
-

Når alle kriteriene for RAPEX-melding i artikkel 12 i produktsikkerhetsdirektivet (se del II
kapittel 2 i retningslinjene) er oppfylt, skal en EFTA-stat utarbeide og oversende til EFTAs
overvåkningsorgan en RAPEX-melding som klassifiseres som ”artikkel 12-melding” i
RAPEX-programmet.

-

Når alle kriteriene for RAPEX-melding er oppfylt og et produkt i tillegg utgjør en livstruende
risiko og/eller en dødsulykke har inntruffet, og i andre tilfeller der en RAPEX-melding
krever raske inngrep av alle EØS-stater, skal EFTA-staten som gir melding, utarbeide og
oversende til EFTAs overvåkningsorgan en RAPEX-melding som klassifiseres som ”artikkel
12-melding som krever raske inngrep” i RAPEX-programmet.

Før en RAPEX-melding sendes til EFTAs overvåkningsorgan, skal RAPEX-kontaktpunktet i
EFTA-staten som gir melding, kontrollere at alle kriterier for RAPEX-melding er oppfylt og at
den skal sendes gjennom RAPEX-programmet som en ”artikkel 12-melding” eller en ”artikkel
12-melding som krever raske inngrep”.
3.1.2.

Meldinger for opplysningsformål
Dersom en melding ikke kan sendes gjennom systemet som en RAPEX-melding, kan
kontaktpunktet velge å bruke RAPEX-programmet for å sende de berørte opplysningene for
opplysningsformål. Slike meldinger klassifiseres som ”meldinger for opplysningsformål” i
RAPEX-programmet, og kan sendes i følgende situasjoner:
a) Når alle kriterier for RAPEX-melding i artikkel 12 i produktsikkerhetsdirektivet er oppfylt,
men meldingen mangler noen av opplysningene (særlig om produktidentifikasjon og
distribusjonskanaler) som andre EØS-stater trenger for å kunne følge opp(17) meldingen. En
melding der produktnavn, varemerke og bilde mangler, slik at det meldte produktet ikke kan
bli korrekt identifisert og skilt fra andre produkter i samme kategori eller av samme type
som er tilgjengelige på markedet, er et eksempel på en melding som ikke kan distribueres
gjennom RAPEX-programmet som en ”melding for opplysningsformål”. Vurderingen av om
en melding inneholder tilstrekkelige opplysninger til at andre EØS-stater kan sikre nødvendig
oppfølging, foretas alltid fra sak til sak.

(17) Flere opplysninger om oppfølgingstiltak finnes i kapittel 3.7.
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b) Når en EFTA-stat kjenner til at en forbruksvare som er tilgjengelig på EØS-markedet, utgjør
en alvorlig risiko for forbrukernes helse og sikkerhet, men produsenten eller distributøren
ennå ikke har truffet forebyggende og begrensende tiltak, eller en myndighet i en EØSstat ennå ikke har vedtatt eller besluttet å vedta slike tiltak (artikkel 12 nr. 1 fjerde ledd
i produktsikkerhetsdirektivet). Dersom opplysninger om et slikt produkt distribueres
gjennom RAPEX-programmet før tiltak treffes, skal EFTA-staten som gir melding, deretter
underrette EFTAs overvåkningsorgan (snarest mulig og innen fristene som angis i tillegg 3 til
retningslinjene) om den endelige beslutningen som er tatt om det meldte produktet (særlig om
hvilken type forebyggende eller begrensende tiltak som er truffet, eller hvorfor et slikt tiltak
ikke er truffet).
c) Når en EFTA-stat beslutter å melde forebyggende og begrensende tiltak truffet i forbindelse
med en forbruksvare som utgjør en alvorlig risiko for forbrukernes helse og sikkerhet, som
bare har lokale virkninger (”lokal hendelse”). Dersom en melding om en ”lokal hendelse”
i henhold til kapittel 2.4.2, omfatter opplysninger om produktsikkerhet som kan være
av interesse for andre EØS-stater, bør den imidlertid sendes i henhold til artikkel 11 i
produktsikkerhetsdirektivet.
d) Når en melding gjelder en forbruksvare som drøftes på EØS-plan med hensyn til
sikkerhetsaspektene (særlig nivået av risiko for forbrukernes helse og sikkerhet) for å sikre at
EØS-statene har en felles tilnærming til risikovurdering og/eller håndhevingstiltak(18).
e) Dersom det ikke kan fastslås med sikkerhet om et eller flere av kriteriene for RAPEXmelding er oppfylt, men meldingen inneholder opplysninger om produktsikkerhet som kan
være av interesse for andre EØS-stater. En melding om et produkt som ikke uomtvistelig kan
klassifiseres som en forbruksvare, men som inneholder opplysninger om en ny type risiko
for forbrukernes helse og sikkerhet, er et eksempel på en melding som ikke kan distribueres
gjennom RAPEX-programmet som en ”melding for opplysningsformål”.
Når en ”melding for opplysningsformål” sendes, skal RAPEX-kontaktpunktet klart angi grunnene
til dette.
3.2.

Meldingenes innhold

3.2.1.

Fullstendige opplysninger
Meldingene bør være så fullstendige som mulig. Standardskjemaet for melding finnes i tillegg 1
til retningslinjene. Alle feltene i meldingsskjemaet skal være utfylt med de opplysningene som
kreves. Dersom de nødvendige opplysningene ikke er tilgjengelige når meldingen oversendes,
skal EFTA-staten som gir melding, klart angi og forklare dette i skjemaet. Når de manglende
opplysningene blir tilgjengelige, skal EFTA-staten som gir melding, ajourføre sin melding.
Den ajourførte meldingen undersøkes av EFTAs overvåkningsorgan før den oversendes til
Kommisjonen for validering og distribusjon gjennom systemet.
RAPEX-kontaktpunktene skal gi alle nasjonale myndigheter som deltar i RAPEX-nettverket
instrukser om hvilke data som kreves for å fylle ut standardskjemaet for melding. Dette bidrar
til å sikre at opplysningene som disse myndighetene gir RAPEX-kontaktpunktet, er riktige og
fullstendige.
EFTA-statene skal overholde de fastsatte fristene og ikke utsette en RAPEX-melding om et
produkt som utgjør en svært alvorlig eller livstruende risiko for forbrukernes helse og sikkerhet,
selv om noen av opplysningene som kreves i henhold til retningslinjene, ennå ikke er tilgjengelige.
Før en melding oversendes skal kontaktpunktet (for å unngå unødig dobbeltarbeid) kontrollere at
det berørte produktet ikke allerede er meldt gjennom programmet av en annen EØS-stat. Dersom
produktet allerede er meldt, skal kontaktpunktet i stedet for å oversende en ny melding, oversende
sitt synspunkt på den eksisterende meldingen og gi eventuelle tilleggsopplysninger som kan være
relevante for myndigheter i andre EØS-stater, for eksempel ytterligere identifikasjonsnumre for
kjøretøyer, en detaljert liste over importører og distributører, ytterligere prøvingsrapporter osv.

(18) Flere opplysninger om meldinger om sikkerhetsaspekter som drøftes på EØS-plan, finnes i kapittel 3.5.2 og 3.8.1.
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3.2.2.

Opplysningenes omfang
Meldinger som sendes til EFTAs overvåkningsorgan med sikte på opplasting og distribusjon i
RAPEX, skal omfatte følgende typer av opplysninger:
-

Opplysninger som gjør det mulig å identifisere det meldte produktet, dvs. produktkategori,
produktnavn, varemerke, modell- og/eller typenummer, strekkode, pakke- eller serienummer,
tollkode, beskrivelse av produktet og emballasjen samt bilder som viser produktet, emballasjen
og etikettene. Detaljert og nøyaktig produktidentifikasjon er viktig i forbindelse med
markedsovervåking og håndheving, ettersom det gjør det mulig for nasjonale myndigheter
å identifisere det meldte produktet, å skille det fra andre produkter av samme eller liknende
type eller kategori som er tilgjengelige på markedet, og å finne det på markedet og treffe eller
avtale egnede tiltak.

-

Opplysninger som fastsetter produktets opprinnelse, dvs. produsentens og eksportørers
opprinnelsesland, navn, adresse og kontaktopplysninger, f.eks. telefonnummer og
e-postadresse. Særlig skal EFTA-statene gi alle tilgjengelige opplysninger om produsenter
og eksportører som er etablert i tredjestater som har et nært samarbeid med EU/EØS om
produktsikkerhet. EFTAs overvåkningsorgan og Kommisjonen skal derfor regelmessig
underrette RAPEX-kontaktpunkter om ny utvikling på dette området. Følgende dokumenter
skal også vedlegges skjemaet når de er tilgjengelige: kopier av bestillinger, salgskontrakter,
fakturaer, forsendelsesdokumenter, tolldeklarasjoner osv. Nærmere opplysninger om
tredjestatsprodusenter gir Kommisjonen mulighet til å fremme mer effektiv håndheving i
disse statene, og bidrar til å redusere antall farlige forbruksvarer som eksporteres til EØS.

-

Opplysninger om sikkerhetskravene som gjelder for det meldte produktet, herunder
referansenummer og navn på gjeldende regelverk og standarder.

-

En risikobeskrivelse for det meldte produktet, herunder en beskrivelse av resultatene av
laboratorieprøver eller visuelle undersøkelser, prøvingsrapporter og sertifikater som viser at
det meldte produktet ikke overholder sikkerhetskravene, en fullstendig risikovurdering med
konklusjoner og opplysninger om kjente ulykker eller hendelser.

-

Opplysninger om forsyningskjedene for det meldte produktet i EØS-statene, og særlig
opplysninger om bestemmelsesland, samt opplysninger om importører, og også opplysninger
om distributører av det meldte produktet dersom slike foreligger.

-

Opplysninger om tiltak som er truffet, særlig om type (obligatorisk eller frivillig), kategori
(f.eks. tilbaketrekking fra markedet, tilbakekalling fra forbrukere), omfang (f.eks. nasjonalt,
lokalt), ikrafttredelsesdato og varighet (f.eks. ubegrenset, midlertidig).

-

Angivelse av om en melding, en del av den og/eller vedlegg til den skal behandles
fortrolig. Anmodninger om fortrolig behandling skal alltid følges av en klar begrunnelse for
anmodningen.

EFTA-statene oppfordres til å innhente og gi opplysninger om forsyningskjedene for det meldte
produktet i land utenfor EØS som har et nært samarbeid med EØS om produktsikkerhet.
3.2.3.

Ajourføring av opplysninger
EFTA-staten som gir melding, skal underrette EFTAs overvåkningsorgan (snarest mulig og innen
fristene som angis i tillegg 3 til retningslinjene) om eventuell utvikling som krever endringer av
en melding som er overført gjennom RAPEX-programmet. Særlig skal EFTA-statene underrette
EFTAs overvåkningsorgan om alle endringer (f.eks. etter en avgjørelse tatt av en domstol i
forbindelse med en klagebehandling) av det meldte tiltakets status, av risikovurderingen og av
nye beslutninger om fortrolig behandling.
EFTAs overvåkningsorgan undersøker opplysningene fra EFTA-staten som gir melding, som skal
videresendes til Kommisjonen med sikte på ajourføring av opplysningene i RAPEX-programmet
og på RAPEX-nettstedet, når det er nødvendig.
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3.2.4.

Ansvar for oversendte opplysninger
I nr. 10 i vedlegg II til produktsikkerhetsdirektivet er følgende fastsatt: ”Den medlemsstat som gir
melding, har ansvaret for de meddelte opplysningene”.
RAPEX-kontaktpunktet i EFTA-staten som gir melding, og den ansvarlige nasjonale myndighet,
sikrer at opplysningene som gis gjennom RAPEX, særlig beskrivelser av produkt og risiko, er
nøyaktige, for å unngå forveksling med liknende produkter av samme kategori eller type som er
tilgjengelige på EØS-markedet.
RAPEX-kontaktpunktet og den myndigheten som deltar i framgangsmåten for melding
(f.eks. ved å foreta risikovurderingen av det meldte produktet eller ved å gi opplysninger
om distribusjonskanaler), skal ha ansvaret for opplysningene som gis gjennom RAPEX.
RAPEX-kontaktpunktet kontrollerer og validerer alle meldinger som mottas fra de ansvarlige
myndighetene, før de oversendes til EFTAs overvåkningsorgan.
Tiltak som treffes av EFTAs overvåkningsorgan eller Kommisjonen, for eksempel undersøkelse av
meldinger, validering og distribusjon av dem gjennom RAPEX-programmet og offentliggjøring
av dem på RAPEX-nettstedet, medfører ikke at disse har noe ansvar for de oversendte
opplysningene. Ansvaret forblir hos EFTA-staten som gir melding.

3.3.

Fortrolig behandling

3.3.1.

Formidling av opplysninger som hovedregel
I henhold til artikkel 16 nr. 1 i produktsikkerhetsdirektivet har allmennheten rett til å bli
underrettet om farlige produkter som utgjør en risiko for menneskers helse og sikkerhet. For å
oppfylle denne forpliktelsen offentliggjør Kommisjonen på RAPEX-nettstedet oversikter over
nye RAPEX-meldinger (dvs. ”artikkel 12-meldinger” og ”artikkel 12-meldinger som krever
raske inngrep”). EFTA-statene gjør det samme, og gir allmennheten opplysninger på de nasjonale
språkene om produkter som utgjør en alvorlig risiko for forbrukere, og om tiltak som treffes for
å håndtere denne risikoen. Slike opplysninger kan distribueres gjennom internett, på papir og
gjennom elektroniske medier osv.
Opplysningene som gjøres tilgjengelige for allmennheten er et sammendrag av RAPEXmeldingen, og omfatter bare opplysningene som angis i artikkel 16 i produktsikkerhetsdirektivet,
dvs. produktidentifikasjon og opplysninger om risikoene samt tiltakene som er truffet for å
hindre eller begrense dem. EFTAs overvåkningsorgan, Kommisjonen og EØS-statene gjør ikke
hele meldinger tilgjengelige for allmennheten, særlig ikke nærmere risikobeskrivelser med
prøvingsrapporter og sertifikater eller detaljerte lister over distribusjonskanaler, ettersom noen av
disse opplysningene på grunn av sin art er undergitt taushetsplikt (yrkeshemmeligheter) og må
vernes.

3.3.2.

Unntak fra hovedregelen
I henhold til artikkel 16 nr. 1 første ledd i produktsikkerhetsdirektivet skal opplysningene være
tilgjengelige for allmennheten ”uten at det berører de begrensninger som kreves for kontroll- og
undersøkelsesvirksomhet”, mens annet ledd fastsetter at Kommisjonen og EØS-medlemsstatene
ikke skal ”gi videre opplysninger […] som er av en slik art at de er undergitt taushetsplikt i behørig
begrunnede tilfeller, med mindre forholdene gjør det nødvendig å offentliggjøre opplysninger om
et bestemt produkts sikkerhetsmessige egenskaper av hensyn til vern av forbrukernes helse og
sikkerhet.”
I lys av disse bestemmelsene skal EFTA-statene og EFTAs overvåkningsorgan ikke gjøre
tilgjengelig for allmennheten opplysninger om et farlig produkt som er meldt gjennom RAPEXprogrammet, dersom slik offentliggjøring undergraver vernet av rettsforhandlinger, kontroll- og
undersøkelsesvirksomhet eller taushetsplikt, unntatt når det gjelder opplysninger om produkters
sikkerhetsmessige egenskaper som må offentliggjøres dersom forholdene gjør det nødvendig av
hensyn til vern av forbrukernes helse og sikkerhet.
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3.3.3.

Anmodning om fortrolig behandling
En EFTA-stat som gir melding, kan anmode om fortrolig behandling i en melding. I en slik
anmodning skal det klart angis hvilken del eller hvilke deler av meldingen som bør behandles
fortrolig.
Videre skal hver anmodning om fortrolig behandling følges av en klar begrunnelse for
anmodningen, som fastsatt i artikkel 16 nr. 1 og 2 i produktsikkerhetsdirektivet.
Anmodninger om fortrolig behandling skal undersøkes av EFTAs overvåkningsorgan. EFTAs
overvåkningsorgan kontrollerer at anmodningen er fullstendig (dvs. at den angir hvilke deler av
skjemaet som omfattes av taushetsplikt, og at den inneholder en begrunnelse) og begrunnet (dvs.
at den er i samsvar med bestemmelsene i produktsikkerhetsdirektivet og retningslinjene). En
beslutning om anmodningens gyldighet tas av EFTAs overvåkningsorgan etter samråd med det
berørte RAPEX-kontaktpunktet og i samarbeid med Kommisjonen.

3.3.4.

Håndtering av meldinger som behandles fortrolig
Artikkel 16 nr. 2 i produktsikkerhetsdirektivet fastsetter følgende: ”Vern av taushetsplikt skal ikke
hindre at vedkommende myndigheter får opplysninger som er relevante for å sikre en effektiv
markedskontroll og et effektivt markedstilsyn. De myndigheter som mottar opplysninger som
omfattes av taushetsplikt, skal sikre at slike opplysninger vernes.” Meldinger som er helt eller
delvis omfattet av kravet om fortrolig behandling undersøkes av EFTAs overvåkningsorgan,
og etter at de er validert og distribuert gjennom RAPEX-programmet, er de gjenstand for
vanlig oppfølging fra EØS-statene. At en melding eller deler av den er undergitt taushetsplikt,
hindrer ikke at den kan behandles og distribueres gjennom RAPEX til vedkommende nasjonale
myndigheter.
Den eneste vesentlige forskjellen knyttet til framgangsmåtene for håndtering og oppfølging er
at EFTAs overvåkningsorgan og EFTA-statene ikke skal offentliggjøre eventuelle deler av en
melding som er undergitt taushetsplikt. Disse delene skal forbli fortrolige, og skal derfor ikke
offentliggjøres i noen form. Myndigheter i EFTA-statene som mottar fortrolige opplysninger
gjennom RAPEX, skal sikre at disse vernes når de utøver sin virksomhet.

3.3.5.

Tilbaketrekking av anmodninger om fortrolig behandling
EFTA-staten som gir melding, skal trekke tilbake sin anmodning om fortrolig behandling
umiddelbart etter at myndigheten i denne staten blir klar over at begrunnelsen for en slik
anmodning ikke lenger er gyldig. EFTAs overvåkningsorgan skal meddele dette til Kommisjonen,
som i sin tur skal underrette alle EØS-stater om at anmodningen er trukket tilbake.
En RAPEX-melding som ikke lenger omfattes av full eller delvis taushetsplikt, skal gjøres
tilgjengelig for allmennheten i samsvar med ”hovedreglene” som får anvendelse på RAPEXmeldinger.

3.4.

EFTAs overvåkningsorgans undersøkelse av meldinger
EFTAs overvåkningsorgan skal kontrollere alle meldinger som er mottatt fra EFTA-stater og som
skal overføres gjennom RAPEX-programmet, for å sikre at de er riktige og fullstendige, før de
sendes til Kommisjonen. Kommisjonen vil i sin tur oversende meldingene til alle EØS-statene.

3.4.1.

Nøyaktighet
Når EFTAs overvåkningsorgan vurderer om en melding er riktig, skal det særlig kontrollere at
-

meldingen oppfyller alle relevante krav i produktsikkerhetsdirektivet og i retningslinjene,

-

det meldte produktet ikke allerede er meldt (for å unngå unødvendig dobbeltarbeid),

-

meldinger som inngis av RAPEX-kontaktpunktet i EFTA-staten som gir melding, klassifiseres
i samsvar med kriteriene i kapittel 3.1 i retningslinjene,
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-

opplysningene som gis (særlig risikobeskrivelsen), er i samsvar med gjeldende regelverk for
produktsikkerhet og relevante standarder,

-

korrekt framgangsmåte for melding er anvendt.

3.4.2. Fullstendighet
Når det er bekreftet at en melding er korrekt, skal EFTAs overvåkningsorgan kontrollere at den
er fullstendig. Kapittel 3.2.1 og 3.2.2 i retningslinjene tjener som referanse. Det legges særlig
vekt på de delene av en melding som gjelder produktidentifikasjon, risikobeskrivelse, tiltak,
sporbarhet og distribusjonskanaler.
Ettersom EFTAs overvåkningsorgan ikke har myndighet til å foreta en risikovurdering av det
meldte produktet, men bare kontrollerer at vurderingen inngår i den oversendte meldingen, skal
EFTA-staten som gir melding, alltid gi en uttømmende risikobeskrivelse med alle opplysninger
som er angitt i kapittel 3.2.2 i retningslinjene.
3.4.3.

Anmodninger om tilleggsopplysninger
Dersom EFTAs overvåkningsorgan i løpet av undersøkelsen har spørsmål om en melding fra en
av EFTA-statene, kan det utsette valideringen av meldingen og be EFTA-staten som gir melding,
om tilleggsopplysninger eller klargjøring. Tilleggsopplysningene skal framlegges av EFTAstaten som gir melding, innen fristen som er angitt i EFTAs overvåkningsorgans anmodning om
opplysninger.

3.4.4.

Undersøkelse
Ved behov kan EFTAs overvåkningsorgan foreta en undersøkelse for å vurdere sikkerheten ved
et produkt som er meldt av en EFTA-stat. Denne undersøkelsen kan foretas særlig dersom det
hersker sterk tvil om risikoene ved produktet som er meldt gjennom RAPEX-programmet. Tvilen
kan enten oppstå i forbindelse med EFTAs overvåkningsorgans undersøkelse av en melding eller
bli formidlet til EFTAs overvåkningsorgan av en EØS-stat (f.eks. ved en tilbakemelding), av
Kommisjonen eller av en tredjemann (f.eks. en produsent).
Som ledd i slike undersøkelser kan EFTAs overvåkningsorgan særlig
-

anmode enhver EFTA-stat om opplysninger eller oppklaring,

-

anmode om en uavhengig risikovurdering og uavhengig prøving (i laboratorium eller visuell)
av produktet som undersøkes,

-

underrette Kommisjonen om undersøkelsen og oppfordre Kommisjonen til
-

å rådføre seg med vitenskapskomiteene, Det felles forskningssenter eller en annen
institusjon som har særlig kompetanse på området forbruksvaresikkerhet,

-

å innkalle til møter med komiteen som er nedsatt i henhold til produktsikkerhetsdirektivet,
med forbrukervernnettverket og/eller med RAPEX-kontaktpunkter, og til å høre de
relevante arbeidsgruppene med sikte på å drøfte utviklingen i en undersøkelse.

Dersom en undersøkelse gjelder et produkt som er meldt av en EFTA-stat gjennom RAPEXprogrammet, kan EFTAs overvåkningsorgan anmode Kommisjonen om å utsette valideringen
av en melding eller, dersom meldingen allerede er validert og distribuert gjennom RAPEXprogrammet, om midlertidig å fjerne oversikten som er offentliggjort på RAPEX-nettstedet. Etter
en undersøkelse kan EFTAs overvåkningsorgan, alt avhengig av resultatet, anmode Kommisjonen
(etter samråd med EFTA-staten som gir melding, dersom det er nødvendig) særlig om å validere
og distribuere den tidligere utsatte meldingen gjennom RAPEX, om å beholde den validerte
meldingen i RAPEX-programmet (med eventuelle endringer) eller om å varig fjerne meldingen
fra RAPEX-programmet.
EFTAs overvåkningsorgan skal underrette alle EFTA-stater og Kommisjonen om
-

sin beslutning om å innlede en undersøkelse, med klar angivelse av grunnene til beslutningen,
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-

sin beslutning om å avslutte en undersøkelse, med framlegging av konklusjonene og angivelse
av (eventuelle) endringer i den (de) undersøkte meldingen(e), og

-

all relevant utvikling i forbindelse med en undersøkelse.

3.5.

Validering og formidling av meldinger

3.5.1.

Validering og formidling av meldinger
EFTAs overvåkningsorgan skal undersøke at alle meldinger fra EFTA-stater er riktige og
fullstendige før de oversendes til Kommisjonen for validering og distribusjon i RAPEX-systemet
(”validering”), innen fristene som angis i tillegg 4 til retningslinjene, og etter framgangsmåten
som beskrives i tillegg 6 til retningslinjene.
Dersom en anmodning om tilleggsopplysninger eller klargjøring er sendt til EFTA-staten
som gir melding, under en undersøkelse (ved behov fulgt av en påminnelse), kan EFTAs
overvåkningsorgan treffe følgende tiltak:

3.5.2.

-

dersom de etterspurte tilleggsopplysningene eller oppklaringen er gitt, undersøker EFTAs
overvåkningsorgan meldingen på nytt og ber Kommisjonen om å validere den, ved behov
med endret klassifisering (f.eks. fra ”melding for opplysningsformål” til ”artikkel 12melding”),

-

dersom de etterspurte tilleggsopplysningene eller oppklaringen ikke er gitt innen en fastsatt
frist, eller er ufullstendig(e), treffer EFTAs overvåkningsorgan en beslutning på grunnlag av
de framlagte opplysningene og, avhengig av omstendighetene, ber Kommisjonen enten om
å validere meldingen etter at klassifiseringen er endret (f.eks. fra ”artikkel 12-melding” til
”melding for opplysningsformål”), eller om ikke å validere den.

Validering av meldinger om sikkerhetsaspekter som drøftes på EØS-plan
Når EØS-statene har blitt enige om en felles tilnærming til risikovurdering og/eller håndheving,
kan Kommisjonen, avhengig av omstendighetene og EØS-statenes synspunkter, enten

3.6.

-

beholde de berørte meldingene i RAPEX-programmet eller

-

endre klassifiseringen av meldingene som lagres i RAPEX-programmet, eller

-

fjerne meldingene fra RAPEX-programmet(19).

Opplysninger om farlige produkter som sendes av Kommisjonen
Nr. 9 i vedlegg II til produktsikkerhetsdirektivet lyder slik: ”Kommisjonen kan opplyse de
nasjonale kontaktpunktene om produkter som medfører alvorlig risiko, importert til eller
eksportert fra Fellesskapet og Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.”
Kommisjonen kan oversende opplysninger til EØS-statene om farlige produkter som ikke
er næringsmidler beregnet på forbrukere, med opprinnelse i og utenfor EØS, og som ifølge
de tilgjengelige opplysningene sannsynligvis finnes på EØS-markedet. Dette gjelder særlig
opplysninger som Kommisjonen mottar fra tredjestater, internasjonale organisasjoner, foretak
eller gjennom andre hurtigvarslingssystemer.
Kommisjonen skal undersøke at opplysningene er riktige og fullstendige før de oversendes
til EØS-statene. Kommisjonen kan imidlertid bare foreta foreløpige kontroller, og kan ikke ta
juridisk ansvar for at opplysningene den oversender er gyldige, ettersom den verken juridisk eller
teknisk sett kan foreta en fullstendig risikovurdering eller treffe håndhevingstiltak.

(19) Flere opplysninger om sikkerhetsaspekter som drøftes på EU-plan, finnes i kapittel 3.1.2. bokstav d) og kapittel 3.8.1.
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3.7.

Oppfølging av meldinger

3.7.1.

Oppfølging av ulike typer meldinger
EFTA-statene skal sikre egnet oppfølging av RAPEX-meldinger (dvs. ”artikkel 12-meldinger”
og ”artikkel 12-meldinger som krever raske inngrep”) og av opplysninger om farlige produkter
som sendes av Kommisjonen (kapittel 3.6), snarest mulig og innen fristene som angis i tillegg 3
til retningslinjene.
Meldinger for opplysningsformål krever ingen særskilt oppfølging. Slike meldinger inneholder
ofte ikke de opplysningene som trengs for en effektiv håndheving i forbindelse med det
meldte produktet (f.eks. når det meldte produktet og/eller tiltaket ikke er tilstrekkelig nøyaktig
identifisert). EFTA-statene oppfordres imidlertid til å sikre oppfølging av slike meldinger dersom
det er sannsynlig at det meldte produktet har blitt gjort tilgjengelig på forbrukernes marked og
produktidentifikasjonen gjør det mulig å treffe tiltak.

3.7.2.

Oppfølgingens formål
Når en EFTA-stat har mottatt en melding, skal den undersøke opplysningene som gis i meldingen,
og treffe egnede tiltak for å

3.7.3.

-

fastslå om produktet er markedsført på dens territorium,

-

vurdere hvilke forebyggende eller begrensende tiltak som bør treffes med hensyn til det
meldte produktet som finnes på dens marked, idet det tas hensyn til tiltakene som er truffet
av EØS-staten som gir melding, og eventuelle særlige omstendigheter som kan berettige ulike
typer tiltak eller at tiltak ikke treffes,

-

ved behov foreta ytterligere risikovurdering og prøving av det meldte produktet,

-

samle inn eventuelle tilleggsopplysninger som kan være relevante for andre EØS-stater (f.eks.
opplysninger om distribusjonskanaler for det meldte produktet i andre EØS-stater).

Oppfølgingsmetoder
For å sikre effektiv og hensiktsmessig oppfølging bør nasjonale myndigheter anvende beste
praksis for oppfølgingsmetoder, herunder:
-

Markedskontroll
Nasjonale myndigheter skal organisere regelmessige kontroller (planlagte og i form av
stikkprøver) på markedet for å fastslå om forbruksvarer som er meldt gjennom RAPEXprogrammet, er gjort tilgjengelige for forbrukerne.

-

Samarbeid med sammenslutninger av foretak
Nasjonale myndigheter skal regelmessig gi sammenslutninger av foretak oversikter over de
seneste meldingene og spørre dem om noen av de meldte produktene har blitt produsert eller
distribuert av deres medlemmer. Nasjonale myndigheter skal gi foretak bare sammendrag av
meldinger, for eksempel de ukentlige oversiktene som offentliggjøres på RAPEX-nettstedet.
Hele meldinger skal ikke formidles til tredjemann, ettersom enkelte opplysninger (f.eks.
opplysninger i risikobeskrivelsen eller opplysninger om distribusjonskanaler) kan være
fortrolige og derfor skal vernes.

-

Offentliggjøring av RAPEX-opplysninger på internett, elektronisk og på papir
Nasjonale myndigheter skal regelmessig varsle forbrukere og foretak om forbruksvarer som
er meldt gjennom RAPEX, på sine nettsteder og/eller gjennom andre medier. Opplysninger
offentliggjort på denne måten gjør det mulig for forbrukerne å kontrollere om de har og
bruker farlige produkter, og fører ofte til at myndighetene får nyttige tilbakemeldinger.

Nasjonale myndigheter bør anvende flere oppfølgingsmetoder samtidig, og ikke bare én slik
metode.
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Særlig bør en EØS-stat der en produsent av, en representant for eller en importør av det meldte
produktet er etablert (”ansvarlig EØS-stat”) sikre egnet oppfølging av meldinger som distribueres
gjennom RAPEX-programmet. Den ansvarlige EØS-staten har ofte bedre juridiske og tekniske
muligheter for å få opplysninger om et meldt tilfelle, noe som vil bidra til at andre EØS-stater kan
foreta effektiv oppfølging.
3.8.

Varig fjerning av en EØS-stats melding fra RAPEX-programmet
Meldinger som distribueres gjennom RAPEX-programmet, beholdes i systemet i et ubegrenset
tidsrom. I situasjonene som beskrives i dette kapittel, kan Kommisjonen imidlertid varig fjerne
en melding fra programmet.

3.8.1.

Situasjoner der meldinger kan fjernes
-

Det kan dokumenteres at et eller flere av kriteriene for RAPEX-melding(20) ikke er oppfylt,
og dermed at en RAPEX-melding ikke er berettiget. Dette gjelder særlig i tilfeller der det
er fastslått at den opprinnelige risikovurderingen ikke ble gjennomført på riktig måte, og at
det meldte produktet ikke utgjør en alvorlig risiko for forbrukernes helse og sikkerhet. Det
gjelder også i situasjoner der de meldte tiltakene ikke lenger er gyldige etter behandling ved
en domstol eller en annen framgangsmåte.

-

Når det ikke er truffet noen tiltak med hensyn til et produkt som er meldt gjennom RAPEXprogrammet (for opplysningsformål), før det ble besluttet å vedta eller treffe tiltak(21).

-

Når EØS-statene etter drøfting på EØS-plan har blitt enige om at det ikke er nyttig å
utveksle opplysninger om visse sikkerhetsaspekter som har blitt meldt gjennom RAPEXprogrammet(22).

-

Når det ikke er dokumentert at produkter som omfattes av en melding, ikke lenger
markedsføres, og at alle enkeltprodukter som var gjort tilgjengelige for forbrukerne, allerede
er trukket tilbake fra markedet og tilbakekalt fra forbrukerne i alle EØS-stater.

Det kan ikke kreves at en melding trekkes tilbake på grunnlag av at det meldte produktet er blitt
endret for at det skal oppfylle alle gjeldende sikkerhetskrav, med mindre det kan dokumenteres
at alle de farlige produktene (enkeltproduktene) som var gjort tilgjengelige for forbrukerne, er
trukket tilbake og tilbakekalt i alle EØS-stater, og at de ikke lenger markedsføres.
3.8.2.

Anmodende EØS-stat
Kommisjonen kan trekke tilbake meldinger fra RAPEX-programmet bare på anmodning
fra EØS-staten som gir melding, ettersom sistnevnte har fullt ansvar for opplysningene som
overføres gjennom systemet. En EFTA-stats anmodning om tilbaketrekking skal rettes til
EFTAs overvåkningsorgan, som skal oversende anmodningen til Kommisjonen. Andre EØSstater oppmuntres til å underrette Kommisjonen, og EFTA-statene til å underrette EFTAs
overvåkningsorgan, om eventuelle kjensgjerninger som kan berettige tilbaketrekking.

3.8.3.

Innholdet i anmodningen
Alle anmodninger om tilbaketrekking skal følges av en begrunnelse og av alle tilgjengelige
dokumenter som underbygger den. Kommisjonen skal undersøke hver anmodning og særlig
kontrollere begrunnelsen og støttedokumentene. Før den treffer sin beslutning, kan Kommisjonen
be om tilleggsopplysninger, klargjøring eller en uttalelse fra EØS-staten som gir melding, og/eller
andre EØS-stater.

3.8.4.

Beslutning om fjerning
Dersom Kommisjonen på grunnlag av den framlagte begrunnelsen beslutter at en melding skal
fjernes fra RAPEX-programmet, skal den fjerne meldingen fra

(20) Flere opplysninger om kriteriene for RAPEX-melding finnes i kapittel 2.
(21) Flere opplysninger om meldinger som sendes gjennom RAPEX-programmet før tiltak meldes, finnes i kapittel 3.1.2 bokstav b).
(22) Flere opplysninger om meldinger om sikkerhetsaspekter som drøftes på EU-plan, finnes i kapittel 3.1.2. bokstav d) og kapittel 3.5.2.
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-

RAPEX-programmet (eller på annen måte skjule den for alle som bruker systemet),

-

RAPEX-nettstedet (ved behov).

Kommisjonen skal underrette alle EØS-stater om tilbaketrekkingen av meldingen, per e-post eller
på en annen, tilsvarende effektiv måte, og ved behov også allmennheten ved å offentliggjøre en
rettelse på RAPEX-nettstedet.
3.9.

Midlertidig fjerning av en RAPEX-melding fra RAPEX-nettstedet

3.9.1.

Situasjoner der meldinger kan fjernes midlertidig
Når det er berettiget, kan Kommisjonen midlertidig fjerne en RAPEX-melding fra RAPEXnettstedet, særlig dersom EØS-staten som gir melding, har mistanke om at en risikovurdering i
en framlagt melding ikke er gjennomført på riktig måte, og at det derfor er mulig at det meldte
produktet ikke utgjør en alvorlig risiko for forbrukernes helse og sikkerhet. En melding kan
midlertidig fjernes fra RAPEX-nettstedet til det ikke lenger hersker tvil om risikovurderingen av
det meldte produktet.

3.9.2.

Anmodende EØS-stat
Bestemmelsene i kapittel 3.8.2 får anvendelse.

3.9.3.

Innholdet i anmodningen
Bestemmelsene i kapittel 3.8.3 får anvendelse.

3.9.4.

Beslutning om fjerning
Dersom Kommisjonen på grunnlag av den framlagte begrunnelsen beslutter å fjerne en RAPEXmelding fra RAPEX-nettstedet, skal den underrette alle EØS-stater per e-post eller på en annen,
tilsvarende effektiv måte, og ved behov også allmennheten ved å offentliggjøre en rettelse på
RAPEX-nettstedet.

3.9.5.

Ny offentliggjøring av en melding
EFTA-staten som gir melding, skal umiddelbart underrette EFTAs overvåkningsorgan, som
deretter skal underrette Kommisjonen, når grunnene til at en melding fjernes fra RAPEXnettstedet, ikke lenger er gyldige. Den skal særlig underrette Kommisjonen om resultatene av en
eventuell ny risikovurdering, for å gi Kommisjonen mulighet til å beslutte om en melding skal
beholdes i RAPEX-programmet og offentliggjøres på RAPEX-nettstedet på nytt, eller om den
skal varig fjernes fra RAPEX-programmet (på anmodning fra EFTA-staten som gir melding).
Kommisjonen kan etter en begrunnet anmodning som EFTA-staten som gir melding, har
oversendt gjennom EFTAs overvåkningsorgan, på nytt offentliggjøre en RAPEX-melding på
RAPEX-nettstedet når det ikke lenger hersker tvil om risikovurderingen.
Kommisjonen skal underrette de øvrige EØS-statene om at en RAPEX-melding på nytt er
offentliggjort på RAPEX-nettstedet, per e-post eller på en annen, tilsvarende effektiv måte, og
også allmennheten ved å offentliggjøre en rettelse på RAPEX-nettstedet.

3.10.

Frister for oversending av RAPEX-meldinger

3.10.1. Frister(23)
EFTA-statene skal underrette EFTAs overvåkningsorgan om forebyggende og begrensende tiltak
som vedtas med hensyn til forbruksvarer som utgjør en alvorlig risiko for forbrukernes helse og
sikkerhet, snarest mulig og innen fristene som angis i tillegg 3 til retningslinjene. For å sikre
at fristene overholdes, skal det på nasjonalt plan innføres egnede ordninger for overføring av
opplysninger mellom nasjonale myndigheter som har ansvar for produktsikkerhet, og RAPEXkontaktpunktet.
(23) Alle frister nevnt i retningslinjene er angitt i kalenderdager.
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De fastsatte fristene gjelder uavhengig av en eventuell klagebehandling eller offisielle krav om
offentliggjøring.
3.10.2. Krisesituasjoner
Før det sendes en ”artikkel 12-melding som krever raske inngrep” fra en EFTA-stat, skal RAPEXkontaktpunktet ringe til EFTAs overvåkningsorgans RAPEX-gruppe for å sikre umiddelbar
validering og oppfølging. Denne regelen får anvendelse særlig på meldinger som overføres i
helger eller ferier.
4.

Tilbakemeldinger

4.1.

Underretning om oppfølgingstiltak
EFTA-statene skal underrette EFTAs overvåkningsorgan om all oppfølging av RAPEXmeldinger (dvs. ”artikkel 12-meldinger” og ”artikkel 12-meldinger som krever raske inngrep”)
og av opplysninger om farlige produkter som sendes av Kommisjonen (kapittel 3.6).
EFTA-statene oppfordres til å underrette EFTAs overvåkningsorgan om all oppfølging av
meldinger som distribueres for opplysningsformål.

4.2.

Innholdet i tilbakemeldinger

4.2.1.

Framlagte opplysninger
Resultatene av EFTA-statenes oppfølgingsvirksomhet formidles til EFTAs overvåkningsorgan
i form av tilbakemeldinger på meldinger. For å harmonisere opplysningene og begrense
arbeidsbyrden mest mulig, skal EFTA-statene gi tilbakemelding særlig i følgende situasjoner:
-

Produktet er funnet
En tilbakemelding sendes når nasjonale myndigheter finner det meldte produktet på markedet
eller ved de ytre grensene. Tilbakemeldingen skal inneholde fullstendige opplysninger om det
berørte produktet (f.eks. navn, varemerke, modellnummer, strekkode, produksjonsnummer)
pluss opplysninger om samlet antall enkeltprodukter som er funnet. Videre formidles
følgende opplysninger om tiltakene som er truffet: type (obligatorisk eller frivillig), kategori
(f.eks. tilbaketrekking fra markedet, tilbakekalling fra forbrukerne), anvendelsesområde
(f.eks. landsdekkende, lokalt), ikrafttredelsesdato og varighet (f.eks. ubegrenset, midlertidig).
Dersom det meldte produktet ble funnet på markedet, men ingen tiltak er truffet, skal
tilbakemeldingen inneholde en begrunnelse for at ingen tiltak er truffet.
EFTA-statene skal ikke (med mindre EFTAs overvåkningsorgan ber om det) underrette
EFTAs overvåkningsorgan om konklusjonene av oppfølgingstiltak dersom det meldte
produktet ikke ble funnet på markedet.

-

Avvikende risikovurdering
En tilbakemelding skal sendes når konklusjonene av en risikovurdering foretatt av en
myndighet i EFTA-staten som gir tilbakemelding, avviker fra konklusjonene i en melding.
Denne tilbakemeldingen skal inneholde en nærmere risikobeskrivelse (herunder resultatene
av prøvinger, en risikovurdering og opplysninger om kjente ulykker og hendelser) fulgt av
underbyggende dokumenter (prøvingsrapporter, sertifikater osv.). Videre skal EFTA-staten
som gir tilbakemelding, dokumentere at risikovurderingen i en tilbakemelding gjelder
samme produkt som det meldte produktet, dvs. samme varemerke, navn, modellnummer,
produksjonsdato, opprinnelse osv.

-

Tilleggsopplysninger
En tilbakemelding skal sendes når nasjonale myndigheter (i forbindelse med oppfølgings
virksomhet) innhenter tilleggsopplysninger som kan være nyttige for markedstilsyn og
håndheving i andre EØS-stater.
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EFTA-stater oppfordres til å innhente tilleggsopplysninger som kan være relevante for
myndigheter både i andre EØS-stater og i tredjestater som har et nært samarbeid med EU om
produktsikkerhet. Slike opplysninger omfatter produktets opprinnelse (f.eks. opplysninger
om opprinnelsesland, produsenter og/eller eksportører) og opplysninger om forsynings
kjedene (f.eks. opplysninger om bestemmelsesland, importører og distributører). Staten som
gir tilbakemelding, skal tilføye alle tilgjengelige støttedokumenter som vedlegg til tilbake
meldingen, for eksempel kopier av ordrer, salgskontrakter, fakturaer, tolldeklarasjoner osv.
Kontaktpunktet i EFTA-staten som gir tilbakemelding, skal sammen med den ansvarlige
myndighet sikre at alle opplysninger i tilbakemeldingen er nøyaktige og fullstendige, og at
det berørte produktet ikke kan forveksles med liknende produkter av samme eller en liknende
kategori eller type som er tilgjengelige på EØS-markedet.
4.2.2.

Fullstendige tilbakemeldinger
Opplysningene som gis i tilbakemeldinger skal være så fullstendige som mulig. Standardskjemaet
for tilbakemelding finnes i vedlegg 2 til retningslinjene. Dersom enkelte relevante opplysninger
ikke er tilgjengelige når en tilbakemelding oversendes, skal EFTA-staten som gir tilbakemelding,
angi dette i tilbakemeldingsskjemaet. Når disse opplysningene blir tilgjengelige, skal EFTAstaten som gir tilbakemelding, ajourføre sin tilbakemelding. Den ajourførte tilbakemeldingen skal
undersøkes av EFTAs overvåkningsorgan før den oversendes til Kommisjonen for validering og
distribusjon gjennom systemet.
RAPEX-kontaktpunktet skal gi alle myndigheter i sin stat som deltar i RAPEX-nettverket,
instrukser om hvilke opplysninger som kreves for å fylle ut tilbakemeldingsskjemaet på riktig
måte. Dette vil bidra til å sikre at opplysningene som kontaktpunktet gir disse myndighetene, er
riktige og fullstendige.

4.2.3.

Ajourføring av validerte tilbakemeldinger
EFTA-staten som gir tilbakemelding, skal underrette EFTAs overvåkningsorgan (snarest mulig
og innen fristene som angis i tillegg 3 til retningslinjene) om enhver utvikling som kan kreve
endringer av en tilbakemelding som er distribuert gjennom RAPEX-programmet. EFTA-statene
skal særlig underrette EFTAs overvåkningsorgan om endringer av status for tiltakene som er
truffet, og av risikovurderingen som er vedlagt en tilbakemelding.
EFTAs overvåkningsorgan skal undersøke opplysningene fra EFTA-staten som gir tilbakemelding,
og ved behov ajourføre de berørte opplysningene før de oversendes til Kommisjonen.

4.2.4.

Ansvar for tilbakemeldinger
Nr. 10 i vedlegg II til produktsikkerhetsdirektivet lyder slik: ”Den medlemsstat som gir melding,
har ansvaret for de meddelte opplysningene.”
RAPEX-kontaktpunktet og den myndigheten som deltar i tilbakemeldingsprosedyren (f.eks. ved
å foreta risikovurderingen eller ved å vedta begrensende tiltak), har ansvar for opplysningene som
gis i tilbakemeldinger. RAPEX-kontaktpunktet skal kontrollere og validere alle tilbakemeldinger
som utarbeides av de respektive myndighetene, før de oversendes til EFTAs overvåkningsorgan.
Tiltak som EFTAs overvåkningsorgan treffer, for eksempel undersøkelse og validering av
tilbakemeldinger, innebærer ikke at det har ansvar for de oversendte opplysningene, ettersom
dette fortsatt ligger hos den EFTA-staten som gir tilbakemelding.

4.3.

Fortrolig behandling
EFTA-staten som gir tilbakemelding, kan i en tilbakemelding anmode om fortrolig behandling.
I en slik anmodning skal det klart angis hvilken eller hvilke del(er) av en tilbakemelding som
skal behandles fortrolig. Videre skal alle anmodninger om fortrolig behandling følges av en klar
begrunnelse for anmodningen.
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EFTAs overvåkningsorgan undersøker anmodninger om fortrolig behandling for å fastslå om de
er berettigede (dvs. i tråd med bestemmelsene i produktsikkerhetsdirektivet og retningslinjene)
og fullstendige (dvs. at de opplyser om hvilke deler av skjemaet som skal behandles fortrolig,
og at de inneholder en begrunnelse). Endelig beslutning om fortrolig behandling tas av EFTAs
overvåkningsorgan etter samråd med det ansvarlige RAPEX-kontaktpunktet og i samarbeid med
Kommisjonen.
EFTAs overvåkningsorgan og EFTA-statene skal behandle tilbakemeldinger med anmodninger
om fortrolig behandling på samme måte som andre tilbakemeldinger. At en tilbakemelding eller
deler av den skal behandles fortrolig, hindrer ikke at den kan formidles gjennom RAPEX-systemet
til vedkommende nasjonale myndigheter. Imidlertid bør verken EFTAs overvåkningsorgan,
Kommisjonen eller EFTA-statene formidle til allmennheten en del av en tilbakemelding som skal
behandles fortrolig. Ettersom opplysningene er fortrolige, kan de ikke offentliggjøres i noen form.
EFTA-staten som gir tilbakemelding, skal trekke tilbake sin anmodning om fortrolig behandling
umiddelbart etter at EFTA-statens myndighet blir klar over at grunnene for en slik anmodning
ikke lenger er gyldige. EFTAs overvåkningsorgan skal underrette alle EØS-stater gjennom
Kommisjonen om tilbaketrekkingen av denne anmodningen etter at det har mottatt en slik
anmodning fra EFTA-staten som gir tilbakemelding.
4.4.

EFTAs overvåkningsorgans undersøkelse av tilbakemeldinger fra EFTA-statene

4.4.1.

Nøyaktighet og fullstendighet
EFTAs overvåkningsorgan skal kontrollere alle tilbakemeldinger fra EFTA-stater som er
mottatt gjennom RAPEX-programmet, før de oversendes til Kommisjonen for validering
og videresending til EØS-statene. Disse kontrollene gjennomføres med sikte på å fastslå om
opplysningene som er gitt, er riktige og fullstendige.
EFTAs overvåkningsorgan skal kontrollere om en tilbakemelding som er mottatt fra en EFTAstat, oppfyller alle relevante krav i produktsikkerhetsdirektivet og i retningslinjene, og om en
korrekt tilbakemeldingsprosedyre er anvendt. Når det er bekreftet at tilbakemeldingen er korrekt,
skal EFTAs overvåkningsorgan kontrollere at den er fullstendig. Kapittel 4.2.2 i retningslinjene
skal anvendes som referansepunkt ved denne undersøkelsen.
EFTAs overvåkningsorgan legger særlig vekt på tilbakemeldinger som inneholder
risikovurderinger. Det skal særlig kontrollere at risikobeskrivelsen er fullstendig, klart framlagt
og tilstrekkelig dokumentert, og at det er tydelig at risikovurderingen gjelder samme produkt som
meldingen.

4.4.2.

Anmodning om tilleggsopplysninger
Før EFTAs overvåkningsorgan eller Kommisjonen validerer en tilbakemelding, kan de anmode
EFTA-staten som gir tilbakemelding, om å gi tilleggsopplysninger eller oppklaring innen en
gitt frist. Valideringen av en tilbakemelding kan gjøres betinget av at de ønskede opplysningene
mottas.
EFTAs overvåkningsorgan kan be om uttalelse fra enhver EFTA-stat, og særlig EFTA-staten
som gir melding, om en validert tilbakemelding. EFTA-staten skal gi sin uttalelse til EFTAs
overvåkningsorgan innen en frist som sistnevnte fastsetter. Videre skal EFTA-staten som gir
melding, underrette EFTAs overvåkningsorgan om det er nødvendig å foreta endringer av
meldingen (f.eks. av risikovurderingen) eller av meldingens status (f.eks. varig fjerning fra
systemet).

4.5.

Validering og formidling av tilbakemeldinger
Alle tilbakemeldinger fra EFTA-stater som EFTAs overvåkningsorgan anser som riktige og
fullstendig, skal oversendes til Kommisjonen for validering og distribusjon (”validering”) innen
fristene som angis i tillegg 4 til retningslinjene, og i samsvar med framgangsmåten som angis i
tillegg 6 til retningslinjene.
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Kommisjonen validerer ikke tilbakemeldinger med en risikovurdering som avviker fra
risikovurderingen i meldingen de gjelder, dersom risikovurderingen ikke er fullstendig, klart
utformet, klart framlagt og tilstrekkelig dokumentert, eller dersom det ikke er dokumentert at
risikovurderingen er foretatt i forbindelse med det produktet som meldingen gjelder.
4.6.

Varig fjerning av en tilbakemelding fra RAPEX-programmet
Tilbakemeldinger som distribueres gjennom RAPEX-programmet, skal beholdes i systemet like
lenge som meldingen de er vedlagt. Kommisjonen kan varig fjerne en validert tilbakemelding
fra RAPEX-programmet dersom en melding som denne tilbakemeldingen er vedlagt, er fjernet
fra RAPEX-programmet (i samsvar med kapittel 3.8 i retningslinjene). Videre kan Kommisjonen
fjerne en validert tilbakemelding når den åpenbart inneholder uriktige opplysninger, og særlig
dersom
-

et produkt som er funnet på markedet av EFTA-staten som gir tilbakemelding, avviker fra det
produktet meldingen gjelder,

-

tiltakene som EFTA-staten som gir tilbakemelding har vedtatt, trekkes tilbake etter behandling
ved en domstol eller en annen framgangsmåte,

-

det dokumenteres at risikovurderingen som er foretatt av EFTA-staten som gir tilbakemelding,
er uriktig eller gjelder et annet produkt enn det produktet meldingen gjelder.

Bestemmelsene i kapittel 3.8.2 og 3.8.3 får anvendelse.
Når Kommisjonen beslutter å trekke tilbake en tilbakemelding, skal den fjernes fra RAPEXprogrammet (eller på annen måte skjules for systemets brukere).
Kommisjonen underretter alle EØS-stater om at en tilbakemelding fjernes, per e-post eller på en
annen, tilsvarende effektiv måte.
4.7.

Frister for tilbakemelding
EFTA-statene skal gi EFTAs overvåkningsorgan tilbakemelding snarest mulig og innen fristene
som angis i tillegg 3 til retningslinjene.
For å sikre at fristene overholdes, skal det på nasjonalt plan innføres egnede ordninger for
overføring av opplysninger mellom alle vedkommende myndigheter og RAPEX-kontaktpunktet.
Fristene gjelder uavhengig av en eventuell klagebehandling eller offisielle krav om offentliggjøring.

5.

RAPEX-nettverkenes virkemåte

5.1.

RAPEX-kontaktpunkter
Hver EFTA-stat skal opprette ett enkelt RAPEX-kontaktpunkt som skal forvalte RAPEXsystemet på nasjonalt plan. De nasjonale myndighetene avgjør hvilken nasjonal myndighet
som skal opprette RAPEX-kontaktpunktet. Hver EFTA-stat skal også organisere sitt nasjonale
RAPEX-nettverk for å sikre effektiv informasjonsflyt mellom RAPEX-kontaktpunktet og de
ulike myndighetene som deltar i RAPEX.

5.1.1.

Organisering
Hver EFTA-stat skal gi RAPEX-kontaktpunktet alle midler og opplysninger det trenger for å
utføre sine oppgaver, og særlig for å drive systemet med effektiv beredskap og kontinuitet.
RAPEX-kontaktpunktet skal ha en egen e-postkonto for deltakelsen i RAPEX-systemet, med
tilgang for alle tjenestemenn ved kontaktpunktet (f.eks. rapex@......). RAPEX-kontaktpunktet
skal også kunne nås direkte på telefon eller faks i og utenfor arbeidstid.

5.1.2.

Oppgaver
RAPEX-kontaktpunktets viktigste oppgave er å
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-

organisere og lede arbeidet i det nasjonale RAPEX-nettverket i samsvar med reglene i
retningslinjene,

-

utdanne og bistå alle myndigheter i nettverket i anvendelsen av RAPEX,

-

sikre at alle RAPEX-oppgaver i henhold til produktsikkerhetsdirektivet og retningslinjene
utføres på riktig måte, og særlig at alle nødvendige opplysninger (dvs. meldinger,
tilbakemeldinger, tilleggsopplysninger osv.) gis til Kommisjonen uten opphold,

-

formidle opplysninger mellom Kommisjonen og de nasjonale markedstilsynsmyndighetene
og myndigheter med ansvar for kontrollen ved de ytre grensene,

-

kontrollere og validere opplysningene som mottas fra alle vedkommende myndigheter, før de
oversendes til EFTAs overvåkningsorgan for distribusjon gjennom RAPEX-programmet,

-

kontrollere, før en melding oversendes, om et produkt allerede er meldt eller om
opplysninger om dette produktet har blitt utvekslet gjennom RAPEX-programmet (for å
unngå dobbeltarbeid),

-

ta ansvar (sammen med vedkommende myndighet) for opplysningene som gis gjennom
RAPEX-programmet,

-

delta i RAPEX-kontaktpunktenes arbeidsgruppemøter og i andre arrangementer som gjelder
driften av RAPEX,

-

foreslå eventuelle forbedringer av systemets drift,

-

underrette EFTAs overvåkningsorgan umiddelbart om eventuelle tekniske problemer med
RAPEX-programmet,

-

samordne all nasjonal virksomhet og initiativer knyttet til RAPEX, forklare berørte
parter hvordan RAPEX-systemet fungerer og hvilke forpliktelser de har i henhold til
produktsikkerhetsdirektivet, særlig forpliktelsen til å sende foretaksmelding i henhold til
artikkel 5 nr. 3.

5.2.

RAPEX-nettverk opprettet på EØS-plan og nasjonalt plan

5.2.1.

Nettverk av RAPEX-kontaktpunkter
Kommisjonen organiserer og leder arbeidet i nettverket av RAPEX-kontaktpunkter. Dette
nettverket består av alle RAPEX-kontaktpunkter som er utpekt i EØS-statene.
Kommisjonen innkaller regelmessig til møter i nettverket av RAPEX-kontaktpunkter for å drøfte
driften av systemet (f.eks. for å opplyse om den seneste utviklingen av RAPEX, for å utveksle
erfaringer og fagkunnskap), og for å forbedre samarbeidet mellom kontaktpunktene.

5.2.2.

RAPEX-nettverk opprettet på nasjonalt plan
RAPEX-kontaktpunktet organiserer og leder arbeidet i sitt eget ”nasjonale RAPEX-nettverk”.
Nettverket består av
-

RAPEX-kontaktpunktet,

-

markedstilsynsmyndigheter med ansvar for overvåkingen av forbruksvarers sikkerhet,

-

myndigheter med ansvar for kontrollen ved de ytre grensene.

RAPEX-kontaktpunkter oppfordres til å fastsette formelle regler for organisering og drift av
det nasjonale RAPEX-nettverket for å sikre at alle berørte myndigheter kjenner til sine roller
og ansvarsområder i forbindelse med driften av RAPEX. Disse kan være bindende eller ikkebindende og skal være i samsvar med retningslinjene.
RAPEX-kontaktpunktet skal holde regelmessige møter i det nasjonale RAPEX-nettverket for
å drøfte med alle berørte myndigheter hvordan RAPEX er organisert og fungerer, og for å gi
opplæringskurs. Et møte i det nasjonale RAPEX-nettverket kan skje i tilknytning til et RAPEXseminar, når et slikt organiseres i vedkommende EØS-stat av EFTAs overvåkningsorgan eller
Kommisjonen.
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5.3.

Kommunikasjonsmåte samt praktiske og tekniske bestemmelser om RAPEX

5.3.1.

Språk
Ved valg av språk som skal brukes i meldinger og tilbakemeldinger samt kommunikasjon mellom
RAPEX-kontaktpunktene, skal EFTAs overvåkningsorgan og Kommisjonen ta behørig hensyn til
formålene for RAPEX og sikre en rask utveksling av opplysninger mellom EØS-stater, EFTAs
overvåkningsorgan og Kommisjonen om produkter som utgjør en alvorlig risiko for forbrukernes
helse og sikkerhet.

5.3.2.

Nettbasert RAPEX-program
Kommisjonen skal opprette og vedlikeholde et nettbasert program som skal brukes som
kommunikasjonsverktøy i forbindelse med RAPEX. EFTA-statene og EFTAs overvåkningsorgan
skal bruke dette programmet for å oversende meldinger og tilbakemeldinger samt
tilleggsopplysninger til disse gjennom RAPEX, og Kommisjonen skal bruke det for å validere de
dokumentene den mottar.
Kommisjonen skal gi alle RAPEX-kontaktpunkter, vedkommende nasjonale myndigheter,
relevante kommisjonskontorer og EFTAs overvåkningsorgan tilgang til programmet.
Kommisjonen skal opprette så mange brukere av programmet som mulig, idet det tas hensyn til
behov og tekniske begrensninger. Kommisjonen fastsetter reglene for tilgang til programmet.
Når RAPEX-programmet er midlertidig ute av drift (av andre grunner enn regelmessig og
planlagt vedlikeholdsarbeid), skal EFTA-stater sende bare RAPEX-meldinger til EFTAs
overvåkningsorgan (dvs. ”artikkel 12-meldinger”, ”artikkel 12-meldinger som krever raske
inngrep”). Oversendingen av meldinger for opplysningsformål og tilbakemeldinger utsettes til
RAPEX-programmet igjen er i drift. Så lenge programmet er ute av drift, skal RAPEX-meldinger
sendes til EFTAs overvåkningsorgan per e-post til rapex@eftasurv.int eller en annen e-postadresse
som er meddelt på forhånd. Dersom overføring per e-post ikke er mulig, skal RAPEX-meldinger
sendes til EFTAs overvåkningsorgan per faks til det faksnummeret som er meddelt på forhånd.
Det er ikke nødvendig å sende meldinger via en EFTA-stats faste representasjon i EU/EFTA.

5.3.3.

Anvendelse av RAPEX utenfor vanlig arbeidstid
RAPEX-systemet fungerer uten avbrudd. EFTAs overvåkningsorgan, Kommisjonen og RAPEXkontaktpunktene skal sikre at tjenestemenn som har ansvar for å drive RAPEX, alltid kan
kontaktes (per telefon, e-post eller på en annen, tilsvarende effektiv måte), og at de kan treffe
ethvert nødvendig tiltak, herunder i en krisesituasjon og utenfor vanlig arbeidstid, for eksempel i
helger og ferier.
EFTAs overvåkningsorgan skal gi EFTA-statenes RAPEX-kontaktpunkter kontaktopplysninger
om EFTAs overvåkningsorgans RAPEX-gruppe, herunder navn, e-postadresser og telefon- og
faksnumre til tjenestemenn som kan nås i og utenfor arbeidstiden.
EFTA-statenes RAPEX-kontaktpunkter skal gi EFTAs overvåkningsorgan sine kontakt
opplysninger, herunder navn på tjenestemennene som arbeider ved kontaktpunktet, navn på og
adresse til den myndigheten kontaktpunktet er opprettet under, og e-postadresser, telefon- og
faksnumre til tjenestemenn som kan kontaktes i og utenfor arbeidstiden. EFTA-statenes RAPEXkontaktpunkter skal umiddelbart underrette EFTAs overvåkningsorgan om eventuelle endringer
av kontaktopplysningene. Kommisjonen skal offentliggjøre kontaktopplysningene om RAPEXkontaktpunktene på RAPEX-nettstedet.
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DEL III. FRAMGANGSMÅTE FOR MELDING I HENHOLD TIL ARTIKKEL 11 i
PRODUKTSIKKERHETSDIREKTIVET
1.

Bakgrunn og mål
I artikkel 11 i produktsikkerhetsdirektivet fastsettes en framgangsmåte for melding ved utveksling
av opplysninger mellom medlemsstatene og Kommisjonen om tiltak som treffes i forbindelse
med forbruksvarer som ikke utgjør en alvorlig risiko for forbrukernes helse og sikkerhet.
Meldingsordningen omhandlet i artikkel 11 skal (til tross for likheter og innbyrdes forbindelser)
behandles som en uavhengig framgangsmåte som er atskilt fra framgangsmåten for melding i
artikkel 12 i produktsikkerhetsdirektivet (”RAPEX”).
Framgangsmåten for melding omhandlet i artikkel 11 har to hovedmål:
-

Å bidra til at det indre marked virker tilfredsstillende
Det første målet for framgangsmåten for melding i artikkel 11 er å sikre at EFTAs
overvåkningsorgan underrettes om tiltak som EFTA-statenes nasjonale myndigheter vedtar
for å begrense markedsføring på EØS-markedet av produkter som ikke utgjør en alvorlig
risiko for forbrukernes helse og sikkerhet.
Dette målet likner målet for framgangsmåten ved beslutninger om beskyttelsestiltak som er
innført ved sektordirektiver, som er å sikre at EFTAs overvåkningsorgan holdes orientert om
forebyggende og begrensende tiltak som vedtas av nasjonale myndigheter i EFTA-statene,
og at det kan vurdere om begrensningen av det frie varebytte i forbindelse med det meldte
produktet er i samsvar med EØS-regelverket og ikke ubehørig hindrer det frie varebytte.
Framgangsmåten for melding i artikkel 11 utfyller framgangsmåten ved beslutninger om
beskyttelsestiltak og sikrer at EFTAs overvåkningsorgan holdes orientert om forebyggende og
begrensende tiltak som vedtas av nasjonale myndigheter, og som ikke omfattes av sistnevnte
framgangsmåte.

-

Å hindre at farlige produkter (som ikke utgjør en alvorlig risiko) markedsføres og brukes av
forbrukerne
Det andre målet for framgangsmåten for melding i artikkel 11 er å sikre at EØS-stater raskt
kan utveksle opplysninger om produkter som ikke utgjør en alvorlig risiko for forbrukernes
helse og sikkerhet, og å hindre eller begrense markedsføring og bruk av dem i EØS. Dette
målet likner målet for RAPEX, selv om RAPEX bare omfatter produkter som utgjør en
alvorlig risiko for forbrukernes helse og sikkerhet.

2.

Kriterier for melding
Framgangsmåten for melding i artikkel 11 får anvendelse bare på tiltak som nasjonale myndig
heter vedtar for å begrense markedsføring av produkter som ikke utgjør en alvorlig risiko for
forbrukernes helse og sikkerhet, trekke dem tilbake fra markedet eller tilbakekalle dem fra
forbrukerne. Dette innebærer at denne framgangsmåten ikke kan anvendes på meldinger om
frivillige tiltak.
Dersom følgende fem meldingskriterier er oppfylt, er EFTA-statene juridisk forpliktet til å
underrette EFTAs overvåkningsorgan i henhold til artikkel 11 i produktsikkerhetsdirektivet:
-

det berørte produktet er en forbruksvare,

-

det er omfattet av begrensende tiltak vedtatt av nasjonale myndigheter (obligatoriske tiltak),

-

det utgjør ikke en alvorlig risiko for forbrukernes helse og sikkerhet,

-

virkningene av risikoen når ut over eller kan nå ut over en EØS-stats territorium, eller de
når ikke eller kan ikke nå ut over dens territorium, men tiltakene omfatter opplysninger som
sannsynligvis er av interesse for andre EØS-stater fra et produktsikkerhetssynspunkt,

-

de vedtatte tiltakene skal ikke meldes etter noen annen framgangsmåte for melding som er
innført i henhold til EØS-regelverket (f.eks. under RAPEX, som er opprettet i henhold til
artikkel 12 i produktsikkerhetsdirektivet, eller etter den framgangsmåten ved beslutninger om
beskyttelsestiltak som er innført ved sektordirektiver).
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Følgende kapitler i del II i retningslinjene er relevante for framgangsmåten for melding i
artikkel 11:

3.

-

kapittel 2.1 om forbruksvarer (definisjon av forbruksvare),

-

kapittel 2.2 om begrensende tiltak (kategorier av begrensende tiltak, definisjon av obligatoriske
tiltak, tidspunkt for underretning om meldingen og meldermyndigheter),

-

kapittel 2.3 om risikovurdering (risikovurderingsmetode, vurderingsmyndighet),

-

kapittel 2.4 om virkninger på tvers av landegrensene (internasjonal hendelse, lokal hendelse).

Meldinger
Dersom alle meldingskriterier er oppfylt, skal EFTA-staten utarbeide en melding som sendes til
EFTAs overvåkningsorgan i samsvar med framgangsmåten i tillegg 6 til retningslinjene, og som
deretter vil bli oversendt til Kommisjonen gjennom RAPEX-programmet. Standardskjemaet for
melding finnes i tillegg 1 til retningslinjene.
Alle meldinger som sendes gjennom RAPEX-programmet i henhold til artikkel 11 i produkt
sikkerhetsdirektivet, klassifiseres som ”artikkel 11-meldinger” i systemet.
RAPEX-kontaktpunktet i EFTA-staten som gir melding, skal sikre at alle meldinger oppfyller alle
meldingskrav i artikkel 11 i produktsikkerhetsdirektivet.
Følgende kapitler i del II i retningslinjene er relevante for framgangsmåten for melding i
artikkel 11:
-

kapittel 3.2 om meldingenes innhold (fullstendighet, omfang, ajourføring av opplysninger,
ansvar for opplysninger som overføres),

-

kapittel 3.3 om fortrolig behandling (formidling av opplysninger, unntak fra hovedregelen,
anmodninger om fortrolig behandling, behandling av meldinger som er undergitt taushetsplikt,
og tilbaketrekking av en anmodning om fortrolig behandling),

-

kapittel 3.4 om EFTAs overvåkningsorgans undersøkelse av meldinger (riktighet,
fullstendighet, anmodninger om tilleggsopplysninger, undersøkelse),

-

kapittel 3.5 om validering av meldinger,

-

kapittel 3.8 om varig fjerning av en melding fra RAPEX-programmet (situasjoner der en
melding kan fjernes, anmodende EØS-stat, innholdet i anmodningen, beslutning om fjerning).

EFTA-statene skal sende en ”artikkel 11-melding” snarest mulig og innen fristene som angis i
tillegg 3 til retningslinjene. Kapittel 3.10 om frister i del II i retningslinjene får anvendelse.
4.

Tilbakemelding
EFTA-statene oppfordres til å sikre oppfølging av ”artikkel 11-meldinger” dersom produkt
identifikasjon kan gjøre det mulig å vedta forebyggende og begrensende tiltak. EFTA-statene
oppfordres også til å meddele EFTAs overvåkningsorgan konklusjonene av oppfølgingsvirksomhet
knyttet til ”artikkel 11-meldinger”.
Følgende kapitler i del II i retningslinjene er relevante for framgangsmåten for melding i
artikkel 11:
-

kapittel 3.7 om oppfølgingsvirksomhet (mål, oppfølgingstiltak),

-

kapittel 4.2 om innholdet i tilbakemeldinger (framlagte opplysninger, fullstendighet,
ajourføring, ansvar for tilbakemeldinger),

-

kapittel 4.3 om fortrolig behandling,

-

kapittel 4.4 om EFTAs overvåkningsorgans undersøkelse av tilbakemeldinger (riktighet og
fullstendighet, anmodning om tilleggsopplysninger),

-

kapittel 4.5 om validering av tilbakemeldinger,
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5.

kapittel 4.6 om varig fjerning av tilbakemeldinger fra RAPEX-programmet.

Praktiske og tekniske bestemmelser
”Artikkel 11-meldinger” og tilbakemeldinger på slike fra EFTA-stater skal utarbeides og
sendes til EFTAs overvåkningsorgan av RAPEX-kontaktpunktene. Kapittel 5.1-5.3 i del II i
retningslinjene, om driften av RAPEX-nettverk (opprettet på EØS-plan og nasjonalt plan) og om
praktiske og tekniske bestemmelser (språk, nettbasert program, og drift utenfor vanlig arbeidstid),
er relevante for framgangsmåten for melding i artikkel 11.
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DEL IV. TILLEGG(24)
1.

Standardskjema for melding
Meldingsskjema

Alminnelige opplysninger
1.

£ Artikkel 12-melding som krever raske inngrep
£ Artikkel 12-melding
£ Melding for opplysningsformål”
£ Artikkel 11-melding

2.

Meldingsnummer

3.

Meldingsdato

4.

Melderstat

5.

Kontaktopplysninger om RAPEX-kontaktpunktet og personen som har ansvar for tilfellet som meldes

Produktidentifikasjon
6.

Produktkategori

7.

Produktnavn

8.

Varemerke

9.

Type/modellnummer

10.

Produksjonsnummer/strekkode

11.

Tollkode

12.

Beskrivelse av produkt og emballasje

13.

Fotografier (av produkt, emballasje og merking)

14.

Samlet antall enkeltprodukter som omfattes av meldingen

Gjeldende forskrifter og standarder
15.

Rettsakter (direktiver, beslutninger, forordninger osv.)

16.

Standarder

17.

Samsvarsbevis

18.

Er produktet en forfalskning?

Sporbarhet
19.

Opprinnelsesland

20.

Bestemmelsesland

21.

Kontaktopplysninger om produsenten eller dennes representant

22.

Kontaktopplysninger om eksportøren(e)

23.

Kontaktopplysninger om importøren(e)

24.

Kontaktopplysninger om distributøren(e)

25.

Kontaktopplysninger om forhandler(ne)

Risikobeskrivelse
26.

Risikokategori

27.

Sammendrag av prøvingsresultater (beskrivelse av tekniske mangler)

28.

Rettsregler og standarder (med klausuler) som produktet er prøvet mot, og som det ikke overholdt

29.

Risikovurdering og konklusjoner

30.

Opplysninger om kjente hendelser og ulykker

Tiltak
31.

Typer av tiltak

32.

Myndighet/markedsdeltaker som treffer det meldte tiltaket

33.

Kategori av tiltak
(24) I disse tilleggene skal henvisninger til Kommisjonen forstås som henvisninger til EFTAs overvåkningsorgan. Henvisninger til
medlemsstatene skal forstås som henvisninger til EFTA-statene.
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34.

Ikrafttredelsesdato

35.

Varighet

36.

Omfang
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Fortrolig behandling
37.

Er meldingen fortrolig?

38.

Omfanget av fortrolig behandling

39.

Begrunnelse

Annet
40.

Tilleggsopplysninger

41.

Begrunnelse for å sende en ”melding for opplysningsformål”

Vedlegg
42.

Prøvingsrapporter

43.

Sertifikater

44.

Fotografier (av produkt, emballasje og merking)

45.

Melding sendt av en produsent eller en distributør i henhold til artikkel 5 nr. 3 i produktsikkerhetsdirektivet

46.

Vedtatte tiltak

Nr. 20/46

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

2.
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Tilbakemeldingsskjema
Tilbakemeldingsskjema

Alminnelige opplysninger
1.

Meldingsnummer

2.

Melderstat

3.

Navn på meldt produkt

4.

Tilbakemeldingsdato

5.

Stat som gir tilbakemelding

6.

Kontaktopplysninger om RAPEX-kontaktpunktet og personen som har ansvar for tilbakemeldingen

7.

Produktnavn

8.

Varemerke

9.

Type/modellnummer

10.

Produksjonsnummer/Strekkode

Type tilbakemelding
11.

£ Produkt funnet

£ Avvikende risikovurdering

£ Tilleggsopplysninger

£ Vedtatte tiltak
12.

Samlet antall enkeltprodukter som Risikokategori
er funnet

Utfyllende opplysninger om
distribusjonskanaler og/eller
produktets opprinnelse

13.

Typer av vedtatte tiltak

Sammendrag av
prøvingsresultatene (beskrivelse
av tekniske mangler)

Utfyllende opplysninger om
risikovurderingen

14.

Myndighet/markedsdeltaker som
treffer det meldte tiltaket

Angivelse av rettsregler og
standarder (med klausuler) som
produktet er prøvet mot

Andre utfyllende opplysninger

15.

Kategori av tiltak

Risikovurdering og konklusjoner

16.

Ikrafttredelsesdato

Opplysninger om kjente
hendelser og ulykker

17.

Varighet

18.

Omfang

19.

Begrunnelse dersom ingen tiltak
er vedtatt

–

Fortrolig behandling
20.

Er tilbakemeldingen fortrolig?

21.

Omfang av fortrolig behandling

22.

Begrunnelse

Vedlegg
23.

Prøvingsrapporter

24.

Sertifikater

25.

Fotografier (av produkt, emballasje og merking)

26.

Vedtatte tiltak

–
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3.

Nr. 20/47

Frister for medlemsstatene

Framgangsmåte for melding i henhold til
artikkel 11 i produktsikkerhetsdirektivet

Systemet for rask utveksling av opplysninger (RAPEX) i henhold til artikkel 12 i produktsikkerhetsdirektivet

Framgangsmåte
for melding

Tiltak

Meldinger

Frist

Oversending av ”artikkel 12-melding
som krever raske inngrep”

3 dager etter:
– vedtakelse av eller beslutning om å
vedta ”obligatoriske tiltak”, eller
– mottakelse av opplysninger om
”frivillige tiltak”.

Oversending av ”artikkel 12-melding”

10 dager etter:
– vedtakelse av eller beslutning om å
vedta «obligatoriske tiltak” or
– mottakelse av opplysninger om
”frivillige tiltak”.

Bekreftelse av tiltak dersom meldingen
ble sendt før det ble besluttet å vedta
tiltak
Ajourføring av en melding

Oppfølging
av:

Tilbakemelding

45 dager etter oversending av
melding
5 dager etter mottakelse av
opplysninger om utvikling som
krever at en melding endres

”Artikkel 12-melding
som krever raske
inngrep”

20 dager etter mottakelse av en
melding

”Artikkel 12 melding”
og ”melding sendt av
Europakommisjonen”

45 dager etter mottakelse av en
melding

”Artikkel 12-melding
som krever raske
inngrep”

3 dager etter:
– at det meldte produktet ble funnet
på markedet, eller
– sluttføring av en risikovurdering
med avvikende resultater, eller
– mottakelse av tilleggsopplysninger

”Artikkel 12 melding”
og ”melding sendt av
Europakommisjonen”

5 dager etter:
– at det meldte produktet ble funnet
på markedet, eller
– sluttføring av en risikovurdering
med avvikende resultater, eller
– mottakelse av tilleggsopplysninger

Tilbakemelding på:

Ajourføring av en tilbakemelding

5 dager etter mottakelse av
opplysninger om utvikling som
krever at en tilbakemelding endres

Oversending av ”artikkel 11-melding”

10 dager etter vedtakelse av
”obligatoriske tiltak”

Ajourføring av meldingen

5 dager etter mottakelse av
opplysninger om utvikling som
krever at meldingen endres

Nr. 20/48

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

4.

Frister for Kommisjonen

Framgangsmåte for melding
i henhold til artikkel 11 i
produktsikkerhetsdirektivet

Systemet for rask utveksling
av opplysninger (RAPEX)
i henhold til artikkel 12 i
produktsikkerhetsdirektivet

Framgangsmåte
for melding

5.

7.4.2016

Tiltak

Frist

Validering av ”artikkel 12-melding
som krever raske inngrep”

3 dager etter mottakelse av en
melding

Validering av ”artikkel 12-melding”

5 dager etter mottakelse av en
melding

Validering av ”melding for
opplysningsformål”

10 dager etter mottakelse av en
melding

Validering av tilbakemelding på
”artikkel 12-melding som krever
raske inngrep”

3 dager etter mottakelse av en
tilbakemelding

Validering av tilbakemelding på
”artikkel 12 melding” og på ”melding
sendt av Europakommisjonen”

5 dager etter mottakelse av en
tilbakemelding

Validering av tilbakemelding på
”melding for opplysningsformål”

10 dager etter mottakelse av en
tilbakemelding

Meldinger

Validering av ”artikkel 11-melding”

10 dager etter mottakelse av en
melding

Tilbakemelding

Validering av tilbakemelding på
”artikkel 11-melding”

10 dager etter mottakelse av en
tilbakemelding

Meldinger

Tilbakemelding

Retningslinjer for risikovurdering av forbruksvarer
Innholdsfortegnelse

1.
INNLEDNING
2.
RISIKOVURDERING – EN OVERSIKT
2.1.
RISIKO – EN KOMBINASJON AV FARE OG SANNSYNLIGHET
2.2.
Risikovurdering i tre trinn
2.3.
Nyttige tips
3.
UTARBEIDING AV EN RISIKOVURDERING TRINN FOR TRINN
3.1.
Produktet
3.2.
Faren ved et produkt
3.3.
Forbrukeren
3.4.
Skadescenario: trinn som fører til skade(r)
3.5.
Skadens alvorlighetsgrad
3.6.
Skadens sannsynlighetsgrad
3.7.
Påvisning av risiko
4.4.
Fra risiko til tiltak
5.
KORT FORKLARING AV HVORDAN EN RISIKOVURDERING UTARBEIDES
6.
EKSEMPLER
6.1.
Klappstol
6.2.
Stikkontaktsikringer
6.3.
Følsomhetsanalyse
TABELL 1. FORBRUKERE
TABELL 2. FARER, TYPISKE SKADESCENARIOER OG TYPISKE SKADER
TABELL 3. SKADENS ALVORLIGHETSGRAD
TABELL 4. RISIKONIVÅ SOM FØLGE AV KOMBINASJONEN AV SKADENS ALVORLIGHETSOG SANNSYNLIGHETSGRAD
ORDLISTE
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1.

Innledning
Forbruksvarer kan forårsake skade ved bruk, f.eks. kan et strykejern forårsake brannsår, sakser
og kniver kan forårsake kuttskade, og rengjøringsmidler kan skade huden. Slike skader oppstår
sjelden ettersom vi gjennom allmennkunnskap eller anvisninger vet hvordan vi skal bruke
forbruksvarer på en sikker måte. Likevel foreligger det en risiko for skade.
Denne risikoen kan vurderes på ulike måter. En rekke metoder har vært anvendt for å kvantifisere
risiko knyttet til forbruksvarer, for eksempel nomogrammetoden(25), matrisemetoden(26) og
den metoden som tidligere ble anbefalt for EUs system for rask utveksling av opplysninger,
RAPEX(27). Det har alltid vært enighet om de alminnelige prinsippene for risikovurdering, men
metodene for kvantifisering av risiko har vært i stadig utvikling. Dette har ført til sprikende
resultater med etterfølgende diskusjoner, og til vurderinger av hva som kan anses som beste
praksis.
Formålet for disse retningslinjene for risikovurdering er derfor å forbedre situasjonen og, innenfor
rammen av produktsikkerhetsdirektivet(28), å innføre en klar og gjennomførbar metode som
er egnet for medlemsstatenes vedkommende myndigheter når de vurderer risikoene ved andre
forbruksvarer enn næringsmidler. Disse retningslinjene er basert på en risikovurderingsmetode
som er utviklet for andre formål(29), og som er tilpasset til de særlige kravene som gjelder for
andre forbruksvarer enn næringsmidler.
Noe opplæring vil selvsagt være nødvendig før disse retningslinjene kan brukes i praksis, men
sakkunnskap om risikovurdering vil i høy grad gjøre denne oppgaven enklere. Det samme vil
utveksling av synspunkter mellom risikoanalytikere, ettersom sakkunnskap og erfaring som er
samlet opp i årenes løp, er uvurderlig.
Ved å bygge opp en risikovurderingsmetode i små, håndterbare trinn bidrar disse retningslinjene
til at oppmerksomheten rettes mot relevante spørsmål som gjelder et produkt, dets bruker(e) og
dets bruksområde(r), og til at mulige avvik mellom risikoanalytikeres synspunkter identifiseres
allerede i starten, slik at tidkrevende diskusjoner unngås. Retningslinjene bør derfor føre til
ensartede og pålitelige risikovurderingsresultater basert på dokumentasjon og vitenskap, og
dermed til bred enighet om de risikoene som mange forbruksvarer som ikke er næringsmidler,
kan utgjøre.
En kort oversikt og et flytskjema som viser hvordan en risikovurdering utarbeides i henhold til
disse retningslinjene, finnes i avsnitt 5. Med ”forbruksvarer” menes i disse retningslinjene andre
forbruksvarer enn næringsmidler.
Disse retningslinjene skal ikke erstatte andre retningslinjer som kan gjelde helt spesifikke
produkter, eller som kan være særskilt fastsatt i lovgivning, for eksempel på området kjemikalier,
kosmetikk, legemidler eller medisinsk utstyr. Det anbefales på det sterkeste at denne særskilte
veiledningen anvendes, ettersom den er særlig tilpasset, men det vil alltid være opp til
risikoanalytikeren å avgjøre hvordan risikoene ved et produkt kan vurderes på beste måte.
Disse retningslinjene skal heller ikke brukes av produsenter ”bare for å unngå alvorlig risiko” når
de utformer og framstiller produkter. Forbruksvarer må være sikre, og disse retningslinjene skal
bidra til at myndighetene kan identifisere alvorlig risiko når et produkt, til tross for produsenten
innsats, ikke er sikkert.

(25) Benis H.G., (1990): A Product Risk Assessment Nomograph (rapport utarbeidet for New Zealands Ministry of Consumer Affairs),
februar 1990. Sitert i Europakommisjonen (2005): Establishing a Comparative Inventory of Approaches and Methods Used by
Enforcement Authorities for the Assessment of the Safety of Consumer Products Covered by Directive 2001/95/EC on General
Product Safety and Identification of Best Practices (rapport utarbeidet av Risk & Policy Analysts (RPA), Loddon, Norfolk, UK).
(26) Metode som anvendes av belgiske myndigheter. Sitert i Europakommisjonen (2005): Establishing a Comparative Inventory of
Approaches and Methods Used by Enforcement Authorities for the Assessment of the Safety of Consumer Products Covered by
Directive 2001/95/EC on General Product Safety and Identification of Best Practices (rapport utarbeidet av Risk & Policy Analysts
(RPA), Loddon, Norfolk, UK).
27
( ) Kommisjonsvedtak 2004/418/EF av 29. april 2004 om fastsettelse av retningslinjer for forvaltningen av Fellesskapets system for
rask utveksling av opplysninger (RAPEX) og for meldinger framlagt i samsvar med artikkel 11 i direktiv 2001/95/EF (EUT L 151
av 30.4.2004, s. 83).
(28) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/EF av 3. desember 2001 om alminnelig produktsikkerhet (EFT L 11 av 15.1.2002, s. 4).
(29) Kinney G.F., Wiruth A.D. (1976) Practical risk analysis for safety management. China Lake, CA: NWC Technical Publication
5865, Naval Weapons Center, California, juni 1976.
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2.

Risikovurdering – en oversikt

2.1

Risiko – en kombinasjon av fare og sannsynlighet
Med risiko menes vanligvis noe som utgjør en trussel mot menneskers helse eller liv, eller som
kan forårsake betydelig materiell skade. Mennesker utsetter seg for risiko selv om de er klar over
muligheten for skade, fordi skade ikke alltid inntreffer. Eksempler:
−

Klatring i stige innebærer alltid en mulighet for fall og skade. ”Å falle ned” er derfor
”innebygget i stigen”, det er en iboende del av det å bruke en stige, og kan ikke utelukkes. ”Å
falle ned” kalles derfor den iboende faren ved en stige.
Faren oppstår imidlertid ikke alltid, ettersom mange klatrer i stiger uten å falle ned og skade
seg. Det er derfor en viss sannsynlighet for, men ikke sikkert, at den iboende faren oppstår.
Faren vil alltid finnes, men sannsynligheten for at skaden inntreffer kan reduseres, for
eksempel ved at personen som klatrer i stigen, er forsiktig.

−

Når et rensemiddel med natriumhydroksid brukes for å rense tilstoppede avløp, vil det alltid
være en mulighet for svært alvorlig hudskade dersom produktet kommer i kontakt med huden,
eller for varig blindhet dersom dråper av produktet kommer i kontakt med øynene. Årsaken
er at natriumhydroksid er svært etsende, og rensemiddelet medfører derfor en iboende fare.
Når rensemiddelet håndteres på riktig måte, oppstår det imidlertid ingen fare. Riktig
håndtering kan omfatte bruk av plasthansker og vernebriller. Når hud og øyne er beskyttet, er
sannsynligheten for skade betraktelig redusert.

En risiko er derfor en kombinasjon av hvor alvorlig en forbruker kan bli skadet og sannsynligheten
for at denne skaden skal oppstå.
2.2

Risikovurdering i tre trinn
Risikoen bestemmes nærmere gjennom tre trinn:
1. Det tas utgangspunkt i et skadesscenario der et produkts iboende fare skader forbrukeren (se
tabell 1). Det fastslås hvor alvorlige forbrukerens skader er.
En målestokk i forbindelse med måling av produktets iboende fare er alvorlighetsgraden av
de skadevirkningene produktet kan ha for en forbrukers helse. Risikoanalytikeren ser derfor
for seg et ”skadescenario” som trinnvis beskriver hvordan faren fører til at forbrukeren skades
(se tabell 2). Med skadescenarioet beskrives kort sagt den ulykken som forbrukeren har med
det berørte produktet, og alvorlighetsgraden av forbrukerens skader som følge av ulykken.
En personskades alvorlighetsgrad kan variere avhengig av faren ved produktet, måten
forbrukeren bruker produktet på, typen av forbruker som bruker produktet, og mye annet
(se avsnitt 3). Jo alvorligere skaden er, desto alvorligere er faren som førte til skaden, og
omvendt. Ved hjelp av ”skadens alvorlighetsgrad” kan faren måles. Disse retningslinjene
omfatter fire alvorlighetsgrader − fra skader der helsetilstanden normalt kan gjenopprettes
fullt ut, til svært alvorlige skader som fører til varig uførhet på ca. 10 % og høyere, eller i
verste fall til døden (se tabell 3).
2. Sannsynligheten for at forbrukeren i praksis kommer til skade på gunn av produktets iboende
fare, bestemmes.
Skadescenarioet beskriver hvordan faren fører til skader hos forbrukeren, men det er bare en
viss sannsynlighet for at scenarioet blir til virkelighet. Sannsynligheten kan uttrykkes som en
prosentdel/brøkdel, f.eks. ”> 50 %” eller ”> 1/1 000” (se venstre side i tabell 4).
3. Risikoen beregnes ved å kombinere faren (uttrykt som skadens alvorlighetsgrad) og
sannsynligheten (uttrykt som en prosentdel/brøkdel).
Kombineringen kan skje ved at begge verdier i den relevante tabellen avleses (se tabell 4). I
tabellen angis risikonivået som ”alvorlig”, ”høyt”, ”middels” og ”lavt”.
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Når flere forskjellige skadescenarioer kan forutses, bør risikoen for hvert scenario bestemmes
som den høyeste risikoen og betegnes som ”risikoen ved produktet”. Den høyeste risikoen er
vanligvis den viktigste, ettersom bare tiltak på høyeste risikonivå gjør det mulig å oppnå et høyt
beskyttelsesnivå.
På den annen side kan en identifisert risiko være lavere enn den høyeste risikoen, men likevel
kreve særlige risikoreduserende tiltak. Det er i da viktig at det også treffes tiltak mot denne
risikoen, slik at alle risikoer faktisk begrenses.
Når trinnene ovenfor er gjennomført, er risikovurderingen stort sett fullført.
Nederst i avsnitt 5 finnes et flytskjema som viser hvordan en risikovurdering utarbeides.
2.3

Nyttige tips
Innhent opplysninger
Som eksemplene ovenfor viser, er det på hvert trinn i en risikovurdering nødvendig å forutse hva
som vil kunne skje, og hvor sannsynlig det er at dette faktisk skjer, ettersom det produktet som
vurderes, vanligvis ikke har forårsaket en ulykke, og risikoen derfor (ennå) ikke har ført til en
konkret hendelse. Tidligere erfaringer med liknende produkter vil være nyttige i den forbindelse,
og det samme gjelder mange andre opplysninger om produktet, f.eks. om utforming, mekanisk
stabilitet, kjemisk sammensetning, virkemåte, bruksanvisning (herunder eventuelt risikohåndteringsveiledning), målgruppe (og forbrukertyper som produktet ikke er beregnet på), prøvingsrapporter, ulykkesstatistikker og EUs database over personskader (IDB)(30), samt opplysninger om
klager fra forbrukerne, om forskjellige forbrukeres atferd i forbindelse med bruken av produktet,
og om tilfeller der produktet er tilbakekalt. Produktkrav som er fastsatt i lovgivningen, i produktstandarder eller i sjekklister (for eksempel i ISO 14121: Maskinsikkerhet − Risikovurdering), kan
også være nyttige informasjonskilder.
Produkter som skal vurderes, kan imidlertid være helt særegne, og de nevnte kildene vil derfor
ikke nødvendigvis gi de nødvendige opplysningene. Innhentede opplysninger kan dessuten være
ufullstendige, innbyrdes motstridende eller ikke helt pålitelige. Dette kan særlig være tilfellet med
ulykkesstatistikker, der bare produktkategorien er registrert. At det er registrert bare noen få eller
ingen ulykker, eller at det ikke har forekommet alvorlige ulykker, er ikke tilstrekkelig grunnlag
for å anta at risikoen er lav. Også produktspesifikke statistikker skal anvendes med betydelige
forbehold, ettersom produktets utforming og sammensetning kan bli endret. Opplysningene skal
alltid vurderes kritisk.
Tilbakemeldinger fra sakkyndige kollegaer kan være særlig nyttige, ettersom disse kan bidra med
praktisk erfaring og komme med forslag som ikke er umiddelbart åpenbare når en produktrisiko
vurderes. De kan også gi råd om vurdering av risikoen for forskjellige forbrukertyper, herunder
sårbare forbrukere, f.eks. barn (se tabell 1), ettersom sistnevnte kan håndtere et produkt på en
annen måte. Slike kollegaer kan også hjelpe til med å vurdere risikoen for forskjellige typer
skader som et produkt vil kunne forårsake, og hvordan disse skadene oppstår når produktet
brukes. De kan også fastslå om et skadescenario er ”helt utenkelig”, dvs. for usannsynlig, og lede
risikoanalytikeren mot mer realistiske antakelser.
Tilbakemeldinger fra erfarne kollegaer kan derfor, selv om dette ikke er obligatorisk, være nyttige
på flere måter. En risikoanalytiker fra en myndighet kan rådføre seg med kollegaer hos samme
myndighet, hos andre myndigheter, i foretak, i andre land, i vitenskapelige sammenslutninger og
andre steder. Omvendt kan en risikoanalytiker i et foretak dra nytte av sine kontakter med myndigheter og andre når et nytt eller forbedret produkt skal vurderes før markedsføring.
Eksisterende risikovurderinger bør selvsagt ajourføres hver gang nye opplysninger foreligger.

(30) https://webgate.ec.europa.eu/idbpa/.
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Foreta en følsomhetsanalyse av risikovurderingen
Dersom de nødvendige, svært spesifikke opplysningene ikke blir innhentet gjennom informasjonssøk og forespørsler hos sakkyndige kollegaer, kan en såkalt følsomhetsanalyse være nyttig. I
denne analysen antas for hver parameter i risikovurderingen en høyere og en lavere verdi enn den
tidligere valgte, og hele framgangsmåten for risikovurdering anvendes på disse. Risikonivåene
som følger av dette, vil vise hvor følsomt risikonivået reagerer på innmatingen av lavere og
høyere verdier. På denne måten kan det anslås hvilket intervall risikoen ved produktet faktisk
ligger innenfor.
Dersom den mest sannsynlige verdien beregnes for hver enkelt parameter, skal framgangsmåten
anvendes på disse mest sannsynlige verdiene, og risikonivået som følger av dette, vil være den
mest sannsynlige risikoen.
Et eksempel på en følsomhetsanalyse gis i avsnitt 6.
La andre kontrollere risikovurderingen
Tilbakemeldinger fra kollegaer vil også være til hjelp når risikovurderingen skal avsluttes. De vil
kunne gi råd om antakelsene og beregningene som gjøres i de tre trinnene ovenfor. Ved å bidra
med sine erfaringer kan de hjelpe til med å oppnå en mer pålitelig, solid, tydelig og dermed mer
akseptabel risikovurdering. Det anbefales derfor at det, så sant det er mulig, innhentes råd fra
sakkyndige kollegaer, for eksempel gjennom en gruppedrøfting, før en risikovurdering avsluttes.
Slike grupper kan bestå av rundt tre til fem medlemmer, og bør dekke den kombinasjonen av
sakkunnskap som er egnet for produktet som vurderes: ingeniører, kjemikere, (mikro)biologer,
statistikere, produktsikkerhetsansvarlige m.fl. Gruppedrøfting vil være særlig nyttig når et
produkt er nytt på markedet og aldri har vært vurdert tidligere.
Risikovurderingene skal være solide og realistiske. Ettersom slike vurderinger krever en rekke
antakelser, vil imidlertid forskjellige risikoanalytikere kunne trekke forskjellige konklusjoner,
avhengig av hvilke opplysninger og hvilken annen dokumentasjon de har kunnet finne, eller på
grunn av deres ulike erfaringer. Det er derfor nødvendig at risikoanalytikere snakker sammen for
å oppnå enighet, eller i det minste bred enighet. Den trinnvise risikovurderingen som beskrives i
disse retningslinjene, bør kunne gjøre drøftingene mer fruktbare. Hvert trinn i en risikovurdering
skal beskrives nøyaktig og i detalj. På den måten kan spørsmål som det hersker uenighet om,
identifiseres raskt, og det blir lettere å oppnå enighet. Dette vil gjøre risikovurderingene mer
akseptable.
Dokumenter risikovurderingen
Det er viktig at du dokumenterer risikovurderingen og beskriver produktet og alle parametrene
som du velger mens du utarbeider den, for eksempel prøvingsresultater, type(r) av forbrukere som
du velger til skadescenarioene, og sannsynlighetene med underliggende data og antakelser. Slik
kan du utvetydig vise hvordan du beregnet risikonivået, og det vil bli lettere for deg å ajourføre
vurderingen og følge med på alle endringer.
Flere farer, flere skader – men bare én risiko
Når det er identifisert flere farer, flere skadescenarioer, forskjellige alvorlighetsgrader ved skader
eller forskjellige sannsynlighetsgrader, bør hele framgangsmåten for risikovurdering anvendes
på hver av disse for å beregne risikoen for dem. Som følge av dette kan produktet ha flere
risikonivåer. Den samlede risikoen ved et produkt er da det høyeste identifiserte risikonivået,
ettersom tiltak på det høyeste risikonivået vanligvis er det mest effektive middelet for å redusere
risiko. Bare i særlige tilfeller kan en lavere risiko anses som særskilt viktig, ettersom den kan
kreve særskilte risikohåndteringstiltak.
Et eksempel på flere risikoer: en hammer kan ha svakt hode og svakt skaft, begge deler kan
brekke når hammeren brukes, og forbrukeren kan da bli skadet. Dersom de relevante scenarioene
fører til ulike risikonivåer, bør den høyeste risikoen rapporteres som ”risikoen ved hammeren”.
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Følgende argumenter kan legges til grunn:
–

Den åpenbart største faren bør være avgjørende, ettersom den kan føre til de alvorligste
skadene. I eksempelet ovenfor med hammeren kan dette være at hammerhodet går i stykker,
ettersom biter av hodet da kan treffe brukerens øye og kanskje gjøre denne blind. At hammer
skaftet brekker, vil derimot ikke kunne medføre at småbiter gjør like stor skade på øynene.
Dette er imidlertid bare en vurdering av faren, og ikke en risikovurdering. Ved en risiko
vurdering tas det også hensyn til sannsynligheten for at en skade faktisk skal oppstå. Den
”største faren” kan derfor forårsake en skade som er mye mindre sannsynlig enn en mindre
fare, og derfor innebære en lavere risiko. Omvendt kan et scenario som fører til en mindre
alvorlig skade, være mye mer sannsynlig enn et scenario som fører til dødsfall, slik at den
mindre alvorlige skaden kan utgjøre en høyere risiko.

–

Den høyeste sannsynligheten for at et skadescenario blir til virkelighet, bør være den
avgjørende faktoren for ”risikoen ved produktet”. I eksempelet ovenfor med hammeren vil
det mest sannsynlige skadescenarioet, dersom hammerskaftet er svært svakt, være at skaftet
brekker, og dette scenarioet bør derfor være avgjørende.
Dette ville imidlertid ikke ta høyde for de alvorlige øyeskadene som kunne følge av at
hammerhodet gikk i stykker. For å få et helhetlig bilde er det derfor ikke tilstrekkelig å se bare
på sannsynligheten.

Konklusjonen er at risiko er en avveid kombinasjon av faren og sannsynligheten for skaden som
faren kan forårsake. Risikoen er ikke et uttrykk for faren eller sannsynligheten, men for begge
deler samtidig. Når den høyeste risikoen anses som ”risikoen ved produktet”, oppnås den beste
produktsikkerheten (unntatt når det gjelder visse risikoer som krever særskilt risikohåndtering,
som nevnt ovenfor).
Kan risikoer akkumuleres?
For nær sagt alle produkter kan det utarbeides flere skadescenarioer som fører til flere ulike risikoer.
For eksempel kan en vinkelsliper medføre risiko for elektrisk støt ettersom strømledninger kan
være for dårlig tildekket, og brannfare ettersom maskinen kan bli overoppvarmet og ta fyr under
vanlig bruk. Dersom begge risikoene anses som ”høye”, innebærer det da at de samlet medfører
en ”alvorlig risiko”?
Når flere risikoer er knyttet til samme produkt, har åpenbart én av dem størst sannsynlighet for
å bli til virkelighet og forårsake en skade. Den samlede sannsynligheten for en skade er derfor
større. Dette betyr likevel ikke at den samlede risikoen automatisk er høyere. Det må tas hensyn
til følgende:
–

Den samlede sannsynligheten beregnes ikke bare ved at sannsynligheter legges sammen.
Det må foretas mer kompliserte beregninger, og disse fører alltid til en sannsynlighet som er
lavere enn summen av alle sannsynligheter.

–

Det er en forskjell på faktor 10 fra ett sannsynlighetsnivå til det neste (tabell 4). Dette betyr
at det ville kreves mange ulike scenarioer på samme nivå for å oppnå en høyere samlet
sannsynlighet (og eventuelt risiko).

–

Sannsynlighetsverdier er anslag som ikke nødvendigvis er helt nøyaktige, ettersom de ofte
fastsettes ”på den sikre siden” for å oppnå et høyt beskyttelsesnivå. Det er derfor mer nyttig
å se på en mer nøyaktig beregning av sannsynligheten for et scenario som medfører høyeste
risiko, enn å legge sammen omtrentlig beregnede sannsynligheter for alle slags scenarioer.

–

Det krever liten innsats å utarbeide hundrevis av skadescenarioer. Dersom risikoene bare ble
lagt sammen, ville den samlede risikoen avhenge av antall utarbeidede skadescenarioer, og
den kunne stige i det uendelige. Dette har ingen hensikt.

Risikoer kan derfor ikke bare legges sammen. Dersom det foreligger flere enn én relevant risiko,
kan det imidlertid være nødvendig å treffe tiltak for å håndtere risikoene raskere, eller å treffe
mer tilpassede tiltak. For eksempel kan det dersom det foreligger to risikoer, være nødvendig
umiddelbart å trekke tilbake et produkt fra markedet og tilbakekalle det fra forbrukerne, mens det
dersom det foreligger bare én risiko, kan være tilstrekkelig å stanse salget.
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Risikohåndtering avhenger av mange faktorer, og ikke bare av det antall risikoer som et produkt
kan innebære på ett og samme tidspunkt. Forbindelsen mellom risiko og risikohåndtering
behandles nedenfor (avsnitt 4).
Overholdelse av grenseverdier i regelverk og standarder
I forbindelse med markedstilsyn blir forbruksvarer ofte prøvet mot grenseverdier eller krav
fastsatt i regelverk og produktsikkerhetsstandarder. Et produkt som overholder alle grenseverdier
eller krav(31), antas å være sikkert når det gjelder de sikkerhetsaspektene som omfattes av disse
verdiene eller kravene. Dette kan antas ettersom risikoene ved et produkt som følger av dets
planlagte og rimelig forutsigbare bruk, tas hensyn til når grenseverdiene eller kravene fastsettes.
Produsentene må derfor sørge for at produktene overholder disse verdiene eller kravene, slik at
de deretter bare trenger å se på de produktrisikoene som ikke omfattes av disse grenseverdiene
eller kravene.
Et eksempel på en grenseverdi i
–

regelverk er grensen på 5 mg/kg benzen i leker, som ikke skal overskrides i henhold til nr. 5 i
vedlegg XVII til REACH-forordningen(32), som endret ved forordning (EF) nr. 552/2009(33),

–

en standard er testsylinderen for smådeler: Små deler av leketøy for barn under 36 måneder
skal ikke få plass i sylinderen som beskrives i leketøystandarden(34). Dersom de gjør det,
utgjør de en risiko.

Produktet antas ikke å være sikkert dersom det ikke overholder fastsatte grenseverdier. Dersom
det gjelder grenseverdier fastsatt i
–

regelverk, for eksempel om kosmetikk eller om begrensninger av markedsføring og bruk, skal
produktet ikke gjøres tilgjengelig på markedet,

–

standarder, kan produsenten gjennom en fullstendig risikovurdering av det berørte produktet
likevel forsøke å dokumentere at det er like sikkert som om det hadde vært i samsvar med
standardens grenseverdi. Dette kan imidlertid kreve mer arbeid enn det vil gjøre å produsere
produktet i samsvar med standardens grenseverdi, og kan være umulig i tilfeller som med
smådelssylinderen nevnt ovenfor.

Manglende overholdelse av grenseverdier innebærer ikke automatisk at produktet utgjør en
”alvorlig risiko” (det vil si det høyeste risikonivået som omfattes av disse retningslinjene). For å
sikre egnede risikoreduserende tiltak kreves derfor en risikovurdering av de delene av et produkt
som ikke overholder kravene i eller ikke omfattes av regelverk eller standarder.
Videre krever noen produkter, for eksempel kosmetikk, en risikovurdering selv om de overholder
grenseverdiene som er fastsatt i regelverk. Ved en slik risikovurdering skal det dokumenteres at
hele produktet er sikkert(35).
Konklusjonen er at et produkt antas å være sikkert dersom det overholder grenseverdier fastsatt i
regelverk eller standarder, men at dette ikke alltid er tilstrekkelig.

(31) NB: Når et prøvingsresultat sammenliknes med en grense, må det alltid tas hensyn til usikkerhet. Se for eksempel
–
Report on the relationship between analytical results, measurement uncertainty, recovery factors and the provisions of EU food
and feed legislation …
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/report-sampling_analysis_2004_en.pdf;
–
Sammendragsrapporten Preparation of a working document in support of the uniform interpretation of legislative standards
and the laboratory quality standards prescribed under Directive 93/99/EEC. http://ec.europa.eu/food/fs/scoop/9.1_sr_en.pdf.
32
( ) 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 (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1).
(33) EUT L 164 av 26.6.2009, s. 7.
(34) Standard EN 71-1:2005, del 8.2 +A6:2008.
(35) Artikkel 7a nr. 1 bokstav d) i direktiv 76/768/EØF om kosmetiske produkter (EFT L 262, 27.9.1976, s. 169).
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Retningslinjer for særskilt risikovurdering i bestemte tilfeller
For kjemikalier finnes det særlige anvisninger om hvordan en risikovurdering skal utarbeides(36)
(37), og de behandles derfor ikke nærmere i disse retningslinjene. De følger likevel de samme
prinsippene som ”vanlige” forbruksvarer:
–

identifisering og vurdering av fare – dette tilsvarer å fastslå skadens alvorlighetsgrad i
henhold til beskrivelsen ovenfor,

–

vurdering av eksponeringen – på dette trinnet uttrykkes eksponering som den mengden av
et kjemikalie som forbrukeren kan innta gjennom munnen, innånding eller huden, separat
eller samlet, når produktet brukes som forutsett i skadescenarioet. Dette trinnet tilsvarer
bestemmelse av sannsynligheten for at skaden faktisk vil oppstå,

–

beskrivelse av risiko – dette trinnet går i hovedsak ut på å sammenligne den dosen av
kjemikaliet som forbrukeren sannsynligvis vil innta (= eksponering), med det avledede nivået
uten virkning (DNEL) for dette kjemikaliet. Dersom eksponeringen er tilstrekkelig mye lavere
enn DNEL, det vil si dersom risikobeskrivelsesverdien (RCR) helt klart ligger under 1, anses
risikoen å være tilstrekkelig kontrollert. Dette tilsvarer å bestemme risikonivået. Dersom
risikonivået er tilstrekkelig lavt, kan det være unødvendig å treffe risikohåndteringstiltak.

Ettersom ett kjemikalie kan innebære flere farer, bestemmes risikoen vanligvis for den ”primære
helsevirkningen”, det vil si den helsevirkningen (f.eks. akutt giftighet, irritasjon, sensibilisering,
kreftframkallende egenskaper, arvestoffskadelighet, reproduksjonstoksisitet) som anses som den
viktigste.
For kosmetikk finnes også særskilt veiledning(38), noe som også kan være tilfelle for andre
produkter eller formål.
Det anbefales på det sterkeste at slik særskilt veiledning benyttes, ettersom den er særlig tilpasset
de berørte tilfellene. Selv om opplysningene som kreves i forbindelse med særlig veiledning, ikke
foreligger eller ikke kan beregnes, kan likevel disse retningslinjene anvendes for en foreløpig
risikovurdering. En slik risikovurdering må foretas med behørig omhu og oppmerksomhet for å
unngå feiltolkning.
3.

Utarbeiding av en risikovurdering trinn for trinn
Dette avsnitt beskriver nærmere hvilke punkter som må tas hensyn til, og hvilke spørsmål som
må stilles, i forbindelse med utarbeidingen av en risikovurdering.

3.1

Produktet
Produktet skal identifiseres utvetydig. Dette omfatter produktnavn, varemerke, modellnavn,
typenummer, et eventuelt produksjonspartinummer, et eventuelt sertifikat som følger produktet, en
eventuell barnesikring, identiteten til personen som markedsførte produktet, og opprinnelsesland.
Et bilde av produktet, emballasjen og merket (dersom det er relevant) og prøvingsrapport(er) som
beskriver faren(e) ved produktet, kan også anses som en del av produktbeskrivelsen.
I visse tilfeller kan faren begrenses til en bestemt del av produktet, som kan være atskilt fra dette
og også gjøres separat tilgjengelig for forbrukere. I slike tilfeller er det tilstrekkelig å vurdere
bare den atskilte delen av produktet. Et eksempel på dette er oppladbare batterier i bærbare
datamaskiner, som kan bli overopphetet.
Produktbeskrivelsen omfatter all merking som kan være relevant for en risikovurdering, særlig
advarsler. Bruksanvisninger kan også inneholde relevante opplysninger om risikoen ved pro
duktet og hvordan denne kan holdes så lave som mulig, for eksempel ved å bruke personlig
verneutstyr eller ved å hindre at barn bruker produktet. Et eksempel på dette er en motorsag.

(36) REACH-forordningen (EUT L 396 av 30.12.2006). Veiledning om REACH finnes på http://echa.europa.eu/.
(37) Det europeiske kjemikaliebyrå (2008). Guidance on Information Requirements and Chemical Safety Assessment. http://guidance.
echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm.
(38) Vitenskapskomiteen for forbruksvarer (SCCP), Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Ingredients and their Safety
Evaluation, sjette utgave, 19.12.2006. http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_03j.pdf.
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Noen produkter skal også settes sammen av forbrukerne før bruk, for eksempel møbler. Er
monteringsanvisningene tydelige nok til at det ferdig sammensatte produktet oppfyller alle
relevante sikkerhetskrav? Eller kan forbrukere gjøre feil når de setter sammen produktet, slik at
uforutsett risiko oppstår?
Ved en risikovurdering bør det alltid tas hensyn til hele levetiden til produktet. Dette er særlig
viktig ved vurderingen av risikoene ved et helt nytt produkt. Vil alder og bruksmåte endre typen
av eller omfanget av faren? Vil nye farer oppstå når produktet blir eldre, eller kanskje gjennom en
rimelig forutsigbar uhensiktsmessig bruk? Hvor lang tid tar det før en produktfeil oppstår? Hvor
lang er produktets levetid, herunder dets holdbarhet? Hvor lenge blir produktet faktisk brukt før
det blir til avfall?
Ytterligere vurderinger kan være nødvendige når et produkt blir ubrukelig etter en viss tid
selv om det aldri har vært tatt i bruk. Eksempler er elektriske varmetepper eller varmeputer.
Strømledningene i produktene er vanligvis tynne, og blir skjøre etter ti år selv om produktet aldri
har vært brukt. Varmekablene kan komme i kontakt med hverandre, forårsake kortslutning og
antenne sengeklær.
Alle risikovurderinger bør også omfatte produktets emballasje.
3.2

Faren ved produktet
Fare er produktets iboende egenskap som kan forårsake skade på forbrukeren som bruker
produktet. Faren kan opptre i ulike former:
–

mekanisk fare, for eksempel skarpe kanter kan skjære fingrene, eller trange åpninger som
fingrene kan sette seg fast i,

–

kvelningsfare, for eksempel fra små deler som løsner fra en leke og kan svelges av et barn og
kvele det,

–

strupingsfare, for eksempel fra snorene på en anorakkhette,

–

elektrisk fare, for eksempel fra strømførende deler som kan gi elektrisk støt,

–

overopphetings- eller brannfare, for eksempel fra en varmevifte som blir overopphetet, tar fyr
og forårsaker brannskader,

–

termisk fare, for eksempel fra en varm ytterside av en ovn, som kan forårsake brannskade,

–

kjemisk fare, for eksempel fra et giftig stoff som kan forgifte en forbruker umiddelbart
ved svelging, eller et kreftframkallende stoff som kan forårsake kreft på lang sikt. Noen
kjemikalier er skadelige for forbrukeren bare etter gjentatt eksponering,

–

mikrobiologisk fare, for eksempel bakteriell forurensning i kosmetikk, som kan forårsake
hudinfeksjon,

–

støyfare, for eksempel altfor høye ringetoner fra lekemobiltelefoner, som kan forårsake
hørselsskader hos barn,

–

andre farer, for eksempel eksplosjon, implosjon, lydtrykk og ultralydtrykk, væsketrykk, eller
stråling fra laserkilder.

I disse retningslinjene er farene inndelt på grunnlag av produktets størrelse, form og overflate,
potensiell, kinetisk eller elektrisk energi, ekstreme temperaturer med mer, som vist i tabell 2.
Tabellen er bare veiledende, og alle risikoanalytikere bør tilpasse scenarioet til produktet som
vurderes. Hver type fare gjelder selvsagt ikke for hvert produkt.
Tabell 2 bør likevel være til hjelp når risikoanalytikere leter etter og identifiserer alle mulige
farer ved forbruksvarer som vurderes. Når flere farer er knyttet til ett produkt, bør hver fare
risikovurderes atskilt, og den høyeste risikoen identifiseres som ”risikoen ved produktet”.
Risikoer som krever særlige risikohåndteringstiltak, bør selvsagt også rapporteres, for å sikre at
alle risikoer kan reduseres.
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Legg merke til at én enkelt fare kan forårsake flere skader i samme scenario. For eksempel kan
sviktende bremser på en motorsykkel forårsake en ulykke og føre til skader på førerens hode,
hender og ben, og dessuten til brannskade dersom bensinen antennes på grunn av ulykken. I dette
tilfellet vil alle skader inngå i samme skadescenario, og alvorlighetsgraden av alle skadene samlet
må beregnes. Samlet sett er disse skadene svært alvorlige. – Flere skader i forskjellige scenarioer
bør imidlertid ikke tilføyes.
I forbindelse med det daglige markedstilsynet kan det være tilstrekkelig å vurdere risikoen for
én enkelt fare. Dersom risikoen knyttet til denne faren berettiger gjør et risikohåndteringstiltak
berettiget, kan dette tiltaket treffes uten videre. Risikoanalytikeren bør være sikker på at den
identifiserte risikoen er den høyeste risikoen (eller en av de høyeste risikoene), for å sikre at
risikohåndteringstiltaket er tilstrekkelig effektivt. Dette er alltid tilfelle når risikoen er alvorlig,
ettersom det er det høyeste mulige risikonivået som angis i disse retningslinjene. I tilfeller der
risikoen ikke er alvorlig, kan det imidlertid være nødvendig å foreta ytterligere risikovurderinger
samt eventuelt særlig risikohåndtering på et senere stadium. Konklusjonen er at erfaring med
risikovurdering fra markedstilsynsvirksomhet vil begrense antallet av risikovurderinger som
kreves, til et minimum.
Identifisering av fare ved hjelp av prøvinger og standarder
Farer identifiseres og kvantifiseres ofte gjennom prøvinger. Slike prøvinger og framgangsmåten
for å foreta dem kan fastsettes i europeiske eller internasjonale produktstandarder. Et produkt som
oppfyller en ”harmonisert” europeisk standard (”EN …”) som det er offentliggjort henvisninger
til i Den europeiske unions tidende, antas å være sikkert (men bare når det gjelder de sikkerhets
aspektene som omfattes av verdien(e) eller standarden(e)). I slike tilfeller kan det antas at produktet bare medfører en svært lav risiko, og at det er et høyt nivå for vern mot den særskilte faren
som prøvingen gjaldt.
Det kan likevel forekomme tilfeller der det ikke kan antas at et produkt er sikkert, og i slike
tilfeller må det utarbeides en særlig veldokumentert risikovurdering, herunder en anmodning om
at den harmoniserte standarden endres.
På den annen side kan det vanligvis antas at det foreligger en risiko dersom et produkt ikke består
prøvingen, med mindre produsenten kan dokumentere at produktet er sikkert.
Produkter kan medføre en risiko selv om de ikke forårsaker skader
Også produkter som ikke er farlige, kan medføre en risiko dersom de ikke er egnet for den
planlagte bruken. Eksempler på dette finnes f.eks. på området personlig verneutstyr eller
livredningsutstyr, for eksempel refleksjakker som bilførere tar på seg etter en ulykke. Disse
jakkene skal fange oppmerksomheten til førere av motgående biler og andre trafikanter for å
advare dem om ulykken, særlig om natten. Dersom refleksbåndene er for små eller ikke skinner
sterkt nok, kan det hende at brukerne ikke blir synlige, og dermed ikke beskyttet slik de skulle.
Slike jakker vil derfor utgjøre en risiko selv om de ikke er farlige i seg selv. Et annet eksempel er
et solbeskyttelsesprodukt som er merket med ”høy beskyttelse” (solbeskyttelsesfaktor 30), men
som gir bare ”lav beskyttelse” (faktor 6). Dette kan forårsake alvorlig solforbrenning.
3.3.

Forbrukeren
Ferdighetene og atferden til forbrukeren som bruker produktet, kan i høy grad påvirke risikonivået.
Det er derfor svært viktig å ha en klar oppfatning av hvilken type forbruker skadescenarioet
gjelder.
Det kan være nødvendig å utarbeide skadescenarioer med forskjellige typer av forbrukere for å
identifisere den høyeste risikoen og dermed ”risikoen ved produktet”. Det er for eksempel ikke
tilstrekkelig å ta hensyn til de mest sårbare forbrukerne, ettersom sannsynligheten for at de får
skadevirkninger i scenarioet kan være så lav at risikoen er lavere enn i et skadescenario med en
annen type forbruker.
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Det bør også tas hensyn til personer som ikke selv bruker produktet, men som kan være i
nærheten av brukeren. For eksempel kan arbeid med motorsag forårsake at splinter treffer øyet
til en annen person i nærheten. Personer i nærheten kan dermed være utsatt for en alvorlig trussel
selv om brukeren selv håndterer risikoen ved motorsagen effektivt ved å bruke verneutstyr og
følge alle andre risikohåndteringstiltak som produsenten har angitt. Derfor bør det, for eksempel
i bruksansvisningene for motorsager, advares om risikoen for personer i nærheten og opplyses om
hvordan den kan begrenses mest mulig.
Når et skadescenario utarbeides, bør det derfor tas hensyn til følgende aspekter knyttet til ulike
typer av forbrukere og hvordan de bruker produktet. Listen nedenfor er ikke fullstendig, men
bør oppmuntre risikoanalytikere til å beskrive skadescenarioene i tilstrekkelig detalj. I denne
forbindelse menes med ”forbruker” også personer som ikke selv bruker produktet, men som kan
bli påvirket av det dersom de er i nærheten:
–

Planlagt/ikke planlagt bruker: Den planlagte brukeren av et produkt kan lett bruke
produktet fordi vedkommende følger anvisningene eller kjenner til denne typen produkt,
herunder dets åpenbare og ikke åpenbare fare(r). Faren fører ikke nødvendigvis til en
hendelse, og produktrisikoen kan da være svært lav.
En ikke planlagt bruker kjenner kanskje ikke til produktet, og er derfor kanskje ikke klar over
faren(e). Vedkommende risikerer dermed å bli skadet, og forbrukerens risiko er da høyere.
Risikoen kan derfor være forskjellig for en planlagt og en ikke planlagt bruker, avhengig av
produktet og måten det brukes på.

–

Sårbare forbrukere: Det finnes flere kategorier av sårbare og svært sårbare forbrukere: barn
(0-36 måneder, >36 måneder til <8 år, 8-14 år) og andre, for eksempel eldre (se tabell 1). Alle
disse har mindre evne til å gjenkjenne en fare, for eksempel barn, som når de tar på en varm
overflate, merker varmen først etter ca. 8 sekunder (og da allerede er brent), mens voksne
merker varmen umiddelbart.
Sårbare forbrukere kan også ha problemer med å ta hensyn til varselmerker, eller kan ha
særlige problemer med å bruke et produkt første gang. De kan også opptre på en måte som
gjør dem mer utsatt, for eksempel småbarn som krabber rundt og putter ting i munnen. Barn
kan også bli fristet av tiltrekkende produkter som medfører en høy risiko i hendene på barn.
På den annen side bør foreldres eller andre voksnes tilsyn vanligvis hindre at barn utsetter seg
for fare.
Videre kan forbrukere som ikke vanligvis er sårbare, bli sårbare i særlige situasjoner,
for eksempel når anvisningene eller advarslene på et produkt er skrevet på et språk som
forbrukeren ikke forstår.
Dessuten kan barn, særlig når det gjelder kjemikalier, være mer mottakelige for giftighet enn
en gjennomsnittlig voksen. Barn bør derfor ikke behandles som ”små voksne”.
Konklusjonen er at et produkt som vanligvis er sikkert for en gjennomsnittlig voksen, kanskje
ikke er sikkert for sårbare forbrukere. Det må tas hensyn til dette ved bestemmelsen av en
skades alvorlighets- og sannsynlighetsgrad (se nedenfor) og dermed risikoen.

–

Planlagt og rimelig forutsigbar bruk: Forbrukere kan bruke et produkt for andre formål
enn det planlagte, til tross for at anvisningene, herunder eventuelle advarsler, er lette å
forstå. Ettersom advarslene ikke alltid har full virkning, må det i en risikovurdering også tas
hensyn til annen bruk enn den planlagte. Dette er særlig viktig for produsenten av et produkt,
ettersom denne må sikre at produktet er sikkert under alle rimelig forutsigbare bruksforhold.
Rimelig forutsigbar bruk kan måtte fastsettes på grunnlag av erfaring dersom ingen
opplysninger er tilgjengelige i offisielle ulykkesstatistikker eller fra andre informasjonskilder.
I slike tilfeller kan det være vanskelig å skille mellom ”rimelig forutsigbare” og ”helt
utenkelige” scenarioer. Selv ”helt utenkelige” scenarioer kan likevel tas i betraktning i
henhold til disse retningslinjene, også når de fører til svært alvorlige skader, ettersom det
alltid vil være svært lav sannsynlighet for slike scenarioer. Dette kan hindre at slike scenarioer
tillegges for stor betydning ved vurderingen av den samlede risikoen ved produktet.
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–

Brukshyppighet og -varighet: Noen forbrukere vil bruke et produkt oftere enn andre og i
lengre perioder enn andre. Dette avhenger av hvor tiltrekkende produktet er og hvor lett det er
å bruke det. Daglig eller langvarig bruk kan gjøre en forbruker godt kjent med et produkt og
dets egenskaper, herunder farer, anvisninger og advarsler, slik at risikoen blir svært liten. På
den annen side kan daglig eller langvarig bruk gjøre forbrukeren så vant til å bruke produktet
at han/hun blir uoppmerksom og overser anvisninger og advarsler, noe som øker risikoen.
Daglig eller langvarig bruk kan også slite ut produktet tidligere, og deler som ikke tåler så
hyppig bruk, kan raskt svikte og dermed medføre en fare og eventuell skade, noe som også
øker risikoen.

–

Gjenkjennelse av fare, sikker atferd og verneutstyr: Noen produkter er kjent for å med
føre fare, for eksempel sakser, kniver, elektriske driller til hjemmebruk, motorsager, rulle
skøyter, sykler, motorsykler og biler. I alle disse tilfellene er faren ved produktet velkjent
eller åpenbar, eller den er beskrevet i anvisningene, som vil omfatte risikohåndteringstiltak.
Forbrukeren kan da opptre forsiktig eller bruke personlig verneutstyr, for eksempel hansker,
hjelm eller setebelte, og dermed bruke produktet på en måte som medfører minst mulig risiko.
I andre tilfeller er faren ved produktet ikke like åpenbar, for eksempel kortslutning i et
strykejern eller at advarsler overses eller misforstås, og i slike tilfeller vil forbrukerne bare
sjelden kunne treffe forebyggende tiltak.

3.4.

–

Forbrukeratferd ved en hendelse: Når en fare påvirker forbrukeren, kan den forårsake
skade. Det er derfor viktig at en risikovurdering tar hensyn til hvordan forbrukeren kan
reagere. Vil brukeren rolig sette produktet til side og treffe forebyggende tiltak, for eksempel
slokke en brann som er forårsaket av produktet, eller vil vedkommende få panikk og kaste
det fra seg? Sårbare forbrukere, særlig barn, vil ikke opptre på samme måte som andre
forbrukere.

–

Forbrukerens kulturelle bakgrunn og måten et produkt brukes på i vedkommendes
hjemland kan påvirke risikoen ved et produkt. Produsentene må særlig ta hensyn til kultur
forskjeller når de innfører et nytt produkt på et marked. Produsentenes erfaring på dette
området kan derfor være en verdifull kilde til opplysninger for myndigheter som utarbeider
en risikovurdering.

Skadescenario: Trinnene som fører til skade(r)
De fleste skadescenarioer består av følgende tre hovedtrinn:
1. produktet har en ”feil” eller kan føre til en ”farlig situasjon” i løpet av den forventede levetiden,
2. ”feilen” eller den ”farlige situasjonen” fører til en ulykke,
3. ulykken forårsaker en skade.
Disse tre hovedtrinnene kan inndeles i flere trinn for å vise hvordan faren ved produktet kan føre
til skader og liknende hendelser. Disse ”trinnene mot skade” må likevel beskrives klart og presist,
men ikke altfor detaljert eller inndelt i for mange trinn. Erfaring vil gjøre det stadig lettere å
identifisere forutsetningene for at en bestemt skade skal inntreffe, og dermed den ”korteste veien
til skade” (eller ”kritiske veien til skade”).
Det enkleste er antakelig å begynne med et scenario der forbrukeren som produktet er beregnet på,
bruker produktet i henhold til anvisningene eller, i mangel av slike, i tråd med vanlig håndtering
og bruk. Dersom denne vurderingen gir det høyeste risikonivået, er det vanligvis ikke nødvendig
å foreta ytterligere vurderinger, og egnede risikoreduserende tiltak kan treffes. På samme måte
kan det, når en hendelse rapporteres i én bestemt forbrukerklage, være tilstrekkelig med ett enkelt
skadescenario for å beslutte om egnede risikoreduserende tiltak.
Ellers kan ytterligere scenarioer utarbeides for å ta hensyn til sårbare forbrukere, særlig barn (se
tabell 1), små og store avvik fra vanlig bruk, bruk under andre klimaforhold, for eksempel sterk
kulde eller varme, ugunstige bruksforhold, for eksempel uten tilstrekkelig dagslys eller belysning,
bruk som planlagt da produktet ble solgt (for eksempel bør en lampe solgt i en leketøysbutikk
også vurderes med sikte på risikoen når den brukes av et barn), bruk i hele levetiden (herunder
slitasje) osv. Hvert scenario bør tas hensyn til gjennom hele risikovurderingen.
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Dersom et produkt medfører flere farer, bør det utarbeides skade- og risikoscenarioer for hver
av dem. Antall skadescenarioer kan likevel begrenses ved at det foretas en undersøkelse av
sannsynligheten for at et skadescenario vil føre til en risiko som gjør det nødvendig å treffe tiltak.
Av alle scenarioene som utvikles, vil det scenarioet som gir den høyeste risikoen (dvs. ”risikoen
ved produktet”), som regel være avgjørende for hvilke risikoreduserende tiltak som skal treffes,
ettersom tiltak rettet mot den høyeste risikoen reduserer risikoen mest effektivt. Et unntak fra
regelen kan være en bestemt mindre risiko som skyldes en annen fare, som kan bli håndtert
gjennom særskilte tiltak, men som selvsagt også må dekke den høyeste risikoen.
Som en tommelfingerregel kan skadescenarioer føre til det høyeste risikonivået når
–

skaden(e) som vurderes, er på de høyeste alvorlighetsnivåene (nivå 4 eller 3),

–

den samlede sannsynligheten for et skadescenario er ganske høy (minst >1/100).

Tabell 4 gir ytterligere veiledning om dette, som kan bidra til at antall scenarioer begrenses.
Det er selvsagt risikoanalytikeren som bestemmer antall skadescenarioer, og dette avhenger av
antall faktorer som må tas hensyn til for å bestemme ”risikoen ved produktet”. Det er derfor ikke
mulig å fastsette nøyaktig hvor mange skadescenarioer som kan være nødvendige i et bestemt
tilfelle.
Som et hjelpemiddel for å utvikle et egnet antall scenarioer inneholder disse retningslinjene
en tabell med typiske skadescenarioer (tabell 2). Disse bør tilpasses til det enkelte produktet,
forbrukertypen og andre forhold.
3.5.

Skadens alvorlighetsgrad
Skade på forbrukeren som forårsakes av en fare, kan ha forskjellige alvorlighetsgrader. Skadens
alvorlighetsgrad gjenspeiler den virkningen faren har for forbrukeren under de forholdene som
beskrives i skadescenarioet.
Skadens alvorlighetsgrad kan avhenge av følgende:
–

type fare (se liste over farer ovenfor og i tabell 2). En mekanisk fare, for eksempel skarpe
kanter, kan skade fingrene; skadene merkes umiddelbart, og forbrukeren vil treffe tiltak for
å lege dem. Et kjemikalie kan føre til kreft. Dette merkes ikke umiddelbart, og det kan gå
mange år før sykdommen viser seg. Denne skaden anses som svært alvorlig ettersom kreft er
vanskelig eller kanskje umulig å kurere,

–

hvor stor faren er. For eksempel kan en overflate som er oppvarmet til 50 °C forårsake
lette brannskader, mens en overflate med en temperatur på 180 °C vil forårsake alvorlige
brannskader,

–

hvor lenge faren påvirker forbrukeren. Kortvarig kontakt med en hudavskrapingsfare kan gi
forbrukeren overflatisk skrubbsår, mens mer langvarig kontakt kan føre til at større deler av
huden skrapes av,

–

hvilken kroppsdel som skades. For eksempel gjør det vondt når en skarp spiss trenger
gjennom huden på armen, mens det er mer alvorlig og kanskje livstruende når den trenger inn
i øyet,

–

hvilken virkning faren har på en eller flere kroppsdeler. En elektrisk fare kan forårsake
elektrisk støt og bevisstløshet, og deretter føre til brann som kan skade lungene når den
bevisstløse personen innånder røyken,

–

forbrukertype og -atferd. Et produkt som er merket med en advarsel, kan brukes av en
voksen forbruker uten at denne skades, ettersom forbrukeren tilpasser bruken av produktet
etter advarselen. Barn og andre sårbare forbrukere (se tabell 1) som ikke kan lese eller forstå
advarselen, kan derimot bli svært alvorlig skadet.

Med sikte på målingen av skaden(e)s alvorlighetsgrad viser tabell 3 i disse retningslinjene hvordan
skader inndeles i fire kategorier, avhengig av deres reversibilitet, dvs. hvorvidt helsetilstanden
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kan gjenopprettes etter en skade, og eventuelt i hvilket omfang. Denne kategoriseringen er bare
veiledende, og en risikoanalytiker bør om nødvendig endre kategorien og opplyse om dette i
risikovurderingen.
Dersom en risikovurdering omfatter flere skadescenarioer, skal hver skades alvorlighetsgrad
klassifiseres separat og tas hensyn til gjennom hele risikovurderingen.
Et eksempel: En forbruker bruker en hammer for å slå en spiker inn i en vegg. Hammerhodet er
for svakt (fordi det er laget av feil materiale) og går i stykker, og en av bitene treffer forbrukerens
øye så hardt at vedkommende blir blind. Skaden er derfor en ”øyeskade, fremmedlegeme i øye:
varig synstap (ett øye)”, som er en nivå 3-skade i tabell 3.
3.6.

Sannsynligheten for skade
”Sannsynligheten for skade” er sannsynligheten for at skadescenarioet faktisk blir til virkelighet
i løpet av produktets forventede levetid.
Det er ikke lett å beregne denne sannsynligheten, men når et scenario er beskrevet i atskilte trinn,
kan hvert trinn tildeles en bestemt sannsynlighet, og den samlede sannsynligheten for scenarioet
oppnås ved at disse delsannsynlighetene multipliseres. Denne trinnvise tilnærmingen bør gjøre
det lettere å beregne samlet sannsynlighet. Når det utvikles flere scenarioer, kreves en egen
beregning av samlet sannsynlighet for hvert scenario.
Dersom et skadescenario er beskrevet som ett enkelt trinn, kan sannsynligheten for scenarioet
også beregnes i ett samlet trinn. Dette vil imidlertid bare være et overslag, som kan bli sterkt
kritisert og dermed skape tvil om hele risikovurderingen. En klarere tildeling av sannsynligheter
til et flertrinnsscenario er derfor å foretrekke, særlig fordi delsannsynlighetene kan bygge på
utvetydig dokumentasjon.
I disse retningslinjene skjelnes det mellom 8 nivåer av sannsynlighet for å klassifisere samlet
sannsynlighet: fra <1/1 000 000 til >50 % (se venstre side i tabell 4). Eksempelet nedenfor, der
et hammerhode går i stykker når brukeren slår en spiker inn i en vegg, viser hvordan hvert trinn
tildeles en sannsynlighet og samlet sannsynlighet klassifiseres:
Trinn 1:

Hammerhodet går i stykker når brukeren prøver å slå en spiker inn i en vegg, fordi
materialet i hammerhodet er for svakt. Svakheten fastslås ved prøving, og med denne
rapporterte svakheten settes sannsynligheten for at hammerhodet går i stykker i løpet
av hammerens forventede levetid, til 1/10.

Trinn 2:

Når hammeren går i stykker, treffer en av bitene brukeren. Sannsynligheten for at
dette skjer, settes til 1/10, ettersom den delen av overkroppen som eksponeres for
hammerbitene, anses å tilsvare 1/10 av halvsirkelen foran veggen. Dersom brukeren
hadde stått tett inntil veggen, hadde kroppen naturligvis utgjort en større del av
halvsirkelen, og sannsynligheten ville vært høyere.

Trinn 3:

Biten treffer brukeren i hodet. Hodet anses å utgjøre ca. 1/3 av overkroppen, og
sannsynligheten blir derfor 1/3.

Trinn 4:

Biten treffer brukeren i øyet. Øynene anses å utgjøre ca. 1/20 av hodet, og
sannsynligheten blir derfor 1/20.

Ved å multiplisere sannsynlighetene fra alle trinnene ovenfor, oppnås en samlet sannsynlighet for
scenarioet på 1/10 * 1/10 * 1/3 * 1/20 = 1/6 000. Dette tilsvarer >1/10 000 (se venstre side i tabell 4).
Når den samlede sannsynligheten for et skadescenario er beregnet, må det kontrolleres om den
er rimelig. Dette krever en del erfaring, og det bør søkes bistand fra personer som har erfaring
med risikovurdering (se ovenfor i avsnittet ”La andre kontrollere risikovurderingen”). Erfaring
som oppnås gjennom anvendelsen av disse retningslinjene, bør gjøre det lettere å beregne
sannsynlighet, og det vil bli et stadig økende antall eksempler tilgjengelig som vil gjøre denne
oppgaven enklere.
Tildeling av sannsynligheter til forskjellige skadescenarioer som gjelder samme produkt, kan føre
til følgende:
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–

Når et produkt i et scenario brukes av særlig sårbare forbrukere, kan det hende at
sannsynligheten må økes generelt, ettersom særlig sårbare forbrukere lettere kan bli skadet.
Dette gjelder særlig barn, som vanligvis ikke har nok erfaring til å treffe forebyggende tiltak
(se også ”Sårbare forbrukere” i avsnitt 3.3).

–

Når det er lett å identifisere risikoen, for eksempel gjennom advarsler, kan det hende at
sannsynligheten må reduseres, ettersom brukeren vil håndtere produktet mer forsiktig for så
langt som mulig å unngå skade. Dette er ikke nødvendigvis tilfelle i et skadescenario med et
(lite) barn eller en annen sårbar bruker (se tabell 1) som ikke kan lese.

–

Når det er rapportert om ulykker som passer inn i skadescenarioet, kan sannsynligheten for
dette scenarioet øke. I tilfeller der ulykker sjelden eller aldri er rapportert, kan det være nyttig
å spørre produsenten av produktet om vedkommende kjenner til ulykker eller skadevirkninger
som er forårsaket av produktet.

–

Når det kreves at et ganske stort antall vilkår er oppfylt for at skaden skal oppstå, vil den
samlede sannsynligheten for scenarioet vanligvis være lavere.

–

Når det er lett å oppfylle vilkårene som kreves oppfylt for at skaden skal oppstå, kan
sannsynligheten øke.

–

Dersom prøvingsresultatene for produktet ikke er i nærheten av de grenseverdiene som kreves
(i relevante standarder eller regelverk), kan sannsynligheten for at skaden (skadescenarioet)
inntreffer, være høyere enn om produktets resultater hadde vært nær grenseverdiene.

”Sannsynligheten for skade” er i dette tilfellet sannsynligheten for at skadescenarioet kan bli til
virkelighet. Sannsynligheten er derfor ikke et uttrykk for befolkningens allmenne eksponering for
produktet, oppnådd for eksempel gjennom å foreta en beregning på grunnlag av de millionene av
enkeltprodukter som selges på markedet, og deretter ta i betraktning at noen av dem kan svikte.
Denne typen betraktninger spiller imidlertid en rolle når egnede risikoreduserende tiltak skal
fastsettes (se avsnitt 4).
Selv om ulykkesstatistikker er produktspesifikke, må det utvises forsiktighet når de anvendes
for å beregne sannsynlighet. Omstendighetene rundt ulykken kan være utilstrekkelig beskrevet,
produktet kan være endret over tid, eller produsenten kan være en annen, og så videre. I tillegg
kan det hende at mindre ulykker ikke har blitt rapportert til dem som samler inn opplysninger til
statistikker. Ulykkesstatistikker kan likevel belyse skadescenarioer og sannsynligheten for dem.
3.7.

Bestemmelse av risiko
Når skadens alvorlighetsgrad og sannsynlighet er fastsatt, om mulig med flere skadescenarioer,
må risikonivået avleses i tabell 4. I tabell 4 kombineres skadens alvorlighetsgrad og
sannsynlighet, og den høyeste risikoen er ”risikoen ved produktet”. Risikoer som krever særlige
risikohåndteringstiltak, bør også rapporteres, for å sikre at alle risikoer reduseres til et minimum.
I disse retningslinjene skjelnes det mellom 4 risikonivåer: alvorlig, høyt, middels og lavt.
Risikonivået mellom tilstøtende alvorlighetsgrader for skade eller sannsynligheter endres
vanligvis med ett nivå. Dette er i tråd med gjengs erfaring som viser at risikoen ikke øker
gradvis når de inngående faktorene endres gradvis. Når alvorlighetsgraden for en skade økes fra
nivå 1 til nivå 2 (på høyre side i tabell 4), øker imidlertid noen risikonivåer med to nivåer, det
vil si fra middels til alvorlig og fra lavt til høyt. Dette skyldes at disse retningslinjene omfatter
fire alvorlighetsgrader for skade, mens den opprinnelige metoden (se innledningen) omfattet 5.
Fire alvorlighetsgrader anses imidlertid som normalt for forbruksvarer, ettersom det sikrer en
tilstrekkelig pålitelig alvorlighetsberegning. Fem nivåer ville være for mye, ettersom verken
skadens alvorlighetsgrad eller sannsynligheten kan bestemmes tilstrekkelig nøyaktig.
Ved avslutningen av en risikovurdering, enten denne gjelder ett enkelt skadescenario eller den
samlede risikoen ved produktet, bør det foretas en vurdering av om risikonivået er rimelig, og
av usikkerhetsfaktorer i beregningene. Dette kan innebære kontroll av at risikoanalytikeren
har brukt de beste tilgjengelige opplysningene for å foreta beregninger og gjøre antakelser.
Tilbakemeldinger fra kollegaer og andre sakkyndige kan også være nyttige.
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En følsomhetsanalyse kan også være svært verdifull (se eksempel i avsnitt 6.3). Hvordan endres
risikonivået når skadens alvorlighetsgrad eller sannsynligheten endres med ett nivå opp eller ned?
Dersom risikonivået overhodet ikke endres, er det ganske sannsynlig at det er riktig beregnet.
Dersom det endres, kan imidlertid risikonivået ligge i grenseland. Det er da nødvendig å revurdere
skadescenarioene og den tildelte alvorlighetsgraden for skaden(e) og sannsynligheten(e). Når
følsomhetsanalysen avsluttes, bør risikoanalytikeren være sikker på at risikonivået er tilstrekkelig
rimelig og at han/hun kan dokumentere analysen og formidle opplysningene om den.
4.

Fra risiko til tiltak
Når risikovurderingen er avsluttet, vil den vanligvis bli brukt for å avgjøre om det må treffes tiltak
for å redusere risikoen og dermed hindre at forbrukerens helse skades. Selv om tiltak er atskilt fra
risikovurdering, behandles noen aspekter nedenfor for å vise hvordan identifiserte risikoer kan
følges opp.
Når det gjelder markedstilsyn, treffes tiltak ofte i samarbeid mellom myndigheten og produsenten,
importøren eller distributøren. På denne måten kan myndigheten få hjelp til å avgjøre hvordan
risikoen kan håndteres på mest mulig effektiv og hensiktsmessig måte.
Dersom en forbruksvare medfører en alvorlig risiko, kan de risikoreduserende tiltakene omfatte
tilbaketrekking fra markedet eller tilbakekalling fra forbrukerne. Lavere risikonivåer fører
vanligvis til mindre strenge tiltak. Det kan da være tilstrekkelig å merke produktet med en
advarsel eller å forbedre anvisningene for å gjøre produktet sikkert. Uavhengig av risikonivå bør
myndigheten vurdere om den skal treffe tiltak, og i så fall hvilket.
Det er imidlertid ingen automatisk forbindelse mellom risiko og tiltak. Når et produkt viser
flere risikoer som ikke er alvorlige, og den samlede risikoen derfor ikke er alvorlig, kan det bli
nødvendig å treffe hastetiltak dersom en av risikoene raskt kan føre til en hendelse. Produktets
risikomønster kan tyde på manglende kvalitetskontroll under produksjonen.
Det er også viktig å ta hensyn til den eksponeringen som befolkningen som helhet utsettes for.
Dersom det er mange produkter på markedet og produktet derfor brukes av mange forbrukere,
kan selv én enkelt risiko som ikke er alvorlig, kreve at det raskt treffes tiltak for å unngå at
forbrukerens helse skades.
Risikoer som ikke er alvorlige, kan også kreve tiltak når det berørte produktet kan forårsake
dødsulykker, selv om sannsynligheten for slike ulykker er svært liten. Dette kan være tilfelle med
brusboksringer, som kan løsne og svelges av et barn, som så kan bli kvalt. En enkel endring av
utformingen av ”lokket” kan fjerne risikoen helt, og dermed også fjerne behovet for ytterligere
tiltak. Det kan til og med tillates at produktene selges i en overgangsperiode dersom den faktiske
risikoen for en dødsulykke er svært liten.
Andre aspekter knyttet til risiko kan være allmennhetens oppfatning av risikoen og dens
sannsynlige følger, følsomme kulturelle og politiske spørsmål og hvordan disse omtales i
mediene. Slike aspekter kan være særlig relevante når de berørte forbrukerne er sårbare, særlig
barn. Det vil være opp til den (de) nasjonale markedstilsynsmyndigheten(e) å beslutte hvilke
tiltak som kreves.
Tiltak for å motvirke en risiko kan også avhenge av produktet og den ”minimal[e] risiko som er
forenlig med produktets bruk, og som anses som akseptabel og i samsvar med et høyt nivå for
vern av menneskers helse og sikkerhet”(39). Denne minimale risikoen vil sannsynligvis være mye
lavere for leker, der barn er innblandet, enn for en motorsag, som er kjent for å innebære så høy
risiko at det er nødvendig å bruke solid verneutstyr for å holde risikoen på et håndterbart nivå.
Selv om det ikke foreligger noen risiko, kan det være nødvendig å treffe tiltak, for eksempel når
et produkt ikke oppfyller krav i gjeldende lover eller forskrifter (f.eks. ufullstendig merking).

(39) Hentet fra definisjonen av ”sikkert produkt” i artikkel 2 bokstav b) i direktiv 2001/95/EF om alminnelig produktsikkerhet (EFT
L 11 av 5.1.2002, s. 4).
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Konklusjonen er at det ikke finnes noen automatisk forbindelse mellom risiko og tiltak.
Tilsynsmyndighetene vil ta hensyn til en rekke faktorer av den typen som er angitt ovenfor.
Forholdsmessighetsprinsippet må alltid følges, og tiltakene må være effektive.
5.

Kort forklaring av hvordan en risikovurdering utarbeides
1. Beskriv produktet og faren ved det.
Gi en utvetydig beskrivelse av produktet. Gjelder faren hele produktet eller bare en (separat)
del av produktet?
Finnes det bare én fare ved produktet, eller finnes det flere? Veiledning finnes i tabell 2.
Angi standarder eller regelverk som gjelder for produktet.
2. Angi hvilken type forbruker du vil ha med i skadescenarioet for det farlige produktet.
Start med den planlagte brukeren og den planlagte bruken av produktet i ditt første skade
scenario. Ta med andre forbrukere (se tabell 1) og bruksmåter i ytterligere scenarioer.
3. Beskriv et skadescenario der produktfaren(e) som du har valgt, forårsaker en eller flere skader
eller skadelige helsevirkninger for den forbrukeren du har valgt.
Beskriv trinnene som fører til skaden(e) klart og nøyaktig, uten for mange detaljer (”korteste
vei til skade”, ”kritisk vei til skade”). Dersom scenarioet omfatter flere samtidige skader, skal
alle tas med i samme scenario.
I beskrivelsen av skadescenarioet skal det tas hensyn til brukshyppighet og -varighet,
forbrukerens bevissthet om faren, om forbrukeren er sårbar (særlig barn), verneutstyr,
forbrukerens atferd i tilfelle av en ulykke, forbrukerens kulturelle bakgrunn og andre faktorer
som du anser som viktige for risikovurderingen.
Veiledning finnes i avsnitt 3.3 og tabell 2.
4. Bestem skadens alvorlighetsgrad.
Bestem alvorlighetsgraden (1-4) av forbrukerens skade. Dersom forbrukeren skades på flere
måter i ditt skadescenario, beregnes alvorlighetsgraden for alle disse skadene samlet.
Veiledning finnes i tabell 3.
5. Bestem sannsynligheten for skadescenarioet.
Tildel en sannsynlighet til hvert trinn i skadescenarioet. Multipliser sannsynlighetene for å
beregne den samlede sannsynligheten for skadescenarioet.
Veiledning finnes på venstre side i tabell 4.
6. Bestem risikonivået.
Kombiner skadens alvorlighetsgrad med den samlede sannsynligheten for skadescenarioet og
kontroller risikonivået i tabell 4.
7. Kontroller om risikonivået er rimelig.
Dersom risikonivået ikke virker rimelig, eller dersom du er usikker når det gjelder
skaden(e)s alvorlighetsgrad eller sannsynlighet(er), flyttes disse ett nivå opp og ned, og
risikoen vurderes på nytt. En slik ”følsomhetsanalyse” vil vise deg om risikoen endres når
inndataene endres.
Dersom risikonivået forblir uendret, kan du være ganske sikker på risikovurderingen. Dersom
det lett endres, kan du velge å forsikre deg ved å bestemme det høyeste risikonivået som
”risikoen ved forbruksvaren”.
Du kan også drøfte om risikonivået er rimelig med erfarne kollegaer.
8. Utarbeid flere skadescenarioer for å identifisere den høyeste risikoen ved produktet.
Dersom ditt første skadescenario identifiserer et lavere risikonivå enn det høyeste risikonivået
som er fastsatt i disse retningslinjene, og dersom du mener at produktet kan medføre en større
risiko enn den som er identifsert, gjør du følgende:
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–

velg andre forbrukere (herunder sårbare forbrukere, særlig barn),

–

identifiser andre bruksmåter (herunder rimelig forutsigbare bruksmåter),

for å fastslå hvilket skadescenario som gir den høyeste risikoen ved produktet.
Den høyeste risikoen er vanligvis den ”risikoen ved produktet” som gjør det mulig å treffe
de mest effektive risikohåndteringstiltakene. I enkelte tilfeller kan en bestemt fare føre til en
annen risiko enn den høyeste, og kreve særskilte risikohåndteringstiltak. Dette må det tas
behørig hensyn til.
Som en tommelfingerregel kan skadescenarioer føre til det høyeste risikonivået som er
fastsatt i disse retningslinjene, når
–

skaden(e) er på minst nivå 3 eller 4,

–

den samlede sannsynligheten for et skadescenario er minst > 1/100.

Veiledning finnes i tabell 4.
9. Dokumenter risikovurderingen og send den videre.
Vær tydelig og opplys også om alle usikkerhetsfaktorer du har oppdaget i forbindelse med
utarbeidingen av risikovurderingen.
Eksempler på rapportering av risikovurderinger finnes i avsnitt 6 i disse retningslinjene.
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Flytskjema for risikovurdering

1.

-

Beskriv produktet utvetydig, og
faren(e) ved det

2.

Se tabell 2: Farer …
– Størrelse, form og overflate
– Potensiell energi
– Kinetisk energi
– Elektrisk energi
– Ekstreme temperaturer
– Stråling
– Brann og eksplosjon
– osv.

-

Identifiser forbrukeren(forbrukerne)
Se tabell 1: typer av forbrukere,
herunder sårbare forbrukere (særlig
barn) …
– Planlagt/ikke planlagt bruker
– Planlagt og rimelig forutsigbar bruk
– Brukshyppighet og -varighet
– Gjenkjenning av fare / sikker atferd
– Forbrukeratferd i tilfelle av en ulykke
– Forbrukerens kulturelle bakgrunn

-

3.3. Beskriv
Beskriv
skadescenarioet
skadescenarioet
ii flere
flere trinn:
trinn:
”Korteste vei
vei til
skade”
”Korteste
til skade”

4.

5.

Bestem skadens alvorlighetsgrad
Se tabell 3: Skadens alvorlighetsgrad …
– Laserasjon, kuttskader
– Skrammer/blåmerker
– Hjernerystelse
– Fastklemming/klemskader
– Forstuing, forstrekking, muskel- og
skjelettlidelse
– Dislokasjon
– Brudd
– Knuseskade
– Amputasjon
– osv.

Bestem sannsynligheten

Tildel hvert trinn en sannsynlighet
Multipliser for å beregne samlet sannsynlighet

Se tabell 4: Sannsynlighetsnivåer fra
høyt (>50 %) til lavt (<1/1 000 000)

6. Avles risikoen
i tabell 4:
i tabell 4:

6. Avles risikoen

Nei

Høyeste risiko

Høyeste risiko
identifisert?
identifisert?

Ja
Send
Send
risikovurderingen videre.
risikovurderingen videre.

7.4.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

6.

Eksempler

6.1.

Klappstol
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En klappstol har en foldemekanisme som er utformet slik at brukerens fingre kan bli klemt
mellom setet og foldemekanismen. Dette kan føre til brudd i eller tap av en eller flere fingre.
Bestemmelse av risiko(er)
Skadescenario

Skadetype
og skadet
kroppsdel

Personen folder ut stolen, tar tak i
setet nær det bakre hjørnet ved en
feil (personen er uoppmerksom/
distraheres), finger klemmes mellom
sete og stolrygg

Mindre
klem
skade på
finger

Personen folder ut stolen, tar tak i
siden av setet ved en feil (personen
er uoppmerksom/distraheres), finger
klemmes mellom sete og stang

Mindre
klem
skade på
finger

Personen forsøker å folde ut stolen
uten å lykkes, prøver å presse ned
setet og tar tak i setet nær hjørnet ved
en feil (personen er uoppmerksom/
distraheres), finger klemmes mellom
sete og stolrygg
Personen forsøker å folde ut stolen
uten å lykkes, prøver å presse ned
setet og tar tak i siden av setet ved
en feil (personen er uoppmerksom/
distraheres), finger klemmes mellom
sete og stang
Personen sitter på stolen, vil flytte den
og forsøker å løfte den ved å ta tak
i bakre del av setet, finger klemmes
mellom sete og stolrygg

Brudd i
finger

Brudd i
finger

Tap av
finger

Skadens
alvorlig
hetsgrad

Samlet sann
synlighet

Sannsynligheten for skade

1

1

Stolen foldes ut
Det tas tak i setet nær det bakre hjørnet når
stolen foldes ut
Finger klemmes
Mindre klemskade

1

Stolen foldes ut
Det tas tak i siden av setet når stolen foldes ut
Finger klemmes
Mindre klemskade

1
1/50
1/10
1

Stolen foldes ut
Foldemekanismen sitter fast
Det tas tak i hjørnet av setet når den foldes ut
Fingere klemmes
Brudd i finger

1
1/1 000
1/50
1/10
1

Stolen foldes ut
Foldemekanismen sitter fast
Det tas tak i siden av setet når stolen foldes ut
Finger klemmes
Brudd i finger

1
1/1 000
1/50
1/10
1

Sitter på stolen
Flytter stolen uten å reise seg
Tar tak i stolens bakre del for å flytte den
Stolen foldes delvis ut, og det oppstår et
mellomrom mellom stolrygg og sete
Finger havner mellom stolrygg og sete
Finger klemmes
Tap av (del av) finger

1
1/2
½

2

2

3

1/50
1/10
1

1/3
1/5
1/10
1/10

1/500
>1/1 000

1/500
>1/1 000

1/500 000
>1/1 000 000

1/500 000
>1/1 000 000

1/6 000
> 1/10 000

Risiko

Lav
risiko

Lav
risiko

Lav
risiko

Lav
risiko

Høy
risiko
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Skadetype
og skadet
kroppsdel

Skadescenario

Personen sitter på stolen, vil flytte den
og forsøker å løfte den ved å ta tak
i bakre del av setet, finger klemmes
mellom sete og stang

Tap av
finger

Skadens
alvorlig
hetsgrad

3

7.4.2016

Samlet sann
synlighet

Sannsynligheten for skade

Sitter på stolen
Flytter stolen uten å reise seg
Tar tak i stolens bakre del for å flytte den
Stolen foldes delvis ut, og det oppstår et
mellomrom mellom stolrygg og sete
Finger havner mellom stolrygg og sete
Finger klemmes
Tap av (del av) finger

1
1/2
1/2
1/3
1/5
1/10
1/10

1/6 000
>1/10 000

Risiko

Høy
risiko

Den samlede risikoen ved klappstolen er dermed ”høy risiko”.
6.2.

Stikkontaktsikringer

Dette tilfellet gjelder stikkontaktsikringer. Dette er produkter som brukerne (foreldre) fester på
strømuttak for å hindre at små barn kommer i kontakt med strømførende deler ved å stikke en
lang metallgjenstand inn i et av hullene i uttaket og få elektrisk støt (som kan føre til dødsfall).
Hullene i dette beskyttelsesproduktet (som støpselpluggene stikkes inn i) er så trange at pluggene
kan sette seg fast. Dette innebærer at brukeren kan trekke kontaktsikringen ut av uttaket når
pluggen dras ut, uten å legge merke til det.
Bestemmelse av risiko(er)
Skadetype
og skadet
kroppsdel

Skadescenario

Beskyttelsessikringen fjernes fra
strømuttaket, som blir ubeskyttet.
Barnet leker med en tynn
gjenstand med ledningsevne,
som kan stikkes inn i uttaket
og komme i kontakt med
høyspenning slik at barnet dør.

Beskyttelsessikringen fjernes fra
strømuttaket, som blir ubeskyttet.
Barnet leker med en tynn
gjenstand med ledningsevne,
som kan stikkes inn i uttaket
og komme i kontakt med
høyspenning slik at barnet får
elektrisk støt.

Strømuttaket er ubeskyttet.
Barnet leker med en tynn
gjenstand med ledningsevne,
som kan stikkes inn i uttaket
og komme i kontakt med
høyspenning slik at barnet dør.

Elektrisk
støt med
døden til
følge

Annen
gradsfor
brenning

Elektrisk
støt med
døden til
følge

Skadens
alvorlig
hetsgrad

4

1

4

Samlet sann
synlighet

Sannsynligheten for skade

Beskyttelsessikringen fjernes
Det blir ikke lagt merke til at
beskyttelsessikringen fjernes
Barnet leker med en tynn gjenstand med
ledningsevne
Barnet leker uten tilsyn
Barnet stikker gjenstanden inn i strømuttaket
Kontakt med spenning
Elektrisk støt med døden til følge på gunn
av spenning (jordfeilbryter mangler)

9/10

Beskyttelsessikringen fjernes
Det blir ikke lagt merke til at
beskyttelsessikringen fjernes
Barnet leker med en tynn gjenstand med
ledningsevne
Barnet stikker gjenstanden inn i strømuttaket
Kontakt med spenning
Barnet leker uten tilsyn
Brannskade på grunn av elektrisk
strøm (jordfeilbryter mangler)

9/10

Barnet leker med en tynn gjenstand med
ledningsevne
Barnet leker uten tilsyn
Barnet stikker gjenstanden inn i strømuttaket
Kontakt med spenning
Elektrisk støt med døden til følge på grunn
av spenning (jordfeilbryter mangler)

Den samlede risikoen ved stikkontaktsikringer er dermed ”alvorlig”.

Risiko

1/10
1/10
1/2
3/10
1/2

27/160 000
> 1/10 000

Alvorlig
risiko

¼

1/10
1/10
3/10
1/2
1/2

81/160 000
> 1/10 000

Lav risiko

¾
1/10
1/100
3/10
1/2
¼

3/80 000
>
1/100 000

Høy risiko
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6.3.

Nr. 20/69

Følsomhetsanalyse
Faktorene som anvendes for å beregne risikoen for et skadescenario, det vil si skadens
alvorlighetsgrad og sannsynligheten, må ofte anslås. Dette skaper usikkerhet. Det kan være
særlig vanskelig å anslå sannsynlighet, ettersom det for eksempel kan være vanskelig å forutse
forbrukernes atferd. Utfører en person en bestemt handling ofte eller bare en gang i blant?
Det er derfor viktig å ta hensyn til nivået av usikkerhet som er knyttet til de to faktorene, og å
foreta en følsomhetsanalyse. Formålet med denne analysen er å fastslå hvor mye risikonivået
varierer når de anslåtte faktorene varierer. Eksempelet nedenfor viser bare variasjonen i
sannsynlighet, ettersom skadens alvorlighetsgrad vanligvis kan forutses med større sikkerhet.
Det er praktisk å foreta følsomhetsanalysen ved å gjenta risikovurderingen for et bestemt
scenario, men anvende en annen sannsynlighet for et eller flere trinn i scenarioet. For eksempel
kan et stearinlys som inneholder frø, forårsake brann, ettersom frøene kan ta fyr og skape høye
flammer. Møbler og gardiner kan ta fyr, og personer som ikke befinner seg i rommet, kan innånde
giftig røyk som kan føre til forgiftning med døden til følge.

Skadescenario

Skadetype
og
kroppsdel

Skadens
alvorlig
hetsgrad

Sannsynligheten for skade

–
Frø eller bønner tar fyr
og skaper høye flammer.
Møbler eller gardiner
antennes. Personer
som ikke befinner seg i
rommet, innånder giftig
røyk.

–
Dødelig
forgiftning

4

–

–

Frø eller bønner tar fyr: 90 %
(0,9).
Ingen personer er i rommet i et
visst tidsrom: 30 % (0,3).
Møbler eller gardiner antennes:
50 % (0,5) (avhenger av
overflaten som stearinlyset er
plassert på)
Personer innånder giftig røyk:
5 % (0,05).

Result
erende
sannsynlighet

0,00675
>1/1 000

Risiko

Alvorlig

Sannsynlighetsnivåene for trinnene i scenarioet er beregnet som vist i tabellen.
Den samlede sannsynligheten er 0,00675, som tilsvarer >1/1 000 i tabell 4. Dette fører til
konklusjonen ”alvorlig risiko”. Legg merke til at den nøyaktige sannsynligheten ligger nærmere
1/100 enn 1/1 000, noe som allerede gir en viss tillit til risikonivået ettersom den ligger litt høyere
i området for alvorlig risiko i tabell 4 enn det som antydes i raden > 1/1 000.
Dersom vi er usikre på om det er 5 % sannsynlighet for at personer innånder den giftige røyken,
kan vi sette den mye lavere, til 0,1 % (0,001 = en av tusen). Dersom vi foretar en ny beregning
med denne antakelsen, blir den samlede sannsynligheten 0,000135, som tilsvarer >1/10 000.
Risikoen er likevel fortsatt alvorlig. Selv om sannsynligheten av en eller annen grunn hadde vært
lavere med en faktor på 10, ville risikoen fortsatt være høy. Selv om sannsynligheten kan variere
både ti og hundre ganger, har vi fortsatt en alvorlig eller høy risiko (i sistnevnte tilfelle vil den
være ganske nær ”alvorlig”). Gjennom denne følsomhetsanalysen kan vi være sikre på at risikoen
skal anses som alvorlig.
Risikovurderingen skal imidlertid vanligvis baseres på ”rimelige verste tilfeller”: Ikke for
pessimistisk for hver faktor, men heller ikke for optimistisk.
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Tabell 1. – Forbrukere
Forbrukere

Beskrivelse

Svært sårbare forbrukere

Svært små barn: 0-36 måneder
Andre: Personer med omfattende og komplekse funksjonshemninger

Sårbare forbrukere

Små barn: Barn som er eldre enn 36 måneder og yngre enn 8 år
Eldre barn: Barn mellom 8 og 14 år
Andre: Personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental evne (f.eks. delvis
funksjonshemning, eldre, herunder personer over 65, med noe nedsatt fysisk og
mental evne), eller manglende erfaring og kunnskap

Andre forbrukere

Andre forbrukere enn svært sårbare eller sårbare forbrukere

Tabell 2. – Farer, typiske skadescenarioer og typiske skader
Faregruppe

Størrelse, form
og overflate

Potensiell energi

Kinetisk energi

Fare (produktegenskap)

Typisk skadescenario

Typisk skade

Produktet utgjør et hinder

En person snubler over produktet og faller; eller støter
mot produktet

Skrammer/blåmerker; brudd,
hjernerystelse

Produktet er lufttett

Produktet dekker en persons (vanligvis et barns) munn Kvelning
og/eller nese, eller dekker indre luftvei

Produktet er eller inneholder
en liten del

En person (et barn) svelger en liten del; delen setter
seg fast i svelget og blokkerer luftveiene

Kvelning, blokkerte luftveier

Mulighet for at en liten del
bites av produktet

En person (et barn) svelger en liten del; delen setter
seg fast i fordøyelseskanalen

Blokkert fordøyelseskanal

Skarpt hjørne eller punkt

En person skumper borti et skarpt hjørne eller blir
truffet av en skarp gjenstand i bevegelse; dette
forårsaker punkterings- eller penetreringsskade

Punktering; synsskade,
fremmedlegeme i øye; hørselsskade,
fremmedlegeme i øre

Skarp kant

En person berører en skarp kant; denne river opp
huden eller skjærer gjennom vev

Laserasjon, kuttskade; amputasjon

Glatt underlag

En person går på underlaget, sklir og faller

Skrammer/blåmerker; brudd,
hjernerystelse

Ujevnt underlag

En person sklir på et ujevnt underlag; dette forårsaker
friksjon og/eller hudavskraping

Hudavskraping

Mellomrom eller åpning
mellom deler

En person får en kroppsdel eller hele kroppen i
klemme i en åpning, og fingeren, armen, halsen,
hodet, hele kroppen eller klær sitter fast; skade
oppstår på grunn av vekt eller bevegelse

Knuseskader, brudd, amputasjon,
struping

Lav mekanisk stabilitet

Produktet velter; en person som befinner seg oppe på
produktet, faller ned, eller en person i nærheten av
produktet blir truffet av produktet; et elektrisk produkt
velter, går i stykker og gir tilgang til strømførende
deler, eller det fortsetter å virke og varmer opp
overflater i nærheten

Skrammer/blåmerker; dislokasjon;
forstuing; brudd, hjernerystelse;
knuseskade; elektrisk støt; brannskade

Lav mekanisk styrke

Produktet bryter sammen på grunn av overvekt; en
person oppe på produktet faller ned, eller en person
i nærheten av produktet blir truffet av produktet; et
elektrisk produkt velter, går i stykker og gir tilgang
til strømførende deler, eller det fortsetter å virke og
varmer opp overflater i nærheten

Skrammer/blåmerker; dislokasjon;
brudd, hjernerystelse; knuseskade;
elektrisk støt; brannskade

Brukeren befinner seg høyt
oppe

En person som befinner seg høyt oppe på produktet
mister balansen, har ikke noe å holde seg fast i og
faller fra høyden

Skrammer/blåmerker; dislokasjon;
brudd, Hjernerystelse; knuseskade

Elastisk del eller fjær

En elastisk del eller spent fjær utløses plutselig; en
person som befinner seg i bevegelseslinjen, blir truffet
av produktet

Skrammer/blåmerker; dislokasjon;
brudd, hjernerystelse; knuseskade

Væske eller gass under trykk,
eller vakuum

Væske eller gass under trykk frigjøres plutselig;
en person i nærheten blir truffet; eller produktet
imploderer og får gjenstander til å fly i luften

Dislokasjon; brudd, hjernerystelse;
knuseskade; kuttskade (se også under
brann og eksplosjon)

Produkt i bevegelse

En person som befinner seg i produktets
bevegelseslinje, blir truffet eller overkjørt av
produktet

Skrammer/blåmerker; forstuing;
brudd, hjernerystelse; knuseskade

Deler i bevegelse mot
hverandre

En person får en kroppsdel i klemme mellom deler
som beveger seg mot hverandre; kroppsdelen sitter
fast og utsettes for trykk (knuses)

Skrammer/blåmerker; dislokasjon;
brudd; knuseskade
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Ekstreme
temperaturer
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eksplosjon
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Fare (produktegenskap)

Nr. 20/71

Typisk skadescenario

Typisk skade

Deler i bevegelse forbi
hverandre

En person får en kroppsdel i klemme mellom deler
når de beveger seg nær hverandre (saksebevegelse);
kroppsdelen sitter fast mellom delene og utsettes for
trykk (skjærkraft)

Laserasjon, kuttskade; amputasjon

Roterende deler

En persons kroppsdel, hår eller klær vikles inn i de
roterende delene; dette forårsaker en trekkraft

Skrammer/blåmerker; brudd;
laserasjon (huden på hodet); struping

Roterende deler nær
hverandre

En persons kroppsdel, hår eller klær trekkes inn av de
roterende delene; dette forårsaker en trekkraft og et
trykk på kroppsdelen

Knuseskade, brudd, amputasjon,
struping

Akselerasjon

En person som befinner seg på det akselererende
produktet, mister balansen, har ikke noe å holde seg
fast i og faller med litt fart

Dislokasjon; brudd, hjernerystelse;
knuseskade

Flygende gjenstander

En person blir truffet av den flygende gjenstanden
og pådrar seg skader i et omfang som avhenger av
kraften

Skrammer/blåmerker; dislokasjon;
brudd, hjernerystelse; knuseskade

Vibrasjon

En person som holder produktet, mister balansen og
faller; eller langvarig kontakt med det vibrerende
produktet forårsaker neurologisk lidelse, ben- og
leddlidelse, ryggradskade, karlidelse

Skrammer/blåmerker; dislokasjon;
brudd; knuseskade

Støy

En person utsettes for støy fra produktet. Tinnitus og
hørselstap kan oppstå avhengig av lydnivå og avstand

Hørselsskade

Høy/lav spenning

En person berører en del av produktet som har høy
spenning; personen får et elektrisk støt som kan ha
døden til følge

Elektrisk støt

Varmeproduksjon

Produktet blir varmt; en person som berører det, kan
få brannskade; eller produktet kan avgi smeltede
partikler, damp osv. som treffer en person

Brannskade, skålding

Strømførende deler for nær

Det oppstår en lysbue eller gnister mellom
strømførende deler. Dette kan føre til brann og sterk
stråling

Øyeskade; brannskade, skålding

Åpen ild

En person som befinner seg nær flammene, kan få
brannskader, eventuelt etter at klærne har tatt fyr

Brannskade, skålding

Varme overflater

En person vet ikke at overflaten er varm, og tar på
den; personen får brannskader

Brannskade

Varme væsker

En person som håndterer en beholder med væske,
søler ut noe av den; væsken treffer huden og
forårsaker skålding

Skålding

Varme gasser

En person puster inn varme gasser fra et produkt;
dette forårsaker brannskader; eller langvarig
eksponering for varm luft forårsaker dehydrering

Brannskade

Kalde overflater

En person vet ikke at overflaten er kald, og tar på den;
personen får kuldeskader

Kuldeskade

Ultrafiolett stråling, laser

En persons hud eller øyne utsettes for stråling fra
produktet

Brannskade, skålding; neurologiske
lidelser; øyeskade; hudkreft, mutering

Sterke elektromagnetiske felt
(EMF); lavfrekvente eller
høyfrekvente (mikrobølger)

En person er i nærheten av kilden til det
elektromagnetiske feltet (EMF), og kroppen
(sentralnervesystemet) utsettes for stråling

Neurologiske (hjerne-)skader, leukemi
(barn)

Brannfarlige stoffer

En person er i nærheten av det brannfarlige stoffet;
en tennkilde setter fyr på stoffet; dette forårsaker
personskade

Brannskade

Eksplosjonsfarlige blandinger

En person er i nærheten av den eksplosjonsfarlige
blandingen; en tennkilde forårsaker eksplosjon;
personen blir truffet av sjokkbølgen, brennende
materiale og/eller flammer

Brannskade, skålding; øyeskade,
fremmedlegeme i øye; hørselsskade,
fremmedlegeme i øre

Tennkilder

Tennkilden forårsaker en brann; en person skades av
flammer eller forgiftes av gass fra husbrannen

Brannskade; forgiftning

Overoppvarming

Produktet overoppvarmes; brann, eksplosjon

Brannskade, skålding; øyeskade,
fremmedlegeme i øye; hørselsskade,
fremmedlegeme i øre
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Fare (produktegenskap)

Giftig fast stoff eller væske

Typisk skadescenario
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Typisk skade

En person får i seg stoff fra produktet, f.eks. ved å
putte det i munnen, og/eller får stoffet på huden

Akutt forgiftning; irritasjon, dermatitt

En person får i seg fast stoff eller væske, for eksempel
oppkast (lungeaspirasjon)

Akutt lungeforgiftning (aspirasjonspneumoni); infeksjon

Giftig gass, damp eller støv

En person innånder stoff fra produktet; og/eller får
stoffet på huden

Akutt lungeforgiftning; irritasjon,
dermatitt

Sensibiliserende stoff

En person får i seg stoff fra produktet, f.eks. ved å
putte det i munnen, og/eller får stoffet på huden; og/
eller en person innånder gass, damp eller støv

Sensibilisering; allergisk reaksjon

Irriterende eller etsende fast
stoff eller væske

En person får i seg stoff fra produktet, f.eks. ved å
putte det i munnen, og/eller får stoffet på huden eller
i øyet

Irritasjon, dermatitt; etseskader på
hud; øyeskade, fremmedlegeme i øye

Irriterende eller etsende gass
eller damp

En person innånder stoff fra produktet, og/eller får
stoffet på huden eller i øyet

Irritasjon, dermatitt; etseskader
på hud; akutt forgiftning eller
etsevirkning i lunger eller øyne

CMR-stoff

En person får i seg stoff fra produktet, f.eks. ved å
putte det i munnen, og/eller får stoffet på huden; og/
eller en person innånder stoffet i form av gass, damp
eller støv

Kreft, mutering,
reproduksjonstoksisitet

Mikrobiologisk
forurensning

Mikrobiologisk forurensning

En person kommer i kontakt med det forurensede
produktet ved å svelge eller innånde det, eller
gjennom hudkontakt

Infeksjon, lokal eller systemisk

Fare ved
håndtering av
produktet

Usunn stilling

Utformingen forårsaker en usunn stilling for personen
som håndterer produktet

Forstrekking; muskel- og
skjelettlidelse

Overanstrengelse

Utformingen krever bruk av stor kraft når produktet
håndteres

Forstuing eller forstrekking; muskelog skjelettlidelse

Anatomisk uegnethet

Utformingen er ikke tilpasset menneskets anatomi, og
gjør det vanskelig eller umulig å håndtere produktet

Forstuing eller forstrekking

Personlig verneutstyr
anvendes ikke

Utformingen gjør det vanskelig for en person å bruke
verneutstyr når produktet håndteres eller betjenes

Diverse skader

Utilsiktet (de)aktivering

En person kan lett (de)aktivere produktet, noe som
fører til utilsiktet drift(savbrudd)

Diverse skader

Utilstrekkelig funksjonsevne

Utformingen gjør at en person betjener det på feil
måte; eller et produkt som skal ha en beskyttende
funksjon, gir ikke forventet beskyttelse

Diverse skader

Sviktende stoppfunksjon

En person vil stanse produktet, men det fortsetter å
fungere i situasjoner der dette er uønsket

Diverse skader

Uventet oppstart

Produktet stanser pga strømbrudd, men begynner å
fungere igjen på en farlig måte

Diverse skader

Stansing umulig

En person kan ikke stanse produktet i en
krisesituasjon

Diverse skader

Deler passer ikke sammen

En person prøver å montere en del, men må bruke for
stor kraft for å få delen til å passe, slik at produktet
går i stykker; eller en del er for løst festet og løsner
når produktet brukes

Forstuing eller forstrekking;
laserasjon, kuttskade; skrammer/
blåmerker; fastklemming

Vern mangler eller er
feilmontert

Farlige deler kan nås av en person

Diverse skader

Utilstrekkelige advarsler, tegn
og symboler

Brukeren legger ikke merke til advarsler eller
varseltegn og/eller forstår ikke symboler

Diverse skader

Utilstrekkelige varselsignaler

Brukeren ser eller hører ikke varselsignal (optiske
signaler eller lyd), noe som forårsaker farlig
håndtering

Diverse skader

NB: Denne tabellen er bare veiledende, og de typiske skadescenarioene bør tilpasses når en risikovurdering
utarbeides. Særskilt veiledning finnes for risikovurdering av kjemikalier, kosmetikk og andre produkter.
Det anbefales sterkt at den særskilte veiledningen følges når slike produkter vurderes. Se avsnitt 3.2.
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Tabell 3. – Skadens alvorlighetsgrad
Innledning
I disse retningslinjene for risikovurdering skjelnes det mellom fire alvorlighetsgrader. Det er viktig å
innse at graden av alvorlighet skal vurderes helt objektivt. Målet er å sammenligne alvorlighetsgraden
i forskjellige scenarioer og fastsette prioriteringer, og ikke å vurdere hvorvidt en enkelt skade på dette
stadiet er akseptabel. Det vil være vanskelig for forbrukeren å akseptere en skade som lett kunne vært
unngått. Myndighetene kan likevel ha grunn til å vie mer arbeid til å unngå ugjenopprettelige følger enn
til å forebygge midlertidig ubehag.
For å vurdere hvor alvorlige følgene (akutt skade eller annen helseskade) er, finnes det objektive kriterier
både for fastsette nivået av medisinsk inngrep, og for å fastslå de framtidige følgene for den skadedes
funksjonsnivå. Begge deler kan uttrykkes som kostnader, men det kan være vanskelig å måle kostnadene
for følger av helseskade.
Ved å kombinere disse kriteriene kan de fire gradene defineres på følgende måte:
1

Skade eller følge som etter grunnleggende behandling (førstehjelp, vanligvis ikke utført av lege)
ikke nedsetter funksjonsevnen vesentlig eller forårsaker sterke smerter; følgene er vanligvis helt
gjenopprettelige.

2

Skade eller følge som kan kreve at legevakt oppsøkes, men som regel kreves ikke sykehusopphold.
Funksjonsevnen kan bli påvirket i en periode på høyst seks måneder, og helsetilstanden kan
gjenopprettes helt eller nesten helt.

3

Skade eller følge som vanligvis krever sykehusopphold, og som vil påvirke funksjonsevnen i mer enn
seks måneder eller føre til varig nedsatt funksjonsevne.

4

Skade eller følge som fører eller kan føre til døden, herunder hjernedød; følger som kan påvirke
reproduksjon eller avkom; alvorlig tap av lemmer og/eller funksjonsevne, som fører til over 10 %
funksjonshemning.

Tabellen nedenfor, som bør anses som veiledende og ikke som bindende eller fullstendig, gir eksempler
på skader ved alle de fire alvorlighetsgradene. Nasjonale forskjeller kan forekomme, enten kulturelle
eller forårsaket av forskjeller mellom helsesystemer og finansieringsordninger. Avvik fra den foreslåtte
klassifiseringen i tabellen vil imidlertid hindre en ensartet vurdering av risikoer i EU, og bør tydelig angis,
forklares og begrunnes i risikovurderingsrapporten.
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Skadens alvorlighetsgrad

Type skade

1

2

3

4

Laserasjon,
kuttskade

Overflatisk

Ytre (dyp) (>10 cm lengde på
kroppen)
(>5 cm lengde i ansiktet) som
krever sying
Sene eller ledd
Senehinnen eller hornhinnen

Synsnerve
Halsarterie
Luftrør
Indre organer

Bronkiegren
Spiserør
Hovedpulsåre
Ryggmarg (nedre del)
Dyp laserasjon i indre organer
Ryggmarg (øvre del)
Hjerne (alvorlig skade/forstyrret
funksjon)

Skrammer/
blåmerker (hud
avskraping/
blodutredelse,
opphovning,
ødem)

Overflatisk
≤25 cm² i ansiktet
≤50 cm² på kroppen

Større
>25 cm² i ansiktet
>50 cm² på kroppen

Luftrør
Indre organer (mindre)
Hjerte
Hjerne
Lunge, med blod eller luft
i brystet

Hjernestamme
Ryggmargsskade som forårsaker
lammelse

Hjernerystelse

–

Svært kortvarig bevisstløshet
(minutter)

Langvarig bevisstløshet

Koma

Fastklemming /
klemskade

Mindre klemskade

–

(Beskriv sluttresultatene
som skrammer/blåmerker,
knuseskade, brudd,
dislokasjon, amputasjon, alt
etter hva som er relevant.)

(Samme resultat som for
kvelning/struping.)

Forstuing,
forstrekking,
muskel- og
skjelettlidelse

Armer og ben
Forstrekking av leddbånd i kne
Ledd
Ryggrad (ikke dislokasjon
eller brudd)

Ruptur i eller avrevet
leddbånd eller sene
Avrevet muskel
Whiplash

–

Dislokasjon

–

Armer og ben (finger, tå, hånd,
fot)
Albue
Kjeve
Løsnet tann

Ankel
Håndledd
Skulder
Hofte
Kne
Ryggmarg

Ryggrad

Brudd

–

Armer og ben (finger, tå, hånd,
fot)
Håndledd
Arm
Ribben
Brystben
Nese
Tann
Kjeve
Ben rundt øynene

Ankel
Ben (lår- og underben)
Hofte
Lår
Hodeskalle
Ryggmarg (mindre
kompresjonsbrudd)
Kjeve (alvorlig)
Strupehode
Flere ribbensbrudd
Blod eller luft i brystet

Nakke
Ryggrad

Knuseskade

–

–

Armer og ben (fingre, tå,
hånd, fot)
Albue
Ankel
Håndledd
Underarm
Ben
Skulder
Luftrør
Strupehode
Bekken

Ryggmarg
Midtre/nedre del av nakke
Bryst (omfattende knuseskade)
Hjernestamme

Amputasjon

–

–

Finger (fingre)
Tå (tær)
Hånd
Fot
(Del av) arm
Ben
Øye

Begge ekstremiteter

Stikkskade,
punktering

Begrenset dybde, bare i
huden

Dypere enn huden
Bukvegg (ingen organer
berørt)

Øye
Indre organer
Brystvegg

Hovedpulsåre
Hjerte
Luftrør
Dypere skader i organer (lever,
nyre, tarm osv.)
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Skadens alvorlighetsgrad

Type skade

1

2

3

4

Svelging

–

–

Skade på indre organ
Varig skade på indre organ
(Se også blokkering av indre
luftvei dersom gjenstanden
som svelges, sitter fast i
øvre del av spiserøret.)

Blokkering av
indre luftvei

–

–

Oksygenstrømmen til
hjernen blokkeres uten
varige følger

Oksygenstrømmen til hjernen
blokkeres med varige følger

Kvelning/
struping

–

–

Oksygenstrømmen til
hjernen blokkeres uten
varige følger

Kvelning/struping med døden til
følge

Submersjon/
drukning

–

–

–

Drukning med døden til følge

Brannskade/
skålding (pga
varme, kulde
eller kjemisk
stoff)

Førstegrads, opp til
100 % av kroppens
overflate
Annengrads, <6 % av
kroppens overflate

Annengrads, 6-15 % av
kroppens overflate

Annengrads, 16-35 % av
kroppens overflate, eller
tredjegrads, opp til 35 % av
kroppens overflate
Brannskade pga innånding

Annen- eller tredjegrads, >35 %
av kroppens overflate
Brannskade pga innånding, som
krever åndedrettshjelp

Elektrisk støt

(se også under
brannskade, ettersom
elektrisk strøm kan
forårsake brannskade.)

Lokale virkninger (midlertidig
krampe eller muskellammelse)

–

Elektrisk støt med døden til følge

Neurologiske
lidelser

–

–

Epileptisk anfall

–

Øyeskade,
fremmedlegeme
i øye

Midlertidig smerte i
øye, uten behov for
behandling

Midlertidig synstap

Delvis synstap
Varig synstap (ett øye)

Varig synstap (begge øynene)

Hørselsskade,
fremmedlegeme
i øre

Midlertidig smerte i
øre, uten behov for
behandling

Midlertidig svekket hørsel

Delvis hørselstap
Fullt hørselstap (ett øre)

Fullt hørselstap (begge ørene)

Forgiftning fra
stoffer (svelging,
innånding,
hudkontakt)

Diaré, oppkast, lokale
symptomer

Gjenopprettelig skade på indre
organer, f.eks. lever, nyre,
mindre alvorlig hemolytisk
anemi

Ugjenopprettelig skade
på indre organer, f.eks.
spiserør, mage, lever,
nyre, hemolytisk anemi,
gjenopprettelig skade på
nervesystemet

Ugjenopprettelig skade på
nervesystemet
Dødsfall

Irritasjon,
dermatitt,
betennelse eller
etsende virkning
av stoffer
(innånding,
hudkontakt)

Lokal lett irritasjon

Gjenopprettelig øyeskade
Gjenopprettelige systemiske
virkninger
Betennelsesvirkninger

Lunger, pusteproblemer,
kjemisk lungebetennelse
Ugjenopprettelige
systemiske skader
Delvis synstap
Etsende virkninger

Lunger – åndedrettshjelp
nødvendig
Asfyksi (kvelning)

Allergisk
reaksjon eller
sensibilisering

Mild eller lokal allergisk
reaksjon

Allergisk reaksjon, omfattende
kontakteksem

Sterk sensibilisering som
framkaller allergier mot
flere stoffer

Anafylaktisk reaksjon, sjokk
Dødsfall

Langvarig skade
pga kontakt
med stoffer eller
eksponering for
stråling

Diaré, oppkast, lokale
symptomer

Gjenopprettelig skade på indre
organer, f.eks. lever, nyre,
mindre alvorlig hemolytisk
anemi

Skade på nervesystemet,
f.eks. organisk
psykosyndrom (OPS,
også kalt kronisk
toksisk encefalopati
eller løsemiddelskade).
Ugjenopprettelig skade
på indre organer, f.eks.
spiserør, mage, lever,
nyre, hemolytisk anemi,
gjenopprettelig skade på
nervesystemet

Kreft (leukemi)
Virkninger for forplantningsevnen
Virkninger for avkom
Svekkelse av sentralnervesystemet

Gjenopprettelig skade

Ugjenopprettelige
virkninger

Infeksjon som krever
langvarig sykehusopphold,
antibiotikaresistente organismer
Dødsfall

Mikrobiologisk
infeksjon
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Tabell 4. – Risikonivå på grunnlag av kombinasjonen av skadens alvorlighetsgrad og
sannsynlighet
Skadens alvorlighetsgrad

Sannsynligheten for skade i produktets forventede levetid
1

▼

Høy

Lav

2

3

4

> 50 %

H

S

S

S

> 1/10

M

S

S

S

> 1/100

M

S

S

S

> 1/1 000

L

H

S

S

> 1/10 000

L

M

H

S

> 1/100 000

L

L

M

H

> 1/1 000 000

L

L

L

M

< 1/1 000 000

L

L

L

L

S–

Alvorlig risiko

H–

Høy risiko

M–

Middels risiko

L–

Lav risiko

Ordliste
Fare: Kilde som kan føre til skade. En målestokk for faren i forbindelse med en risikovurdering
er den potensielle skadens alvorlighetsgrad.
Fare ved produktet: Fare som skyldes et produkts egenskaper.
Risiko: En kombinasjon av en fare og sannsynligheten for at denne vil føre til skade. Risikoen
beskriver verken faren eller sannsynligheten, men begge deler samtidig.
Risikovurdering: Framgangsmåte for å identifisere og vurdere farer, som består av tre trinn:
–

identifisering av farens alvorlighetsgrad,

–

bestemmelse av sannsynligheten for at en forbruker kan bli skadet pga den berørte faren,

–

kombinering av faren og sannsynligheten.

Risikonivå: Grad av risiko, som kan være ”alvorlig”, ”høy”, ”middels” og ”lav”. Når (det høyeste)
risikonivået er identifisert, er risikovurderingen fullført.
Risikohåndtering: Oppfølgingstiltak som er atskilt fra risikovurderingen og rettet mot å redusere
eller fjerne en risiko.
6.

Oppgavene og rollen til de nasjonale RAPEX-kontaktpunktene i EFTA-statene

		

Oppgavene og rollen til de nasjonale RAPEX-kontaktpunktene i EFTA-statene

		

Rollen og oppgavene til de nasjonale RAPEX-kontaktpunktene i EFTA-statene tilsvarer
oppgavene og rollen til de nasjonale RAPEX-kontaktpunktene i EUs medlemsstater.

		

Deres rolle og oppgaver beskrives i RAPEX-retningslinjene, kommisjonsbeslutning
nr. 2010/15/EU (EUT L 22 av 26.1.2010, s. 1).

		

Nasjonale valideringsoppgaver – EFTA-statene

		

De nasjonale RAPEX-kontaktpunktene i EFTA-statene har ansvar for den nasjonale validerings
prosessen.
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I løpet av valideringsprosessen skal de nasjonale RAPEX-kontaktpunktene i EØS-EFTA-statene
underrette ESAs RAPEX-kontaktpunkt om en melding eller tilbakemelding ved å sende en e-post
til ESAs RAPEX-kontaktpunkts e-postadresse: rapex@eftasurv.int. EFTAs overvåkningsorgan
er, via ESAs RAPEX-kontaktpunkt, vedkommende organ som skal gjennomgå meldinger og
tilbakemeldinger fra EFTA-statene i henhold til artikkel 11 nr. 2 til og med artikkel 12 nr. 2 i
direktiv 2001/95, i samsvar med de tilpasningene som følger av protokoll 1 til EØS-avtalen.
Dersom svar eller forslag om endring av en melding eller tilbakemelding ikke er mottatt fra ESAs
RAPEX-kontaktpunkt innen 24 timer etter at de nasjonale RAPEX-kontaktpunktene i EFTAstatene har sendt en e-postmelding om en slik til ESAs RAPEX-kontaktpunkt, på en virkedag og
i løpet av arbeidstiden(40), kan de nasjonale RAPEX-kontaktpunktene i EFTA-statene validere
meldingen og sende den til Europakommisjonen gjennom GRAS RAPEX-systemet.
I hastetilfeller skal de nasjonale RAPEX-kontaktpunktene i EFTA-statene ta direkte kontakt med
ESAs RAPEX-kontaktpunkt så snart det er mulig, for å sikre at det ikke har spørsmål om eller
innvendinger mot meldingen eller tilbakemeldingen som legges inn i GRAS RAPEX-systemet,
før denne valideres og sendes til Europakommisjonen.
De nasjonale RAPEX-kontaktpunktene i EFTA-statene skal ikke under noen omstendigheter
validere og sende en melding eller tilbakemelding til EF uten at de på behørig måte har underrettet
ESAs RAPEX-kontaktpunkt om denne, og kontrollert at dette ikke har noen spørsmål om eller
innvendinger mot meldingen eller tilbakemeldingen.
Tilleggsforpliktelse
ESA og EFTA-statenes kontaktpunkter skal gjøre alt de kan for å sikre en smidig og effektiv
forvaltning av RAPEX-systemet.

(40) Med begrepet ”virkedager” menes mandag til og med fredag, unntatt dager som offentliggjøres i Den europeiske unions tidende
som Overvåkningsorganets fastsatte offentlige helligdager, mens det med begrepet ”arbeidstid” menes tiden mellom 07.00 og 16.30
GMT+1. Dersom meldingen mottas av ESAs RAPEX-kontaktpunkt på et tidspunkt som ikke er i arbeidstiden på en virkedag, for
eksempel på en offentlig helligdag, en lørdag eller en søndag, eller på en fredag kl. 1700 GMT+1, vil fristen på 24 timer for ESAs
RAPEX-kontaktpunkt begynne å løpe fra den første arbeidstimen på den første virkedagen etter at meldingen er mottatt.
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EU-ORGANER
KOMMISJONEN
Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

2016/EØS/20/03

(Sak M.7864 – Trelleborg AB/ČGS Holding a.s.)
1.

Kommisjonen mottok 30. mars 2016 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Trelleborg AB (”Trelleborg”,
Sverige) ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1
bokstav b) over hele foretaket ČGS Holding a.s. (”ČGS”, Den tsjekkiske republikk).

2.

De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:
–

Trelleborg: produksjon og levering av gummiprodukter, særlig dekk til bruk innen jordbruk,
skogbruk og industri, polymerbaserte løsninger, pakninger og vibrasjonsdempende systemer.

–

ČGS: produksjon og levering av gummiprodukter, særlig dekk til bruk innen jordbruk, skogbruk
og industri, polymerbaserte løsninger, pakninger og vibrasjonsdempende systemer.

3.

Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak
på dette punkt.

4.

Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretaks
sammenslutningen for Kommisjonen.
Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT
C 121 av 6.4.2016. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7864 – Trelleborg AB/
ČGS Holding a.s., per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@
ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)

EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

Nr. 20/79

2016/EØS/20/04

(Sak M. 7881 – AB InBev/SAB Miller)
1.

Kommisjonen mottok 30. mars 2016 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Anheuser-Busch InBev
SA/NV (”AB InBev”, Belgia) ved offentlig overtakelsestilbud overtar kontroll i henhold til
fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket SAB Miller plc (”SAB Miller”,
Det forente kongerike).

2.

De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:
–

AB InBev: produksjon, salg og distribusjon av øl, alkoholfritt øl og øl med lavt alkoholinnhold,
cider samt leskedrikker.

–

SAB Miller: produksjon, salg og distribusjon av øl og leskedrikker.

3.

Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak
på dette punkt.

4.

Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretaks
sammenslutningen for Kommisjonen.
Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT
C 123 av 7.4.2016. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M. 7881 – AB InBev/SAB
Miller, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu)
eller per post til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)

EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

7.4.2016

2016/EØS/20/05

(Sak M.7943 – Dow/DCC)
Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
1.

Kommisjonen mottok 23. mars 2016 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)
nr. 139/2004 (1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket The Dow Chemical Company
(”Dow”, USA) ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1
bokstav b) over hele foretaket Dow Corning Corporation (”DCC”, USA) som i dag er kontrollert av
Dow og Corning Inc. (”Corning”, USA) i fellesskap.

2.

De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:
–

Dow: et bredt spekter av kjemikalier, hovedsakelig innen agronomi, plast og kjemikalier med
høy ytelse, samt produkter og tjenester innen områdene hydrokarboner og energi. Dow eier i dag
50 % av aksjene i DCC.

–

DCC: silikonbasert teknologi og innovasjon, hovedsakelig innen utvikling og framstilling av
polymerer og andre materialer som er basert på silikonkjemi. DCC er i dag et fellesforetak som
eies av Dow og Corning med en halvpart hver.

3.

Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak
på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten
fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretaks
sammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2).

4.

Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretaks
sammenslutningen for Kommisjonen.
Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT
C 117 av 2.4.2016. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7943 – Dow/DCC, per
faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post
til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)
(2)

EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).
EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5.
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

Nr. 20/81

2016/EØS/20/06

(Sak M.7951 – Shire/Baxalta)
Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
1.

Kommisjonen mottok 1. april 2016 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Shire plc (Jersey) ved kjøp
av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele
foretaket Baxalta Inc. (USA).

2.

De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:
–

Shire plc: globalt biofarmasøytisk foretak registrert på Jersey som har sitt hovedkontor i
Irland. Foretakets legemiddelvirksomhet er fordelt på fire hoveområder: 1) neurovitenskap,
2) gastrointestinal medisin og internmedisin, 3) oftalmologi, 4) sjeldne sykdommer.

–

Baxalta Inc.: er et globalt legemiddelforetak med hovedkontor i Delaware. Det har spesialisert
seg på sjeldne sykdommer og utvikler innovative behandlingsmetoder innen hematologi,
immunologi og onkologi. Baxalta tilbyr særlig behandling for hemofili og andre former for
blødersykdommer, immunbrist, alfa-1-antitrypsinmangel, brannskader og sjokk.

3.

Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak
på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten
fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretaks
sammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2).

4.

Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretaks
sammenslutningen for Kommisjonen.
Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT
C 125 av 8.4.2016. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7951 – Shire/Baxalta,
per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per
post til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)
(2)

EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).
EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5.
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

7.4.2016

2016/EØS/20/07

(Sak M.7980 – Sumitomo/Cosan/Biomassa)
Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
1.

Kommisjonen mottok 23. mars 2016 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)
nr. 139/2004 (1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Sumitomo Corporation
(”Sumitomo”, Japan) og foretaket Cosan S. A. Indústria e Comércio (”Cosan”, Brasil) ved kjøp av
aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og
artikkel 3 nr. 4 over foretaket Biomassa S A. (”Biomassa”, Brasil).

2.

De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:
–

Sumitomo: handel med metallprodukter, transport og byggesystem, miljø og infrastruktur,
kjemikalier og elektronikk, media, livsstils- og nettverkstilknyttede varer, mineralressurser samt
energi.

–

Cosan: framstilling av og handel med sukker og etanol, parallell generering av elektrisitet fra
sukkerrørsbagasse, logistikktjenester (herunder transport, havneterminallasting og lagring),
produksjon og distribusjon av smøremiddel, drivstoffsdistribusjon, naturgass transportert i
rørledning til deler av staten Sao Paolo, samt innehav av jordbrukseiendommer i Brasil.

–

Biomassa: produksjon og kommersialisering av sukkerrørpelletser som framstilles av sukkerrør
bagasse og -strå.

3.

Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak
på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten
fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretaks
sammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2).

4.

Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretaks
sammenslutningen for Kommisjonen.
Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT
C 121 av 6.4.2016. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7980 – Sumitomo/Cosan/
Biomassa, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu)
eller per post til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)
(2)

EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).
EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5.
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

Nr. 20/83

2016/EØS/20/08

(Sak M. 7994 – The Kingdom of Denmark/DONG)
Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
1.

Kommisjonen mottok 1. april 2016 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der Kongeriket Danmark, gjennom det
danske finansdepartementet (”MOF”) alene overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket DONG Energy A/S (”DONG”), Danmark.

2.

De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:
–

MOF: har i dag kontroll over DONG i fellesskap med Goldman Sachs.

–

DONG: aktiv innen markedene for prospektering og produksjon av olje og naturgass, utvikling,
oppføring og drift av vindkraftparker til havs, strøm- og varmeproduksjon fra kraftverk, handel
med naturgass og elektrisitet, salg og distribusjon av elektrisistet og naturgass. DONG er
dessuten involvert i vindkraftparker til havs i USA.

3.

Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak
på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten
fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretaks
sammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2).

4.

Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretaks
sammenslutningen for Kommisjonen.
Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT
C 125 av 8.4.2016. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M. 7994 – The Kingdom
of Denmark/DONG, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@
ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)
(2)

EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).
EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5.
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Innledning av behandling

7.4.2016

2016/EØS/20/09

(Sak M.7758 – Hutchison 3G Italy/Wind/JV)
Kommisjonen vedtok 30. mars 2016 å innlede behandling i ovennevnte sak, etter at den hadde fastslått at
den meldte foretakssammenslutningen reiser alvorlig tvil med hensyn til dens forenlighet med det felles
marked. Innledningen av behandling markerer åpningen av annen fase av undersøkelsen av den meldte
foretakssammenslutningen, og foregriper ikke den endelige beslutning i saken. Vedtaket er hjemlet i
artikkel 6 nr. 1 bokstav c) i rådsforordning (EØF) nr. 139/2004(1).
Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammen
slutningen for Kommisjonen.
For at de skal kunne tas i betraktning under saksbehandlingen, må merknadene være Kommisjonen i
hende senest 15 dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 117 av 2.4.2016. Merknadene sendes til
Kommisjonen, med referanse M.7758 – Hutchison 3G Italy/Wind/JV, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per
e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
B-1049 Bruxelles/Brussel

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

2016/EØS/20/10

(Sak M.7737 – Honeywell/Elster)
Kommisjonen vedtok 21. desember 2015 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6
nr. 1 bokstav b) sammenholdt med artikkel 6 nr. 2 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Det foreligger
i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er
fjernet. Vedtaket kan fås:
–

på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

–

i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32015M7737. EUR-Lex gir
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

(1)

EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
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Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

Nr. 20/85

2016/EØS/20/11

(Sak M.7813 – Sanofi/Google/DMI JV)
Kommisjonen vedtok 23. februar 2016 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Det foreligger i uavkortet tekst bare på
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:
–

på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

–

i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32016M7813. EUR-Lex gir
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

2016/EØS/20/12

(Sak M.7839 – Outokumpu/Hernandez Edelstahl)
Kommisjonen vedtok 16. desember 2015 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Det foreligger i uavkortet tekst bare på
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:
–

på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

–

i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32015M7839. EUR-Lex gir
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

(1)

EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
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Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

7.4.2016

2016/EØS/20/13

(Sak M.7868 – Tönnies/Tican)
Kommisjonen vedtok 26. februar 2016 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Det foreligger i uavkortet tekst bare på
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:
–

på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

–

i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32016M7868. EUR-Lex gir
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

2016/EØS/20/14

(Sak M.7874 – Warburg Pincus/General Atlantic/Unicredit/Pioneer US)
Kommisjonen vedtok 22. mars 2016 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammen
slutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1
bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil
bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:
–

på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

–

i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32016M7874. EUR-Lex gir
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

(1)

EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
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Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

Nr. 20/87

2016/EØS/20/15

(Sak M.7925 – Newell Rubbermaid/Jarden)
Kommisjonen vedtok 22. mars 2016 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammen
slutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1
bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil
bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:
–

på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

–

i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32016M7925. EUR-Lex gir
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

2016/EØS/20/16

(Sak M.7937 – Computer Sciences Corporation/Xchanging)
Kommisjonen vedtok 30. mars 2016 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammen
slutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1
bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil
bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:
–

på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

–

i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32016M7937. EUR-Lex gir
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

(1)

EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
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Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

7.4.2016

2016/EØS/20/17

(Sak M.7953 – AXA/Group CM-11/Target)
Kommisjonen vedtok 15. mars 2016 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammen
slutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1
bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Det foreligger i uavkortet tekst bare på fransk, og vil bli
offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:
–

på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

–

i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32016M7953. EUR-Lex gir
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

2016/EØS/20/18

(Sak M.7964 – Recruit Holdings/USG People)
Kommisjonen vedtok 15. mars 2016 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammen
slutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1
bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil
bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:
–

på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

–

i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32016M7964. EUR-Lex gir
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

(1)

EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
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Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

Nr. 20/89

2016/EØS/20/19

(Sak M.7967 – Apax Partners/Neuberger Berman/Engineering)
Kommisjonen vedtok 23. mars 2016 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammen
slutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1
bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil
bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:
–

på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

–

i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32016M7967. EUR-Lex gir
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

INNBYDELSE TIL Å SENDE INN FORSLAG – EACEA/05/2016

2016/EØS/20/20

innenfor rammen av Erasmus+-programmet
Hovedtiltak 3: Støtte til politiske reformer
Sosial inkludering gjennom utdanning, opplæring og ungdomsarbeid
Beskrivelse og mål
Denne innbydelsen til å sende inn forslag vil støtte prosjekter innen områdene utdanning, opplæring og
ungdomsarbeid som har som mål å styrke og spre nyskapende god praksis som omfattes av erklæringen
vedtatt i Paris 17. mars 2015 om å fremme medborgerskap og de allmenne verdier frihet, toleranse og lik
behandling gjennom utdanning (kalt Paris-erklæringen(2)).
En søknad som sendes inn innenfor rammen av denne innbydelse, må i hovedsak gjelde ett av følgende to
generelle mål, som det bør opplyses om i søknadsskjemaet:
1. Forebygge voldelig radikalisering og fremme demokratiske verdier, grunnleggende rettigheter,
interkulturell forståelse og aktivt borgerskap.
2. Fremme integrering av vanskeligstilte elever, herunder personer med innvandrerbakgrunn, og
forebygge og bekjempe diskriminering.
Hvert forslag må i tillegg gjelde minst ett og høyst tre av følgende spesifikke mål:
1. Forbedre sosial og samfunnsmessig kompetanse, fremme kunnskap, forståelse og eget ansvar for
demokratiske vurderinger og grunnleggende rettigheter.
2. Forebygge og bekjempe alle former for diskriminering og segregering innen utdanning.
3. Fremme likestilling innen læringsmiljøet, bekjempe kjønnsstereotypier og forebygge kjønnsrelatert
vold.
4. Forbedre tilgangen til en inkluderende allmenn utdanning av god kvalitet for alle elever med særlig
fokus på behovene hos elever fra vanskeligstilte grupper.
5. Fremme gjensidig forståelse og respekt blant mennesker med ulik etnisk eller religiøs bakgrunn, tro
eller overbevisning, blant annet gjennom å diskutere stereotypier og fremme interkulturell dialog.
6. Forbedre kritisk tenking og internett- og mediekompetansen hos barn, ungdommer, unge arbeidstakere
og undervisningspersonell.
7. Skape et inkluderende og demokratisk læringsmiljø.
8. Støtte lærere og undervisningspersonell i håndtering av konflikter og mangfoldsspørsmål.
(1)
(2)

EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
http://ec.europa.eu/education/news/2015/documents/citizenship-education-declaration_en.pdf.
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9. Forebygge radikalisering og vold i fengsler og lukkede institusjoner.
10. Oppmuntre ungdommer til deltakelse i det sosiale liv og samfunnet samt utvikle metoder for å nå ut
til unge mennesker og gjøre dem delaktige.
11. Legge til rette for at nyankomne innvandrere lærer seg landets utdannings- og arbeidsspråk.
12. Vurdere nyankomne innvandreres kunnskap og godkjenne tidligere kompetanse.
13. Forbedre kvaliteten på ikke-formell læring, ungdomsarbeid og frivillig arbeid.
Denne innbydelsen består av to deler:
Del 1: Utdanning og opplæring
Del 2: Ungdomsarbeid
Søknaden skal gjelde bare én av ovenstående deler, og det må opplyses om hvilken del i søknadsskjemaet.
Denne innbydelsen omfatter tre tiltaksområder:
Tiltaksområde 1: Grenseoverskridende samarbeidsprosjekter (del 1 og del 2)
Tiltaksområde 2: Frivillighetsprosjekter i stor skala (del 2)
Tiltaksområde 3: Nettverksbygging blant nasjonale Erasmus+-programkontorer(1) (del 2)
Søknaden skal gjelde bare ett av ovenstående tiltaksområder, og det må opplyses om hvilket område i
søknadsskjemaet.
Hvem kan søke?
Offentlige eller private organisasjoner med virksomhet innen utdanning, opplæring og ungdomsarbeid
som omfattes av Paris-erklæringen:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

utdanningsinstitusjoner og andre læringsleverandører,
offentlige myndigheter på nasjonalt/regionalt/lokalt nivå med ansvar for utdanning, opplæring og
ungdomsarbeid,
ideelle organisasjoner (NGO-er),
forskningsinstitusjoner,
bransjeorganisasjoner og partene i arbeidslivet,
veilednings- og godkjenningssentre,
internasjonale organisasjoner,
private foretak,
nettverk av ovennevnte organisasjoner kan også søke forutsatt at de har status som juridisk person,
nasjonale Erasmus+-programkontorer med virksomhet innen ungdomsarbeid(2).

Søkere må være juridiske personer etablert i et av følgende land:
–
–
–

de 28 medlemsstatene i Den europeiske union,
EØS-EFTA-statene: Island, Liechtenstein, Norge,
EUs kandidatstater: Tyrkia og Den tidligere jugoslaviske republikk Makedonia.

For ytterligere opplysninger om søknadsberettiget virksomhet, krav til sammensetning av partnerskap,
prosjektets varighet, tildelingskriterier og budsjett, se EUT C 99 av 15.3.2016, s. 4.
Frist og framgangsmåte for innsending av forslag
Før innsending av den elektroniske søknaden må søkere registrere sin organisasjon i deltakerportalen for
utdanning, audiovisuelle verk, kultur, samfunnsborgerskap og frivillig arbeid og motta en identifiserings
kode for deltakere (PIC). Deltakerkoden skal oppgis i søknadsskjemaet.
All juridisk og økonomisk informasjon knyttet til organisasjonene administreres via deltakerportalen.
Opplysninger om registrering finnes på portalen på følgende adresse: http://ec.europa.eu/education/
participants/portal

(1)
()
2

Oversikt over nasjonale Erasmus+-programkontorer finnes på: http://ec.europa.eu/youth/partners_networks/national_agencies_
en.htm.
Gjelder bare tiltaksområde 3.
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Søkere bes om å lese alle opplysninger om innbydelsen til å sende inn forslag og om framgangsmåte for
innsending av søknad og om å bruke dokumentene som skal inngå i søknaden (søknadspakken) på: https://
eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-social-inclusionthrough-education-training-and-youth_en
Søknadspakken sendes inn elektronisk ved hjelp av korrekt utfylt e-skjema som må inneholde alle
relevante og nødvendige vedlegg og støttedokumenter. Søknadsskjemaet finnes på Internett på følgende
adresse: https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/
Søknadsskjemaer som ikke inneholder alle nødvendige opplysninger, og som ikke er sendt inn elektronisk
innen fristen, vil ikke bli vurdert.
Søknader om tilskudd skal skrives på et av EUs offisielle språk.
Søknadsfrist 30. mai 2016 – kl. 12.00 sentraleuropeisk tid
Ytterligere opplysninger
For ytterligere opplysninger, se retningslinjer for søkere.
Retningslinjer for innbydelsen og søknadsdokumenter finnes på:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-socialinclusion-through-education-training-and-youth_en
E-postadresse: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu
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ReferNet – Cedefops europeiske nettverk for informasjon om yrkesrettet utdanning
og opplæring
1. Formål og beskrivelse
Formålet med denne innbydelsen er å velge ut en søker fra Malta for å etablere et europeisk nettverk
for informasjon om yrkesrettet utdanning og opplæring (ReferNet). Cedefop vil inngå en rammeavtale
om partnerskap med den utvalgte søkeren som skal løpe fra juni 2016 til desember 2019 (tre år og sju
måneder), og en spesifikk tilskuddsavtale for en sjumåneders arbeidsplan som skal gjennomføres i 2016,
med startdato 1. juni 2016.
Det europeiske senter for utvikling av yrkesrettet opplæring (Cedefop) er et EU-organ, som ble
opprettet i 1975 og har vært hjemmehørende i Hellas siden 1995. Cedefop er anerkjent som en pålitelig
informasjonskilde og et ekspertorgan innenfor yrkesrettet opplæring, ferdigheter og kompetanse, og har
som oppgave å støtte utviklingen av europeisk politikk innenfor yrkesrettet utdanning og opplæring, og
bidra til gjennomføringen av denne.
ReferNet er Cedefops europeiske nettverk for informasjon om yrkesrettet utdanning og opplæring.
ReferNet har som oppgave å støtte Cedefop ved å rapportere om nasjonale systemer for og politiske
beslutninger innenfor yrkesrettet opplæring og utdanning samt å gjøre yrkesrettet opplæring og utdanning
og Cedefops produkter mer synlige. Nettverket omfatter 30 medlemmer, ReferNets nasjonale partnere
fra EUs medlemsstater og fra Island og Norge. ReferNets nasjonale partnere er nøkkelinstitusjoner innen
yrkesrettet utdanning og opplæring eller arbeidsmarkedspolitikk i landet de representerer.
Rammeavtalene om samarbeid gjennomføres gjennom særskilte årlige tilskuddsavtaler. Følgelig skal
søkere ikke bare levere et forslag til rammeavtalen fra juni 2016 til desember 2019 (som eventuelt vil
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føre til at det inngås rammeavtale om samarbeid for årene 2016–2019), men også en søknad om tilskudd
til tiltak i 2016 (som eventuelt vil føre til at det inngås en særskilt tilskuddsavtale for sju måneder i 2016,
med startdato 1. juni 2016). Søkeren må bevise sin kapasitet til å gjennomføre alle tiltak som er planlagt
gjennom fireårsperioden, og sikre tilstrekkelig samfinansiering av gjennomføringen av de oppgaver som
kreves.
2. Budsjett og prosjektvarighet
Det anslåtte tilgjengelige budsjettet for den fireårige rammeavtalen er 4 000 000 euro, med forbehold for
budsjettmyndighetens årlige vedtak.
Det samlede tilgjengelige budsjett for arbeidsplanen for 2016 (prosjektvarighet: 12 måneder) er 980 000
EUR for de 30 partnerne (fra de 28 medlemsstatene i EU i tillegg til Island og Norge).
Tilskuddene varierer i henhold til landenes folketall, og gis for gjennomføring av en årlig arbeidsplan.
Det samlede budsjettet for arbeidsplanen for 2016 vil bli fordelt på tre grupper av land, basert på landenes
befolkning:
–
–

–

Landene i gruppe 1: Kroatia, Kypros, Estland, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta(1), Slovenia og
Island: Maksimalt tilskudd: EUR 23 615.
Landene i gruppe 2: Østerrike, Belgia, Bulgaria, Den tsjekkiske republikk, Danmark, Finland, Hellas,
Ungarn, Irland, Nederland, Portugal, Romania, Slovakia, Sverige og Norge. Maksimalt tilskudd: 33
625 euro.
Landene i gruppe 3: Frankrike, Tyskland, Italia, Polen, Spania, Det forente kongerike. Maksimalt
tilskudd: 43 620 euro.

Unionens bidrag er et tilskudd til mottakerens (eller flere mottakeres) kostnader, som må suppleres med
egne økonomiske bidrag og/eller lokale, regionale, nasjonale og/eller private bidrag som ellers gis til
prosjektet. Det samlede bidraget fra Unionen kan ikke overstige 70 % av de støtteberettigede kostnadene.
Cedefop forbeholder seg retten til ikke å tildele hele det tilgjengelige budsjettet.
3. Hvem kan søke?
Søkerne må oppfylle følgende krav for å være støtteberettiget:
a) være en offentlig eller privat organisasjon med rettslig status og være en juridisk person (fysiske
personer, dvs. enkeltpersoner, kan ikke søke),
b) ha registrert hovedkontor i Malta, der støtten får anvendelse.
4. Søknadsfrist
Søknader i forbindelse med rammeavtalen om samarbeid og arbeidsplanen for 2016 må være sendt inn
senest 22. april 2016.
5. Ytterligere opplysninger
Innbydelsen i sin helhet, søknadsskjema og vedlegg vil være tilgjengelig fra 18. mars 2016 på Cedefops
nettsider:
http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/public-procurement
Søknadene må være i samsvar med kravene i den fullstendige innbydelsen, og sendes inn ved bruk av de
offisielle skjemaene.
Vurderingen av forslag bygger på prinsippene om åpenhet og likebehandling.
Alle mottatte søknader vil bli vurdert av en ekspertkomité opp mot kriteriene for støtteberettigelse,
utelukkelse, utvalg og tildeling som angis i den fullstendige utlysningen.
(1)

I 2016 er maksimalt tilskudd for Malta for en sjumåneders tiltaksplan og tilpasset arbeidsplan EUR 20 815.
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Oversikt over EU-beslutninger om markedsføringstillatelser for legemidler
fra 1. februar 2016 til 29. februar 2016
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En oversikt over beslutningene om markedsføringstillatelser for legemidler fra 1. til 29. februar 2016 er
nå offentliggjort i Den europeiske unions tidende C 116 av 1.4.2016, s. 1.

