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Kommisjonen
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EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 35/1

EØS-ORGANER
EØS-komiteen
KOMMISJONSBESLUTNING

2016/EØS/35/01

av 22. oktober 2010
om endring av vedtak 93/152/EØF om fastsettelse av kriterier for vaksiner som skal brukes mot
Newcastle disease i forbindelse med rutinevaksinasjonsprogrammer
[meddelt under nummer K(2010) 7109]
(2010/633/EU)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

til den virusstamme av Newcastle disease som brukes i
inaktiverte vaksiner, som er fastsatt i artikkel 1 bokstav
b) i vedtak 93/152/EØF, fjernes.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til rådsdirektiv 2009/158/EF av 30. november
2009 om krav til dyrehelse for handel innenfor Fellesskapet
med og import fra tredjestater av fjørfe og rugeegg(1), særlig
nr. 2 i vedlegg III til nevnte direktiv, og

5)

Vedtak 93/152/EØF bør derfor endres.

6)

Det bør fastsettes en anvendelsesdato for denne
beslutning for å tilpasse den til anvendelsesdatoen til
kommisjonsforordning (EF) nr. 798/2008(4), endret ved
forordning (EU) nr. 955/2010(5), som innfører tilsvarende
endringer i kriteriene for inaktiverte vaksiner mot
Newcastle disease som brukes i tredjestater –

ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

4)

I kommisjonsvedtak 93/152/EØF(2) er det fastsatt
visse regler for vaksiner som skal brukes i
rutinevaksinasjonsprogrammer mot Newcastle disease.
I nevnte vedtak er det særlig fastsatt kriterier som
må være oppfylt når det gjelder den intracerebrale
patogenisitetsindeks (ICPI) med hensyn til den
virusstamme av Newcastle disease som brukes i svekkede
levende vaksiner og inaktiverte vaksiner mot denne
sykdommen.
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF av
6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk
for veterinærpreparater(3) fastsetter visse krav når det
gjelder immunologiske veterinærpreparater, herunder
krav til sikkerhetsprøver.
På bakgrunn av den tekniske utvikling som har funnet
sted når det gjelder produksjon av vaksiner, særlig med
hensyn til inaktiveringsteknikker og kravene i direktiv
2001/82/EF og Den europeiske farmakopé, bør det
særlige kravet til inaktiverte vaksiner med hensyn til den
intracerebrale patogenisitetsindeks (ICPI) med hensyn

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 279 av 23.10.2010, s. 33, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 2/2012 av 10. februar 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 34 av 21.6.2012, s. 3.
(1) EUT L 343 av 22.12.2009, s. 74.
(2) EUT L 59 av 12.3.1993, s. 35.
(3) EUT L 311 av 28.11.2001, s. 1.

TRUFFET DENNE BESLUTNING:
Artikkel 1
Artikkel 1 bokstav b) i vedtak 93/152/EØF oppheves.
Artikkel 2
Denne beslutning får anvendelse fra 1. desember 2010.
Artikkel 3
Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 22. oktober 2010.

For Kommisjonen
John DALLI
Medlem av Kommisjonen

(4)
(5)

EUT L 226 av 23.8.2008, s. 1.
EUT L 279 av 23.10.2010, s. 3.

Nr. 35/2

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1060/2008

23.6.2016

2016/EØS/35/02

av 7. oktober 2008
om erstatning av vedlegg I, III, IV, VI, VII, XI og XV til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/
EF om fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og deres tilhengere, og av systemer,
deler og tekniske enheter til slike motorvogner (rammedirektiv)(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

2)

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv
2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme
for godkjenning av motorvogner og deres tilhengere, og av
systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner(1),
særlig artikkel 39 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1)

Rådsdirektiv 70/156/EØF av 6. februar 1970 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere(2)
ble i samsvar med den tverrinstitusjonelle avtalen av
28. november 2001 om mer strukturert omarbeiding av
rettsakter(3) erstattet med direktiv 2007/46/EF.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 292 av 31.10.2008, s. 1,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 6/2012 av 10. februar 2012
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 34 av 21.6.2012, s. 11.
(1) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1.
(2) EUT L 42 av 23.2.1970, s. 1.
(3) EUT C 77 av 28.3.2002, s. 1.

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Siden prosessen med vedtakelsen av direktiv 2007/46/
EF ble innledet, har nye direktiver og forordninger
som endrer vedleggene til direktiv 70/156/EØF, trådt
i kraft. Disse endringene kunne ikke gjenspeiles i
direktiv 2007/46/EF. Dette gjelder europaparlaments- og
rådsdirektiv 2004/3/EF av 11. februar 2004 om endring
av rådsdirektiv 70/156/EØF og 80/1268/EØF med hensyn
til måling av karbondioksidutslipp fra og drivstofforbruk
hos kjøretøyer i gruppe N1(4), europaparlaments- og
rådsdirektiv 2004/11/EF av 11. februar 2004 om endring
av rådsdirektiv 92/24/EØF om hastighetsbegrensere eller
lignende hastighetsbegrensende systemer montert i visse
motorvogngrupper(5), europaparlaments- og rådsdirektiv
2005/55/EF av 28. september 2005 om tilnærming
av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot utslipp
av forurensende gasser og partikler fra motorer med
kompresjonstenning til bruk i kjøretøyer og utslipp av
forurensende gasser fra motorer med elektrisk tenning
som bruker naturgass eller flytende petroleumsgass,
til bruk i kjøretøyer(6), kommisjonsdirektiv 2005/78/
EF av 14. november 2005 om gjennomføring av
europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/55/EF om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot
utslipp av forurensende gasser og partikler fra motorer
med kompresjonstenning til bruk i kjøretøyer og utslipp
av forurensende gasser fra motorer med elektrisk tenning
som bruker naturgass eller flytende petroleumsgass,
til bruk i kjøretøyer, og om endring av vedlegg I, II,
III, IV og VI til nevnte direktiv(7), kommisjonsdirektiv
2004/104/EF av 14. oktober 2004 om tilpasning til
den tekniske utvikling av rådsdirektiv 72/245/EØF om
radiostøy fra kjøretøyer (elektromagnetisk kompatibilitet)
og om endring av direktiv 70/156/EØF om tilnærming
av medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning av
motorvogner og deres tilhengere(8), europaparlamentsog rådsdirektiv 2005/64/EF av 26. oktober 2005 om
typegodkjenning av motorvogner med hensyn til mulighet
for ombruk, resirkulering og gjenvinning, og endring
av rådsdirektiv 70/156/EØF(9), europaparlaments- og
rådsdirektiv 2005/66/EF av 26. oktober 2005 om bruk av
frontvern på motorvogner, og om endring av rådsdirektiv

EUT L 49 av 19.2.2004, s. 36.
EUT L 44 av 14.2.2004, s. 19.
EUT L 275 av 20.10.2005, s. 1.
EUT L 313 av 29.11.2005, s. 1.
EUT L 337 av 13.11.2004, s. 13.
EUT L 310 av 25.11.2005, s. 10.
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70/156/EØF(1), kommisjonsdirektiv 2006/28/EF av
6. mars 2006 om endring, med sikte på tilpasning til
den tekniske utvikling, av rådsdirektiv 72/245/EØF med
hensyn til radiostøy (elektromagnetisk kompatibilitet) i
kjøretøyer og rådsdirektiv 70/156/EØF om tilnærming
av medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning av
motorvogner og deres tilhengere(2), europaparlamentsog rådsdirektiv 2006/40/EF av 17. mai 2006 om utslipp
fra klimaanlegg i motorvogner og om endring av
rådsdirektiv 70/156/EØF(3) og gjennomføringsrettsakten,
kommisjonsdirektiv 2007/37/EF av 21. juni 2007 om
endring av vedlegg I og III til rådsdirektiv 70/156/EØF
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere(4),
kommisjonsforordning (EF) nr. 706/2007 av 21. juni
2007 om fastsettelse, i samsvar med europaparlamentsog rådsdirektiv 2006/40/EF, av administrative
bestemmelser om EF-typegodkjenning av kjøretøyer
og av en harmonisert prøving for å måle lekkasje fra
visse klimaanlegg(5), kommisjonsdirektiv 2007/34/EF
av 14. juni 2007 om endring, med sikte på tilpasning
til den tekniske utvikling, av rådsdirektiv 70/157/
EØF med hensyn til tillatt lydnivå og eksosanlegg på
motorvogner(6), europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 715/2007 av 20. juni 2007 om typegodkjenning
av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette passasjerog nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang
til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av
kjøretøyer(7).

3)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Siden prosessen med vedtakelsen av direktiv 2007/46/
EF ble innledet, har Det europeiske fellesskap
tiltrådt følgende reglementer fra De forente nasjoners
økonomiske kommisjon for Europa i Genève (UNECE): reglement nr. 112 (frontlykter), reglement
nr. 123 (justerbar frontbelysning), reglement nr. 125
(synsfelt forover), reglement nr. 121 (merking av
betjeningsinnretninger,
kontrollinnretninger
og
indikatorer), reglement nr. 122 (varmeanlegg), reglement
nr. 102 (kortkoplingsinnretning), reglement nr. 107
(busser og turvogner) og reglement nr. 105 (kjøretøyer
for transport av farlig gods). Dessuten har det trådt i
kraft nye endringsserier av reglement nr. 83 (utslipp),
reglement nr. 34 (drivstofftanker), reglement nr. 11
(dørlåser og hengsler), reglement nr. 13 (bremser),
reglement nr. 18 (tyverisikring), reglement nr. 97
(alarmsystemer) reglement nr. 17 (setestyrke og
kombinerte hodestøtter), reglement nr. 26 (utstikkende
deler), reglement nr. 14 (bilbeltefester), reglement nr. 48
(montering av lys- og lyssignalinnretninger), reglement
nr. 1, nr. 8 og nr. 20 (frontlykter), reglement nr. 44
(barnesikringsinnretninger), reglement nr. 49 (utslipp
EUT L 309 av 25.11.2005, s. 37.
EUT L 65 av 7.3.2006, s. 27.
EUT L 161 av 14.6.2006, s. 12.
EUT L 161 av 22.6.2007, s. 60.
EUT L 161 av 22.6.2007, s. 33.
EUT L 155 av 15.6.2007, s. 49.
EUT L 171 av 29.6.2007, s. 1.
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fra tunge kjøretøyer) og reglement nr. 64 (reservehjul/
-dekk til midlertidig bruk), som Fellesskapet allerede har
tiltrådt. I samsvar med artikkel 4 nr. 4 i rådsbeslutning
97/836/EF av 27. november 1997 med sikte på Det
europeiske fellesskaps tiltredelse til De forente nasjoners
økonomiske kommisjon for Europas overenskomst om
fastsettelse av ensartede tekniske krav til kjøretøyer med
hjul, og til utstyr og deler som kan monteres og/eller
benyttes på kjøretøyer med hjul, samt vilkår for gjensidig
anerkjennelse av godkjenning gitt på grunnlag av disse
krav (revidert overenskomst av 1958)(8) har Fellesskapet
besluttet at disse UN-ECE-reglementene skal inngå i
fellesskapsretten. Del II i vedlegg IV bør derfor endres ved
at disse oppføres på listen over likeverdige reglementer
som fastsatt i artikkel 35 nr. 2.
4)

Utviklingen innenfor vitenskapelig og teknisk kunnskap
åpner dessuten for anvendelsen av direktiv 2005/55/
EF, direktiv 2005/64/EF, direktiv 2005/66/EF, direktiv
2006/40/EF og forordning (EF) nr. 715/2007 på
kjøretøyer i gruppe M1 som er produsert i små serier, og
på spesialkjøretøyer. Likeledes åpner den for anvendelsen
av direktiv 2003/97/EF på spesialkjøretøyer. Tillegget til
del I i vedlegg IV og tillegg 1–5 til vedlegg XI bør derfor
endres.

5)

For å sikre at typegodkjenningsprosessen i Fellesskapet
fungerer som den skal, bør vedleggene til direktiv
2007/46/EF derfor ajourføres slik at de tilpasses til
utviklingen innenfor vitenskapelig og teknisk kunnskap.

6)

Vedlegg I, III, IV, VI, VII, XI og XV til direktiv 2007/46/
EF bør derfor erstattes.

7)

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
I direktiv 2007/46/EF gjøres følgende endringer:
1. Vedlegg I erstattes med vedlegg I til denne forordning.
2. Vedlegg III erstattes med vedlegg II til denne forordning.
3. Vedlegg IV erstattes med vedlegg III til denne forordning.
4. Vedlegg VI erstattes med vedlegg IV til denne forordning.
5. Vedlegg VII erstattes med vedlegg V til denne forordning.
(8)

EFT L 346 av 17.12.1997, s. 78.
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Artikkel 2

6. Vedlegg XI erstattes med vedlegg VI til denne forordning.
7. Vedlegg XV erstattes med vedlegg VII til denne forordning.

23.6.2016

Denne forordning trer i kraft 29. april 2009.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel, 7. oktober 2008.

For Kommisjonen
Günter VERHEUGEN
Visepresident

_________

23.6.2016
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VEDLEGG I

«VEDLEGG I
FULLSTENDIG LISTE OVER OPPLYSNINGER TIL BRUK VED EF-TYPEGODKJENNING AV
KJØRETØYER(a)

Alle opplysningsdokumenter som er nevnt i dette direktiv og i særdirektivene eller særforordningene, skal utelukkende
inneholde utdrag fra denne listen, og skal følge det samme nummereringssystemet.
Følgende opplysninger skal framlegges i tre eksemplarer og følges av en innholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal
være i passende målestokk, være tilstrekkelig detaljerte og framlegges på et ark i A4-format eller brettet til det formatet.
Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte.
Dersom systemene, delene eller de separate tekniske enhetene nevnt i dette vedlegg har elektronisk styrte funksjoner,
skal det gis opplysninger om ytelse.
0.

GENERELT

0.1.

Merke (produsentens firma): ..................................................................................................................

0.2.

Type: .......................................................................................................................................................

0.2.0.1.

Understell: ..............................................................................................................................................

0.2.0.2.

Karosseri/ferdigoppbygd kjøretøy: . .......................................................................................................

0.2.1.

Eventuell(e) handelsbetegnelse(r): .........................................................................................................

0.3.

Typebetegnelse, dersom det er merket på kjøretøyet(b): ........................................................................

0.3.0.1.

Understell: ..............................................................................................................................................

0.3.0.2.

Karosseri/ferdigoppbygd kjøretøy: . .......................................................................................................

0.3.1.

Merkingens plassering: . .........................................................................................................................

0.3.1.1.

Understell: ..............................................................................................................................................

0.3.1.2.

Karosseri/ferdigoppbygd kjøretøy: . .......................................................................................................

0.4.

Kjøretøygruppe(c): . ................................................................................................................................

0.4.1.

Klassifisering(er) etter hva slags farlig gods kjøretøyet skal transportere: ............................................

0.5.

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

0.6.

Plassering av og festemåte for lovfestede kjennemerker og plassering av kjøretøyets understellsnummer:

0.6.1.

På understellet: .......................................................................................................................................

0.6.2.

På karosseriet: . .......................................................................................................................................

0.7.

(Ikke i bruk)

0.8.

Monteringsanleggets/‑anleggenes navn og adresse(r): . .........................................................................

0.9.

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

1.

KJØRETØYETS GENERELLE SPESIFIKASJONER

1.1.

Fotografier og/eller tegninger av et representativt kjøretøy: ..................................................................

1.2.

Målsatt tegning av hele kjøretøyet:
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1.3.

Antall aksler og hjul: ..............................................................................................................................

1.3.1.

Antall og plassering av aksler med tvillinghjul: . ...................................................................................

1.3.2.

Antall og plassering av styrende aksler: .................................................................................................

1.3.3.

Drivaksler (antall, plassering, innbyrdes forbindelse): . .........................................................................

1.4.

Eventuelt understell (oversiktstegning): . ...............................................................................................

1.5.

Materiale i rammebjelker(d): ..................................................................................................................

1.6.

Motorens plassering og montering: ........................................................................................................

1.7.

Førerhus (frambygd eller normalt)(e): ....................................................................................................

1.8.

Rattside: venstre/høyre(1).

1.8.1.

Kjøretøyet er utstyrt for høyre-/venstrekjøring(1).

1.9.

Angi om motorvognen er konstruert for å trekke semitrailere eller andre tilhengere, og om tilhengeren
er en semitrailer, slepvogn eller påhengsvogn; angi om det dreier seg om et kjøretøy bestemt for
temperaturkontrollert transport av gods: ................................................................................................

2.

MASSER OG DIMENSJONER(f)(g)
(i kg og mm) (Se eventuell tegning)

2.1.

Akselavstand(er) (ved største belastning)(g1):

2.1.1.

Kjøretøyer med to aksler: .......................................................................................................................

2.1.1.1.

Kjøretøyer med minst tre aksler

2.1.1.1.1.

Avstand mellom etterfølgende aksler fra forreste til bakerste aksel: .....................................................

2.1.1.1.2.

Samlet akselavstand: ..............................................................................................................................

2.2.

Svingskive

2.2.1.

For semitrailere:

2.2.1.1.

Avstand mellom kingboltens akse og bakerste punkt på semitraileren: .................................................

2.2.1.2.

Største avstand mellom kingboltens akse og et tilfeldig punkt foran på semitraileren: .........................

2.2.1.3.

Semitrailerens akselavstand (som definert i punkt 7.6.1.2 i vedlegg I til direktiv 97/27/EF): ...............

2.2.2.

For trekkvogner for semitrailer:

2.2.2.1.

Avstand mellom svingskive og bakaksel (største og minste; for delvis oppbygde kjøretøyer angis
tillatte verdier)(g2): . ................................................................................................................................

2.2.2.2.

Svingskivens største høyde (standardisert)(g3): ......................................................................................

2.3.

Sporvidde(r) og akselavstand(er)

2.3.1.

Sporvidde for hver styrende aksel(g4): . ..................................................................................................

2.3.2.

Sporvidde for alle andre aksler(g4): ........................................................................................................

2.3.3.

Bredeste bakaksels bredde: ....................................................................................................................

2.3.4.

Bredde for fremre aksel (målt i dekkenes ytterkant, dekkenes utbuling nær bakken ikke
medregnet): . ...........................................................................................................................................
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2.4.

Kjøretøyets hoveddimensjoner (samlet)

2.4.1.

For understell uten karosseri:

2.4.1.1.

Lengde(g5): . ............................................................................................................................................

2.4.1.1.1.

Største tillatte lengde: .............................................................................................................................

2.4.1.1.2.

Minste tillatte lengde: .............................................................................................................................

2.4.1.1.3.

For tilhengere, største tillatte draglengde(g6): . .......................................................................................

2.4.1.2.

Bredde(g7): ..............................................................................................................................................

2.4.1.2.1.

Største tillatte bredde: . ...........................................................................................................................

2.4.1.2.2.

Minste tillatte bredde: . ...........................................................................................................................

2.4.1.3.

Høyde (i driftsferdig stand)(g8) (for hjuloppheng som kan høydejusteres, angis normal innstilling
under kjøring): ........................................................................................................................................

2.4.1.4.

Overheng foran(g9): ................................................................................................................................

2.4.1.4.1.

Frivinkel foran(g10): ... grader.

2.4.1.5.

Overheng bak(g11): ..................................................................................................................................

2.4.1.5.1.

Frivinkel bak(g12): ... grader.

2.4.1.5.2.

Koplingspunktets minste og største tillatte overheng(g13): .....................................................................

2.4.1.6.

Bakkeklaring (som definert i nr. 4,5 i del A i vedlegg II)

2.4.1.6.1.

Mellom akslene: .....................................................................................................................................

2.4.1.6.2.

Under forakselen/-akslene: .....................................................................................................................

2.4.1.6.3.

Under bakakselen/-akslene: . ..................................................................................................................

2.4.1.7.

Rampevinkel(g14): ... grader.

2.4.1.8.

Ytterste tillatte plassering av karosseriets tyngdepunkt og/eller innvendige innretninger og/eller utstyr
og/eller nyttelast: ....................................................................................................................................

2.4.2.

For understell med karosseri:

2.4.2.1.

Lengde(g5): . ............................................................................................................................................

2.4.2.1.1.

Lasteflatens lengde: ................................................................................................................................

2.4.2.1.2.

For tilhengere, største tillatte draglengde(g6): . .......................................................................................

2.4.2.2.

Bredde(g7): ..............................................................................................................................................

2.4.2.2.1.

Veggtykkelse (for et kjøretøy bestemt for temperaturkontrollert transport av gods): ............................

2.4.2.3.

Høyde (i driftsferdig stand)(g8) (for hjuloppheng som kan høydejusteres, angis normal innstilling
under kjøring): ........................................................................................................................................

2.4.2.4.

Overheng foran(g9): ................................................................................................................................

2.4.2.4.1.

Frivinkel foran(g10): ... grader.

2.4.2.5.

Overheng bak(g11): ..................................................................................................................................

2.4.2.5.1.

Frivinkel bak(g12): ... grader.

2.4.2.5.2.

Koplingspunktets minste og største tillatte overheng(g13): .....................................................................
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2.4.2.6.

Bakkeklaring (som definert i nr. 4,5 i del A i vedlegg II)

2.4.2.6.1.

Mellom akslene: .....................................................................................................................................

2.4.2.6.2.

Under forakselen/-akslene: .....................................................................................................................

2.4.2.6.3.

Under bakakselen/-akslene: . ..................................................................................................................

2.4.2.7.

Rampevinkel(g14): ... grader.

2.4.2.8.

Tillatte ytterpunkter for nyttelastens tyngdepunkt (ved uensartet last): .................................................

2.4.2.9.

Plassering av kjøretøyets tyngdepunkt (M2 og M3) ved største teknisk tillatte totalmasse i langsgående,
tverrgående og vertikal retning: . ............................................................................................................

2.4.3.

For karosseri som er godkjent uten understell (kjøretøyer i gruppe M2 og M3)

2.4.3.1.

Lengde(g5): . ............................................................................................................................................

2.4.3.2.

Bredde(g7): ..............................................................................................................................................

2.4.3.3.

Nominell høyde (i driftsferdig stand)(g8) på den eller de typer understell som det er beregnet for (for
hjuloppheng som kan høydejusteres, angis normal innstilling under kjøring): .....................................

2.5.

Understellets masse uten karosseri (uten førerhus, kjølevæske, smøremidler, drivstoff,
reservehjul, verktøy og fører): ............................................................................................................

2.5.1.

Fordeling av denne massen på akslene: .................................................................................................

2.6.

Masse i driftsferdig stand
Kjøretøyets masse med karosseri − for trekkvogn i andre grupper enn M1, med kopling, dersom den
er montert av produsenten − i driftsferdig stand, eller understellets masse eller understellets masse
med førerhus uten karosseri eller kopling dersom karosseriet og/eller koplingen ikke er montert av
produsenten (med væsker, verktøy, eventuelt reservehjul og fører og, for busser og turvogner, et
mannskapsmedlem dersom kjøretøyet er utstyrt med et mannskapssete)(h) (største og minste for hver
variant):

2.6.1.

Fordeling av denne massen på akslene og, for semitrailere eller påhengsvogner, belastningen på
koplingspunktet (største og minste for hver variant): ............................................................................

2.7.

For et etappevis ferdigoppbygd kjøretøy, minste masse som angitt av produsenten: ............................

2.7.1.

Fordeling av denne massen på akslene og, for semitrailere eller påhengsvogner, belastningen på
koplingspunktet: .....................................................................................................................................

2.8.

Største teknisk tillatte totalmasse angitt av produsenten(i)(3): . .......................................................

2.8.1.

Fordeling av denne massen på akslene og, for semitrailere eller påhengsvogner, belastningen på
koplingspunktet(3): .................................................................................................................................

2.9.

Største teknisk tillatte masse på hver aksel: ......................................................................................

2.10.

Største teknisk tillatte masse på hver akselgruppe: ..........................................................................

2.11.

Motorvognens største teknisk tillatte trekkbare masse for

2.11.1.

slepvogn: ................................................................................................................................................

2.11.2.

semitrailer: ..............................................................................................................................................

2.11.3.

påhengsvogn: ..........................................................................................................................................

2.11.3.1.

Største forhold mellom koplingsoverheng(j) og akselavstand: ..............................................................

2.11.3.2.

Største V-verdi: ... kN

2.11.4.

Vogntogets største teknisk tillatte totalmasse(3): ....................................................................................

2.11.5.

Kjøretøyet er/er ikke(1) egnet som trekkvogn (nr. 1.2 i vedlegg II til rådsdirektiv 77/389/EØF).
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2.11.6.

Største masse på ubremset tilhenger: .....................................................................................................

2.12.

Største teknisk tillatte statiske vertikale belastning/masse på kjøretøyets koplingspunkt

2.12.1.

For motorvognen: ...................................................................................................................................

2.12.2.

For semitraileren eller påhengsvognen: .................................................................................................

2.12.3.

Koplingens største tillatte masse (dersom den ikke monteres av produsenten): ....................................

2.13.

Svingradius bak (nr. 7.6.2. og 7.6.3. i vedlegg I til direktiv 97/27/EF): ..............................................

2.14.

Forholdet motoreffekt/største masse: ... kW/kg

2.14.1.

Forholdet motoreffekt/vogntogets største teknisk tillatte totalmasse (nr. 7.10 i vedlegg I til direktiv
97/27/EF): ... kW/kg

2.15.

Bakkestartevne (bare kjøretøyet)(4): ... %

2.16.

Beregnede største tillatte masser ved registrering/i bruk (valgfritt: Dersom disse verdiene er
oppgitt, skal de kontrolleres i samsvar med kravene i vedlegg IV til direktiv 97/27/EF)

2.16.1.

Beregnet største tillatte totalmasse ved registrering/i bruk (flere angivelser kan oppgis for hver teknisk
konfigurasjon(5)): . ..................................................................................................................................

2.16.2.

Beregnet største tillatte totalmasse på hver aksel ved registrering/i bruk og, for en semitrailer eller
påhengsvogn, beregnet belastning på koplingspunktet som angitt av produsenten når den er lavere
enn den største teknisk tillatte masse på koplingspunktet (flere angivelser kan oppgis for hver teknisk
konfigurasjon(5)): . ..................................................................................................................................

2.16.3.

Beregnet største tillatte masse på hver akselgruppe ved registrering / i bruk (flere angivelser kan
oppgis for hver teknisk konfigurasjon(5)): . ............................................................................................

2.16.4.

Beregnet største tillatte trekkbare masse ved registrering / i bruk (flere angivelser er mulig for hver
tekniske konfigurasjon(5)): .....................................................................................................................

2.16.5.

Beregnet største tillatte masse for vogntoget ved registrering/i bruk (flere angivelser er mulig for hver
tekniske konfigurasjon(5)): .....................................................................................................................

3.

MOTOR(k)

3.1.

Motorprodusent: . .................................................................................................................................

3.1.1.

Produsentens motorkode (påført på motoren eller identifisert på annen måte): . ...................................

3.1.2.

Ev. godkjenningsnummer, herunder drivstoffidentifikasjonsmerke: ......................................................
(bare tunge kjøretøyer)

3.2.

Forbrenningsmotor

3.2.1.

Opplysninger om motoren

3.2.1.1.

Virkemåte: elektrisk tenning/kompresjonstenning(1)
Syklus: firetakts/totakts/rotasjon(1)

3.2.1.2.

Antall sylindrer og deres innretning: ......................................................................................................

3.2.1.2.1.

Innvendig diameter(1): ... mm

3.2.1.2.2.

Slaglengde(1): ... mm

3.2.1.2.3.

Tenningsrekkefølge:................................................................................................................................

3.2.1.3.

Slagvolum(m): … cm3
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3.2.1.4.

Volumetrisk kompresjonsforhold(2): ......................................................................................................

3.2.1.5.

Tegninger av forbrenningskammer, stempeltopp og, for motorer med elektrisk tenning,
stempelringer: .........................................................................................................................................

3.2.1.6.

Normalt tomgangsturtall(2): …… min-1

3.2.1.6.1.

Høyt tomgangsturtall(2): …… min-1

3.2.1.7.

Innhold i volumprosent av karbonmonoksid i eksos ved tomgang(2): ... % angitt av produsenten (bare
for motorer med elektrisk tenning)

3.2.1.8.

Største nettoeffekt(n): ...................... kW ved ...................... min-1 (angitt av produsenten)

3.2.1.9.

Største tillatte motorturtall angitt av produsenten: ...................................... min-1

3.2.1.10.

Største netto dreiemoment(n): ...................... Nm ved ...................... min-1 (angitt av produsenten)

3.2.2.

Drivstoff

3.2.2.1.

Lette kjøretøyer: diesel/bensin/LPG/NG eller biometan/etanol (E 85)/biodiesel/hydrogen(1)(6)

3.2.2.2.

Tunge kjøretøyer: diesel/bensin/LPG/NG-H/NG-L/NG-HL/etanol(1)(6)

3.2.2.3.

Påfyllingsrør for drivstofftank: innsnevret dyse/etikett(1)

3.2.2.4.

Kjøretøyets drivstofftype: kjøretøyer for én eller flere typer drivstoff, eller fleksidrivstoff(1)

3.2.2.5.

Største tillatte andel biodrivstoff i drivstoffet (angitt av produsenten): … volumprosent

3.2.3.

Drivstofftank(er)

3.2.3.1.

Hoveddrivstofftank(er)

3.2.3.1.1.

Antall tanker og hver tanks kapasitet: ....................................................................................................

3.2.3.1.1.1.

Materiale: . ..............................................................................................................................................

3.2.3.1.2.

Tegning og teknisk beskrivelse av tanken(e) med alle koplinger og rør for utluftingssystem, låser,
ventiler og festeinnretninger: . ................................................................................................................

3.2.3.1.3.

Tegning som tydelig viser tanken(e)s plassering i kjøretøyet: ...............................................................

3.2.3.2.

Reservetank(er) for drivstoff

3.2.3.2.1.

Antall tanker og hver tanks kapasitet: ....................................................................................................

3.2.3.2.1.1.

Materiale: . ..............................................................................................................................................

3.2.3.2.2.

Tegning og teknisk beskrivelse av tanken(e) med alle koplinger og rør for utluftingssystem, låser,
ventiler og festeinnretninger: . ................................................................................................................

3.2.3.2.3.

Tegning som tydelig viser tanken(e)s plassering i kjøretøyet: ...............................................................

3.2.4.

Drivstofftilførsel

3.2.4.1.

Ved forgasser(e): ja/nei(1)

3.2.4.2.

Ved drivstoffinnsprøyting (bare ved kompresjonstenning): ja/nei(1)

3.2.4.2.1.

Systembeskrivelse: .................................................................................................................................

3.2.4.2.2.

Virkemåte: direkte innsprøyting/forkammer/virvelkammer(1)
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3.2.4.2.3.

Innsprøytingspumpe

3.2.4.2.3.1.

Merke(r): ................................................................................................................................................

3.2.4.2.3.2.

Type(r): ...................................................................................................................................................

3.2.4.2.3.3.

Største drivstofftilførsel(1)(2): ...... ...... mm3/slag eller syklus ved pumpeturtall på: ...... min-1, eller
eventuelt et karakteristikkdiagram: ........................................................................................................
Har motoren ladeluftregulering, angis karakteristisk drivstoffmengde og ladelufttrykk avhengig av
motorturtall.

3.2.4.2.3.4.

Statisk innsprøytingsinnstilling(2): .........................................................................................................

3.2.4.2.3.5.

Forinnsprøytingskurve(2): . .....................................................................................................................

3.2.4.2.3.6.

Kalibreringsmetode: prøvingsbenk/motor(1)

3.2.4.2.4.

Regulator

3.2.4.2.4.1.

Type: .......................................................................................................................................................

3.2.4.2.4.2.

Avreguleringsturtall

3.2.4.2.4.2.1.

Turtall der avreguleringen begynner under belastning:…… min-1

3.2.4.2.4.2.2.

Høyeste turtall uten belastning: …… min-1

3.2.4.2.4.2.3.

Tomgangsturtall: ….. min-1

3.2.4.2.5.

Innsprøytingsrør (bare tunge kjøretøyer)

3.2.4.2.5.1.

Lengde: ... mm

3.2.4.2.5.2.

Innvendig diameter: ... mm

3.2.4.2.5.3.

Common rail, merke og type: .................................................................................................................

3.2.4.2.6.

Innsprøytingsdyse(r)

3.2.4.2.6.1.

Merke(r): ................................................................................................................................................

3.2.4.2.6.2.

Type(r): ...................................................................................................................................................

3.2.4.2.6.3.

Åpningstrykk(2): ............................. kPa eller karakteristikkdiagram(2): . .............................................

3.2.4.2.7.

Kaldstartsystem

3.2.4.2.7.1.

Merke(r): ................................................................................................................................................

3.2.4.2.7.2.

Type(r): ...................................................................................................................................................

3.2.4.2.7.3.

Beskrivelse: ............................................................................................................................................

3.2.4.2.8.

Hjelpestartinnretning

3.2.4.2.8.1.

Merke(r): ................................................................................................................................................

3.2.4.2.8.2.

Type(r): ...................................................................................................................................................

3.2.4.2.8.3.

Systembeskrivelse: .................................................................................................................................

3.2.4.2.9.

Elektronisk styrt innsprøyting: ja/nei(1)

3.2.4.2.9.1.

Merke(r): ................................................................................................................................................

3.2.4.2.9.2.

Type(r):

3.2.4.2.9.3

Beskrivelse av systemet (ved andre systemer enn kontinuerlig innsprøyting gis tilsvarende data): . ....

3.2.4.2.9.3.1.

Styreenhet (elektronisk), merke og type: ...............................................................................................
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3.2.4.2.9.3.2.

Drivstoffregulator, merke og type: .........................................................................................................

3.2.4.2.9.3.3.

Luftstrømføler, merke og type: . .............................................................................................................

3.2.4.2.9.3.4.

Drivstoffordeler, merke og type: ............................................................................................................

3.2.4.2.9.3.5.

Gasspjeldhus, merke og type: . ...............................................................................................................

3.2.4.2.9.3.6.

Vanntemperaturføler, merke og type: .....................................................................................................

3.2.4.2.9.3.7.

Lufttemperaturføler, merke og type: ......................................................................................................

3.2.4.2.9.3.8.

Lufttrykkføler, merke og type: ...............................................................................................................

3.2.4.2.9.3.9.

Identifikasjonsnummer for kalibrering av programvare: . ......................................................................

3.2.4.3.

Ved drivstoffinnsprøyting (bare ved elektrisk tenning): ja/nei(1)

3.2.4.3.1.

Virkemåte: innsugingsmanifold (ettpunkts/flerpunkts/direkte innsprøyting(1)/annet (spesifiser): . .......

3.2.4.3.2.

Merke(r): ................................................................................................................................................

3.2.4.3.3.

Type(r): ...................................................................................................................................................

3.2.4.3.4.

Systembeskrivelse (ved andre systemer enn kontinuerlig innsprøyting gis tilsvarende data): ..............

3.2.4.3.4.1.

Styreenhet (elektronisk), merke og type: ...............................................................................................

3.2.4.3.4.2.

Drivstoffregulator, merke og type: .........................................................................................................

3.2.4.3.4.3.

Luftstrømføler, merke og type: . .............................................................................................................

3.2.4.3.4.4.

Drivstoffordeler, merke og type: ............................................................................................................

3.2.4.3.4.5.

Trykkregulator, merke og type: ..............................................................................................................

3.2.4.3.4.6.

Mikrobryter, merke og type: . .................................................................................................................

3.2.4.3.4.7.

Skrue for tomgangsinnstilling, merke og type: ......................................................................................

3.2.4.3.4.8.

Gasspjeldhus, merke og type: . ...............................................................................................................

3.2.4.3.4.9.

Vanntemperaturføler, merke og type: .....................................................................................................

3.2.4.3.4.10.

Lufttemperaturføler, merke og type: ......................................................................................................

3.2.4.3.4.11.

Lufttrykkføler, merke og type: ...............................................................................................................

3.2.4.3.4.12.

Identifikasjonsnummer for kalibrering av programvare: . ......................................................................

3.2.4.3.5.

Innsprøytingsdyser: åpningstrykk(2): ...…... ...…... kPa eller karakteristikkdiagram: ...........................

3.2.4.3.5.1.

Merke: ....................................................................................................................................................

3.2.4.3.5.2.

Type: .......................................................................................................................................................

3.2.4.3.6.

Innsprøytingsinnstilling: . .......................................................................................................................

3.2.4.3.7.

Kaldstartsystem

3.2.4.3.7.1.

Virkemåte(r): ..........................................................................................................................................

3.2.4.3.7.2.

Driftsområde/innstillinger(1)(2): .............................................................................................................

3.2.4.4.

Matepumpe

3.2.4.4.1.

Trykk(2): ... kPa eller karakteristikkdiagram(2): .....................................................................................
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3.2.5.

Elektrisk anlegg

3.2.5.1.

Nominell spenning: ........ V, positiv/negativ kopling til jord(1)

3.2.5.2.

Generator

3.2.5.2.1.

Type: .......................................................................................................................................................

3.2.5.2.2.

Nominell effekt: ........ VA

3.2.6.

Tenningssystem (bare motorer med elektrisk tenning)

3.2.6.1.

Merke(r): ................................................................................................................................................

3.2.6.2.

Type(r): ...................................................................................................................................................

3.2.6.3.

Virkemåte: ..............................................................................................................................................

3.2.6.4.

Fortenningskurve eller -diagram(2): .......................................................................................................

3.2.6.5.

Statisk tenningsinnstilling(2): ....................................................................... grader før øvre dødpunkt

3.2.6.6.

Tennplugger

3.2.6.6.1.

Merke: ....................................................................................................................................................

3.2.6.6.2.

Type: .......................................................................................................................................................

3.2.6.6.3.

Gnistgap: ……mm

3.2.6.7.

Tennspole(r)

3.2.6.7.1.

Merke: ....................................................................................................................................................

3.2.6.7.2.

Type: .......................................................................................................................................................

3.2.7.

Kjølesystem: væske/luft(1)

3.2.7.1.

Nominell innstilling av styringsinnretningen for motortemperatur: ......................................................

3.2.7.2.

Væskekjøling

3.2.7.2.1.

Væsketype: .............................................................................................................................................

3.2.7.2.2.

Sirkulasjonspumpe/-pumper: ja/nei(1)

3.2.7.2.3.

Spesifikasjoner: ...... eller

3.2.7.2.3.1.

Merke(r): ................................................................................................................................................

3.2.7.2.3.2.

Type(r): ...................................................................................................................................................

3.2.7.2.4.

Utvekslingsforhold: ................................................................................................................................

3.2.7.2.5.

Beskrivelse av viften og dens drivmekanisme: ......................................................................................

3.2.7.3.

Luftkjøling

3.2.7.3.1.

Vifte: ja/nei(1)

3.2.7.3.2.

Spesifikasjoner: .............................................................................................................................. eller

3.2.7.3.2.1.

Merke(r): ................................................................................................................................................

3.2.7.3.2.2.

Type(r): ...................................................................................................................................................

3.2.7.3.3.

Utvekslingsforhold: ................................................................................................................................
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3.2.8.

Innsugingsanlegg

3.2.8.1.

Overlader: ja/nei(1)

3.2.8.1.1.

Merke(r): ................................................................................................................................................

3.2.8.1.2.

Type(r): ...................................................................................................................................................

3.2.8.1.3.

Systembeskrivelse (f.eks. største ladetrykk: ... ....kPa, eventuell overtrykksventil): .............................

3.2.8.2.

Mellomkjøler: ja/nei(1)

3.2.8.2.1.

Type: luft-luft/luft-vann(1)

3.2.8.3.

Innsugingsundertrykk ved nominelt motorturtall og ved 100 % belastning (bare motorer med
kompresjonstenning)

3.2.8.3.1.

Minste tillatte: ... kPa

3.2.8.3.2.

Største tillatte: ... kPa

3.2.8.4.

Beskrivelse og tegninger av innsugingsrør og deres tilbehør (plenumskammer, oppvarmingsutstyr,
supplerende luftinntak osv.): ..................................................................................................................

3.2.8.4.1.

Beskrivelse av innsugingsmanifold (med tegninger og/eller fotografier): .............................................

3.2.8.4.2.

Luftfilter, tegninger: . ...................................................................................................................... eller

3.2.8.4.2.1.

Merke(r): ................................................................................................................................................

3.2.8.4.2.2.

Type(r): ...................................................................................................................................................

3.2.8.4.3.

Innsugingslyddemper, tegninger: ................................................................................................... eller

3.2.8.4.3.1.

Merke(r): ................................................................................................................................................

3.2.8.4.3.2.

Type(r): ...................................................................................................................................................

3.2.9.

Eksosanlegg

3.2.9.1.

Beskrivelse og/eller tegning av eksosmanifolden: .................................................................................

3.2.9.2.

Beskrivelse og/eller tegning av eksosanlegget: ......................................................................................

3.2.9.3.

Største tillatte eksosmottrykk ved nominelt motorturtall og ved 100 % belastning (bare motorer med
kompresjonstenning): ..... kPa

3.2.9.4.

Lydpotte(r), type, merking: ....................................................................................................................
Når det er relevant for utvendig støy, støydempende tiltak i motorrommet og på motoren: .................

3.2.9.5.

Plassering av eksosutløpet: . ...................................................................................................................

3.2.9.6.

Lydpotte som inneholder fibermaterialer: ..............................................................................................

3.2.9.7.

Eksosanleggets volum: …… dm3

3.2.10.

Minste tverrsnittareal av innsugings- og eksosporter: . .........................................................................

3.2.11.

Ventilinnstilling eller tilsvarende data

3.2.11.1.

Største ventilløftehøyde, åpnings- og lukkevinkler eller innstillingsdata for alternative fordelingsanlegg,
i forhold til dødpunktene. Ved systemer med variabel ventilinnstilling, minste og største innstilling: .

3.2.11.2.

Referanse- og/eller innstillingsområder(1): ............................................................................................
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3.2.12.

Tiltak mot luftforurensning

3.2.12.1.

Innretning for resirkulering av veivhusgasser (beskrivelse og tegninger): ............................................

3.2.12.2.

Supplerende forurensningsreduserende innretninger (dersom slike forekommer og ikke omfattes av
andre numre)

3.2.12.2.1.

Katalysator: ja/nei(1)

3.2.12.2.1.1.

Antall katalysatorer og katalysatorelementer (opplysningene under gis for hver enkelt enhet): ...........

3.2.12.2.1.2.

Katalysatoren(e)s dimensjoner, form og volum: ....................................................................................

3.2.12.2.1.3.

Type katalytisk virkning: ........................................................................................................................

3.2.12.2.1.4.

Samlet mengde edelmetaller: .................................................................................................................

3.2.12.2.1.5.

Relativ konsentrasjon: ............................................................................................................................

3.2.12.2.1.6.

Substrat (struktur og materiale): .............................................................................................................

3.2.12.2.1.7.

Celletetthet: ............................................................................................................................................

3.2.12.2.1.8.

Type katalysatorhus: ...............................................................................................................................

3.2.12.2.1.9.

Katalysatoren(e)s plassering (sted og referanseavstand i eksosanlegget): .............................................

3.2.12.2.1.10.

Varmeskjold: ja/nei(1)

3.2.12.2.1.11.

Regenereringssystemer eller metoder for etterbehandling av eksos, beskrivelse: .................................

3.2.12.2.1.11.1. Antall driftssykluser av type I (eller tilsvarende sykluser på motorprøvingsbenk) mellom to sykluser
når regenereringsfaser forekommer på vilkår som tilsvarer type I-prøving (avstand «D» i figur 1 i
vedlegg 13 til UN-ECE-reglement nr. 83): ............................................................................................
3.2.12.2.1.11.2. Beskrivelse av den metoden som er brukt for å bestemme antallet sykluser mellom to sykluser der
regenereringsfaser inntreffer: .................................................................................................................
3.2.12.2.1.11.3. Parametrer for å bestemme hvilket belastningsnivå som kreves før regenerering inntreffer (dvs.
temperatur, trykk osv.): . .........................................................................................................................
3.2.12.2.1.11.4. Beskrivelse av den metoden som er brukt for å belaste systemet i framgangsmåten for prøving
beskrevet i nr. 3.1 i vedlegg 13 til UN-ECE-reglement nr. 83): .............................................................
3.2.12.2.1.11.5. Normalt driftstemperaturområde: ……… K
3.2.12.2.1.11.6. Reagenser forbrukes: ja/nei(1)
3.2.12.2.1.11.7. Type og konsentrasjon av reagens som kreves for katalytisk virkning: .................................................
3.2.12.2.1.11.8. Normalt driftstemperaturområde for reagens: ……… K
3.2.12.2.1.11.9. Internasjonal standard: ...........................................................................................................................
3.2.12.2.1.11.10. Hyppighet for etterfylling av reagens: løpende/ved service(1)
3.2.12.2.1.12.

Katalysator, merke: . ...............................................................................................................................

3.2.12.2.1.13.

Identifiserende delenummer: ..................................................................................................................

3.2.12.2.2.

Lambda-sonde: ja/nei(1)

3.2.12.2.2.1.

Merke: ....................................................................................................................................................

3.2.12.2.2.2.

Plassering: ..............................................................................................................................................

3.2.12.2.2.3.

Kontrollområde: .....................................................................................................................................

3.2.12.2.2.4.

Type: .......................................................................................................................................................
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3.2.12.2.2.5.

Identifiserende delenummer: ..................................................................................................................

3.2.12.2.3.

Luftinnsprøyting: ja/nei(1)

3.2.12.2.3.1.

Type (pulserende luft, luftpumpe osv.): . ................................................................................................

3.2.12.2.4.

Eksosresirkulering: ja/nei(1)

3.2.12.2.4.1.

Spesifikasjoner (merke, type, strømningshastighet osv.): ......................................................................

3.2.12.2.4.2.

Vannkjølt system: ja/nei(1)

3.2.12.2.5.

Innretning for reduksjon av fordampingsutslipp: ja/nei(1)

3.2.12.2.5.1.

Detaljert beskrivelse av innretningene og deres innstilling: . .................................................................

3.2.12.2.5.2.

Tegning av innretningen for reduksjon av fordamping: .........................................................................

3.2.12.2.5.3.

Tegning av karbonbeholderen: ...............................................................................................................

3.2.12.2.5.4.

Masse av tørt kull: ... g

3.2.12.2.5.5.

Skjematisk tegning av drivstofftanken med opplysninger om volum og materiale: ..............................

3.2.12.2.5.6.

Tegning av varmeskjoldet mellom drivstofftanken og eksosanlegget: ..................................................

3.2.12.2.6.

Partikkelfilter: ja/nei(1)

3.2.12.2.6.1.

Partikkelfilterets dimensjoner, form og volum: ...

3.2.12.2.6.2.

Partikkelfilterets utforming: ...................................................................................................................

3.2.12.2.6.3.

Plassering (referanseavstand i eksosanlegget): ......................................................................................

3.2.12.2.6.4.

Metode eller system for regenerering, beskrivelse og/eller tegning: .....................................................

3.2.12.2.6.4.1.

Antall driftssykluser av type I (eller tilsvarende sykluser på motorprøvingsbenk) mellom to sykluser
når regenereringsfaser forekommer på vilkår som tilsvarer type I-prøving (avstand «D» i figur 1 i
vedlegg 13 til UN-ECE-reglement nr. 83):..............................................................................................

3.2.12.2.6.4.2.

Beskrivelse av den metoden som er brukt for å bestemme antallet sykluser mellom to sykluser der
regenereringsfaser inntreffer: .................................................................................................................

3.2.12.2.6.4.3.

Parametrer for å bestemme hvilket belastningsnivå som kreves før regenerering inntreffer (dvs.
temperatur, trykk osv.): . .........................................................................................................................

3.2.12.2.6.4.4

Beskrivelse av den metoden som er brukt for å belaste systemet i framgangsmåten for prøving
beskrevet i nr. 3.1 i vedlegg 13 til UN-ECE-reglement nr. 83): .............................................................

3.2.12.2.6.5.

Partikkelfilter, merke: .............................................................................................................................

3.2.12.2.6.6.

Identifiserende delenummer: ..................................................................................................................

3.2.12.2.6.7.

Normalt driftstemperaturområde: .... (K) og trykk: ... . ................................................................ (KPa)
(bare tunge kjøretøyer)

3.2.12.2.6.8.

Ved periodisk regenerering (bare tunge kjøretøyer)

3.2.12.2.6.8.1.

Antall ETC-prøvingssykluser mellom to regenereringer (n1): ..............................................................

3.2.12.2.6.8.2.

Antall ETC-prøvingssykluser under regenerering (n2): . .......................................................................

3.2.12.2.7.

Egendiagnosesystem: ja/nei(1):

3.2.12.2.7.1.

Skriftlig beskrivelse og/eller tegning av feilindikatoren: .......................................................................

3.2.12.2.7.2.

Liste over og formål med alle deler som overvåkes av OBD-systemet: ................................................
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3.2.12.2.7.3.

Skriftlig beskrivelse (generell virkemåte) for

3.2.12.2.7.3.1

motorer med elektrisk tenning

Nr. 35/17

3.2.12.2.7.3.1.1. Overvåking av katalysator: . ...................................................................................................................
3.2.12.2.7.3.1.2. Varsling av feiltenning: ..........................................................................................................................
3.2.12.2.7.3.1.3. Overvåking av lambda-sonde: ................................................................................................................
3.2.12.2.7.3.1.4. Andre deler som overvåkes av OBD-systemet: .....................................................................................
3.2.12.2.7.3.2.

motorer med kompresjonstenning: .........................................................................................................

3.2.12.2.7.3.2.1. Overvåking av katalysator: . ...................................................................................................................
3.2.12.2.7.3.2.2. Overvåking av partikkelfilter: ................................................................................................................
3.2.12.2.7.3.2.3. Overvåking av elektronisk drivstoffsystem: . .........................................................................................
3.2.12.2.7.3.2.4. Overvåking av deNOx-systemet: ............................................................................................................
3.2.12.2.7.3.2.5 Andre deler som overvåkes av OBD-systemet: .....................................................................................
3.2.12.2.7.4.

Kriterier for aktivering av feilindikatoren (fast antall kjøresykluser eller statistisk metode): ...............

3.2.12.2.7.5.

Liste over alle anvendte diagnostiseringskoder og -formater (med forklaring av hver enkelt): ............

3.2.12.2.7.6.

Følgende tilleggsopplysninger skal framlegges av kjøretøysprodusenten for å gjøre det mulig
å produsere reserve- eller servicedeler som er forenlige med egendiagnosesystemer, samt
diagnoseverktøy og prøvingsutstyr.

3.2.12.2.7.6.1.

En beskrivelse av type og antall forkondisjoneringssykluser for den opprinnelige typegodkjenningen
av kjøretøyet.

3.2.12.2.7.6.2.

En beskrivelse av den typen demonstrasjonssyklus for egendiagnose som ble benyttet for den
opprinnelige typegodkjenningen av kjøretøyet, for den delen som overvåkes av egendiagnosesystemet.

3.2.12.7.6.3.

Et dokument som utførlig beskriver alle overvåkede deler sammen med strategien for påvisning av feil
og aktivering av feilindikatoren (fast antall kjøringssykluser eller statistisk metode), herunder en liste
over relevante sekundære overvåkede parametrer for hver del som overvåkes av OBD-systemet. En
liste over alle anvendte egendiagnosekoder og -formater (med en forklaring av hver enkelt) tilknyttet
de enkelte utslippsrelaterte delene i drivaggregatet og de enkelte ikke-utslippsrelaterte delene, der
overvåking av delen benyttes til å bestemme omfeilindikatoren skal aktiveres. Det skal særlig gis en
omfattende forklaring for dataene som angis i $05 Test ID $21 til FF, og dataene som angis i $06.
For kjøretøytyper som bruker en kommunikasjonsforbindelse i samsvar med ISO 15765-4 «Road
vehicles — Diagnostics on controller area network (CAN) — Part 4: Requirements for emissionsrelated systems», må det gis en uttømmende forklaring for dataene angitt i $06 Test ID $00 til FF for
hver overvåkings-ID som støttes i egendiagnosesystemet.

3.2.12.2.7.6.4.

Ovennevnte opplysninger kan framlegges ved å fylle ut en tabell som den under.

3.2.12.2.7.6.4.1. Lette kjøretøyer

Del

Feilkode

Katalysator P0420

Overvåkingsstrategi

Signaler
fra
lambdasonde 1
og 2

Kriterier for
påvisning
av feil

Forskjell
i signaler
fra sensor
1 og 2

Kriterier for
aktivering
av feilindikator

Tredje
syklus

Sekundære
parametrer

Forkon
disjonering

MotorTo type Iturtall,
sykluser
motorbelastning,
A/F-modus, katalysatortempertur

Demonstra
sjons
prøving

Type I
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3.2.12.2.7.6.4.2. Tunge kjøretøyer

Del

SCRkatalysator

Overvåkings
strategi

Kriterier for
påvisning
av feil

Signaler fra
NOx-sensor
1 og 2

Forskjell
i signaler
fra sensor 1
og 2

Feilkode

Pxxx

Kriterier for
aktivering
av
feilindikator
Tredje
syklus

Sekundære
parametrer

Forkondisjonering

Demonstra
sjons
prøving

Motortur
tall, motorbelastning,
katalysatortemperatur,
reagens
aktivitet

Tre OBDprøvings
sykluser (3
korte ESCsykluser)

OBDprøvings
syklus
(kort ESCsyklus)

3.2.12.2.8.

Andre systemer (beskrivelse og virkemåte):

3.2.12.2.9.

Dreiemomentbegrenser: ja/nei(1)

3.2.12.2.9.1.

Beskrivelse av aktiveringen av dreiemomentbegrenseren (bare tunge kjøretøyer): ..............................

3.2.12.2.9.2.

Beskrivelse av begrensningen av fullastkurven (bare tunge kjøretøyer): ..............................................

3.2.13.

Røyktetthet

3.2.13.1.

Plassering av merket med absorpsjonsfaktor (gjelder bare motorer med kompresjonstenning): . .........

3.2.13.2.

Effekt ved seks målepunkter (se nr. 2.1 i vedlegg III til direktiv 72/306/EØF som endret)

3.2.13.3.

Motoreffekt målt på prøvingsbenk / på kjøretøyet(1)

3.2.13.3.1.

Angitte hastigheter og effekter
Målepunkter

Motorturtall (min-1)

Effekt (kW)

1……
2……
3……
4……
5……
6……
3.2.14.

Opplysninger om eventuelle innretninger for påvirkning av drivstofføkonomien (dersom de ikke
omfattes av andre numre): ......................................................................................................................

3.2.15.

LPG-drivstoffsystem: ja/nei(1)

3.2.15.1.

Typegodkjenningsnummer i samsvar med direktiv 70/221/EØF (når direktivet blir endret slik at
det omfatter tanker for gassformig drivstoff) eller godkjenningsnummer i samsvar med UN-ECEreglement nr. 67 (EFT L 76 av 6.4.1970, s. 34): ....................................................................................

3.2.15.2.

Elektronisk motorstyreenhet for LPG-drift

3.2.15.2.1.

Merke(r): ................................................................................................................................................

3.2.15.2.2.

Type(r): ...................................................................................................................................................

3.2.15.2.3.

Justeringsmuligheter med hensyn til utslipp: .........................................................................................

3.2.15.3.

Ytterligere dokumentasjon

3.2.15.3.1.

Beskrivelse av katalysatorens beskyttelse ved omkopling fra bensin til LPG eller omvendt: ...............

3.2.15.3.2.

Systemplan (elektriske forbindelser, vakuumforbindelser, kompenseringsslanger osv.): . ....................
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3.2.15.3.3.

Tegning av symbolet: .............................................................................................................................

3.2.16.

NG-drivstoffsystem: ja/nei(1)

3.2.16.1.

Typegodkjenningsnummer i samsvar med direktiv 70/221/EØF (når direktivet blir endret slik at
det omfatter tanker for gassformig drivstoff) eller godkjenningsnummer i samsvar med UN-ECEreglement nr. 110 (EFT L 72 av 14.3.2008, s. 113):................................................................................

3.2.16.2.

Elektronisk motorstyreenhet for NG-drift

3.2.16.2.1.

Merke(r): ................................................................................................................................................

3.2.16.2.2.

Type(r): ...................................................................................................................................................

3.2.16.2.3.

Justeringsmuligheter med hensyn til utslipp: .........................................................................................

3.2.16.3.

Ytterligere dokumentasjon

3.2.16.3.1.

Beskrivelse av katalysatorens beskyttelse ved omkopling fra bensin til NG eller omvendt: . ...............

3.2.16.3.2.

Systemplan (elektriske forbindelser, vakuumforbindelser, kompenseringsslanger osv.): . ....................

3.2.16.3.3.

Tegning av symbolet: .............................................................................................................................

3.2.17.

Særskilte opplysninger om gassdrevne motorer til tunge kjøretøyer (oppgi tilsvarende opplysninger for
systemer med en annen oppbygning)

3.2.17.1.

Drivstoff: LPG/NG-H/NG-L/NG-HL(1)

3.2.17.2.

Trykkregulator(er) eller fordamper/trykkregulator(er)(1)

3.2.17.2.1.

Merke(r): ................................................................................................................................................

3.2.17.2.2.

Type(r): ...................................................................................................................................................

3.2.17.2.3.

Antall trykkreduksjonstrinn: . .................................................................................................................

3.2.17.2.4.

Trykk i sluttrinnet
minst: ….. kPa – høyst: …. kPa

3.2.17.2.5.

Antall hovedinnstillingspunkter: ............................................................................................................

3.2.17.2.6.

Antall tomgangsinnstillingspunkter: ......................................................................................................

3.2.17.2.7.

Typegodkjenningsnummer: ....................................................................................................................

3.2.17.3.

Drivstoffsystem: blandeenhet/gassinnsprøyting/væskeinnsprøyting/direkte innsprøyting(1)

3.2.17.3.1.

Regulering av blandingsstyrke: ..............................................................................................................

3.2.17.3.2.

Systembeskrivelse og/eller diagram og tegninger: . ...............................................................................

3.2.17.3.3.

Typegodkjenningsnummer: ....................................................................................................................

3.2.17.4.

Blandeenhet

3.2.17.4.1.

Antall: .....................................................................................................................................................

3.2.17.4.2.

Merke(r): ................................................................................................................................................

3.2.17.4.3.

Type(r): ...................................................................................................................................................

3.2.17.4.4.

Plassering: ..............................................................................................................................................

3.2.17.4.5.

Innstillingsmuligheter: . ..........................................................................................................................

3.2.17.4.6.

Typegodkjenningsnummer: ....................................................................................................................
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3.2.17.5.

Innsprøyting i innsugingsmanifold

3.2.17.5.1.

Innsprøyting: ettpunkts/flerpunkts(1)

3.2.17.5.2.

Innsprøyting: kontinuerlig/tidsstyrt simultan/tidsstyrt sekvensiell(1)

3.2.17.5.3.

Innsprøytingsutstyr

3.2.17.5.3.1.

Merke(r): ................................................................................................................................................

3.2.17.5.3.2.

Type(r): ...................................................................................................................................................

3.2.17.5.3.3.

Innstillingsmuligheter: . ..........................................................................................................................

3.2.17.5.3.4.

Typegodkjenningsnummer: ....................................................................................................................

3.2.17.5.4.

Matepumpe (eventuelt)

3.2.17.5.4.1.

Merke(r): ................................................................................................................................................

3.2.17.5.4.2.

Type(r): ...................................................................................................................................................

3.2.17.5.4.3.

Typegodkjenningsnummer: ....................................................................................................................

3.2.17.5.5.

Innsprøytingsdyse(r)

3.2.17.5.5.1.

Merke(r): ................................................................................................................................................

3.2.17.5.5.2.

Type(r): ...................................................................................................................................................

3.2.17.5.5.3.

Typegodkjenningsnummer: ....................................................................................................................

3.2.17.6.

Direkte innsprøyting

3.2.17.6.1.

Innsprøytingspumpe/trykkregulator(1)

3.2.17.6.1.1.

Merke(r): ................................................................................................................................................

3.2.17.6.1.2.

Type(r): ...................................................................................................................................................

3.2.17.6.1.3.

Innsprøytingsinnstilling: . .......................................................................................................................

3.2.17.6.1.4.

Typegodkjenningsnummer: ....................................................................................................................

3.2.17.6.2.

Innsprøytingsdyse(r)

3.2.17.6.2.1.

Merke(r): ................................................................................................................................................

3.2.17.6.2.2.

Type(r): ...................................................................................................................................................

3.2.17.6.2.3.

Åpningstrykk eller karakteristikkdiagram(2)

3.2.17.6.2.4.

Typegodkjenningsnummer: ....................................................................................................................

3.2.17.7.

Elektronisk styreenhet

3.2.17.7.1.

Merke(r): ................................................................................................................................................

3.2.17.7.2.

Type(r): ...................................................................................................................................................

3.2.17.7.3.

Innstillingsmuligheter: . ..........................................................................................................................

3.2.17.7.4.

Identifikasjonsnummer for kalibrering av programvare: . ......................................................................

3.2.17.8.

Særskilt utstyr til naturgass

3.2.17.8.1.

Variant 1 (bare ved typegodkjenning av motorer til flere bestemte drivstoffsammensetninger)
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3.2.17.8.1.1.

Nr. 35/21

Drivstoffsammensetning:
metan (CH4):
etan (C2H6):
propan (C3H8):
butan (C4H10):
C5/C5+:
oksygen (O2):
nøytralgass (N2, He osv.):

basis: …….mol %
basis: …….mol %
basis: …….mol %
basis: …….mol %
basis: …….mol %
basis: …….mol %
basis: …….mol %

min.: …….mol %
min.: …….mol %
min.: …….mol %
min.: …….mol %
min.: …….mol %
min.: …….mol %
min.: …….mol %

maks. …..mol %
maks. …..mol %
maks. …..mol %
maks. …..mol %
maks. …..mol %
maks. …..mol %
maks. …..mol %

3.2.17.8.1.2.

Innsprøytingsdyse(r)

3.2.17.8.1.2.1.

Merke(r): ................................................................................................................................................

3.2.17.8.1.2.2

Type(r): ...................................................................................................................................................

3.2.17.8.1.3.

Andre (eventuelt): . .................................................................................................................................

3.2.17.8.2.

Variant 2 (bare ved typegodkjenning av flere bestemte drivstoffsammensetninger)

3.3.

Elektrisk motor

3.3.1.

Type (vikling, magnetisering): ...............................................................................................................

3.3.1.1.

Største effekt over 1 time: ... kW

3.3.1.2.

Driftsspenning: ... V

3.3.2.

Batteri

3.3.2.1.

Antall celler: ...........................................................................................................................................

3.3.2.2.

Masse: ... kg

3.3.2.3.

Kapasitet: ... Ah (amperetimer)

3.3.2.4.

Plassering: ..............................................................................................................................................

3.4.

Motor eller motorkombinasjon

3.4.1.

Elektrisk hybridkjøretøy: ja/nei(1)

3.4.2.

Gruppe av elektriske hybridkjøretøyer: ekstern lading / ikke-ekstern lading:(1)

3.4.3.

Driftsbryter: med/uten(1)

3.4.3.1.

Innstillinger som kan velges

3.4.3.1.1.

Bare elektrisk drift: ja/nei(1)

3.4.3.1.2.

Bare drivstoffdrift: ja/nei(1)

3.4.3.1.3.

Hybriddrift: ja/nei(1)
(dersom ja, gis en kort beskrivelse): . .....................................................................................................

3.4.4.

Beskrivelse av energilagringsinnretningen: (batteri, kondensator, svinghjul/generator)

3.4.4.1.

Merke(r): ................................................................................................................................................

3.4.4.2.

Type(r): ...................................................................................................................................................

3.4.4.3.

Identifikasjonsnummer: …

3.4.4.4.

Type elektrokjemisk element: . ...............................................................................................................

3.4.4.5.

Energi: ......... (for batteri: spenning og kapasitet Ah i to timer, for kondensator: J,.........)
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3.4.4.6.

Lader: i kjøretøyet/ekstern/uten(1)

3.4.5.

Elektrisk motor (separat beskrivelse av hver enkelt motortype)

3.4.5.1.

Merke: ....................................................................................................................................................

3.4.5.2.

Type: .......................................................................................................................................................

3.4.5.3.

Hovedanvendelse: drivmotor/generator(1)

3.4.5.3.1.

Ved anvendelse som drivmotor: én motor / flere motorer (antall)(1): ....................................................

3.4.5.4.

Største effekt: …… kW

3.4.5.5.

Virkemåte

3.4.5.5.5.1

Likestrøm/vekselstrøm/antall faser: .......................................................................................................

3.4.5.5.2.

Separat magnetisering/serie/sammensatt(1)

3.4.5.5.3.

Synkron/asynkron(1)

3.4.6.

Styreenhet

3.4.6.1.

Merke(r): ................................................................................................................................................

3.4.6.2.

Type(r): ...................................................................................................................................................

3.4.6.3.

Identifikasjonsnummer: …

3.4.7.

Effektregulator

3.4.7.1.

Merke: ....................................................................................................................................................

3.4.7.2.

Type: .......................................................................................................................................................

3.4.7.3.

Identifikasjonsnummer: ..........................................................................................................................

3.4.8.

Kjøretøyets elektriske rekkevidde … km i henhold til vedlegg 7 til reglement nr. 101): . ......................

3.4.9.

Produsentes anbefaling mht. forkondisjonering: ...................................................................................

3.5.

CO2-utslipp/drivstofforbruk (o) (verdi angitt av produsenten)

3.5.1.

CO2-utslipp

3.5.1.1.

CO2-utslipp (bykjøring): ... g/km

3.5.1.2.

CO2-utslipp (landeveiskjøring): ... g/km

3.5.1.3.

CO2-utslipp (blandet kjøring): ... g/km

3.5.2.

Drivstofforbruk (gi opplysninger om hvert referansedrivstoff som er blitt prøvd)

3.5.2.1.

Drivstofforbruk (bykjøring): … l/100 km/m3/100 km(1)

3.5.2.2.

Drivstofforbruk (landeveiskjøring): … l/100 km/m3/100 km(1)

3.5.2.3.

Drivstofforbruk (blandet kjøring): … l/100 km/m3/100 km(1)
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3.6.

Tillatte temperaturer angitt av produsenten

3.6.1.

Kjølesystem

3.6.1.1.

Væskekjøling
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Høyeste temperatur ved utløp: ... K

3.6.1.2.

Luftkjøling

3.6.1.2.1.

Referansepunkt: ......................................................................................................................................

3.6.1.2.2.

Høyeste temperatur ved referansepunkt: ... K

3.6.2.

Høyeste temperatur i ladeluft ut av innsugingsladeluftkjøler: ... K

3.6.3.

Høyeste eksostemperatur ved det punktet i eksosrøret/-rørene som er tilstøtende til ytterflensen(e) på
eksosmanifolden eller turboladeren: ... K

3.6.4.

Drivstofftemperatur
Laveste: ….. K – høyeste: ….K
For dieselmotorer ved inntaket til innsprøytingspumpen, for gassmotorer ved trykkregulatorens
sluttrinn

3.6.5.

Smøremiddeltemperatur
Laveste: ….. K – høyeste: ….K

3.6.6.

Drivstofftrykk
Laveste: ….. kPa – høyeste: …. kPa
Bare for naturgassdrevne motorer ved trykkregulatorens sluttrinn.

3.7.

Motordrevet utstyr
Effekt absorbert av hjelpeutstyr som er nødvendig for drift av motoren, som angitt i direktiv 80/1269/
EØF, vedlegg I nr. 5.1.1.
Absorbert effekt (kW) ved forskjellige motorturtall
Utstyr

Tomgang

Lavt turtall

Høyt
turtall

Turtall
A(*)

Turtall
B(*)

Turtall
C(*)

Referanse
turtall(**)

P(a)
Hjelpeutstyr som er
nødvendig for drift
av motoren (trekkes
fra målt motor
effekt): se vedlegg I
nr. 6.1.
(*) ESC-prøving.
(**) Bare ETC-prøving.

3.8.

Smøresystem

3.8.1.

Beskrivelse av systemet

3.8.1.1.

Plassering av smøreoljetank: ..................................................................................................................

3.8.1.2.

Matesystem (ved pumpe/innsprøyting til inntak/blanding med drivstoff osv.)(1)
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3.8.2.

Smørepumpe

3.8.2.1.

Merke(r): ................................................................................................................................................

3.8.2.2.

Type(r): ...................................................................................................................................................

3.8.3.

Blanding med drivstoff

3.8.3.1.

Prosentandel: ..........................................................................................................................................

3.8.4.

Oljekjøler: ja/nei(1)

3.8.4.1.

Tegning(er):..................................................................................................................................... eller

3.8.4.1.1.

Merke(r): ................................................................................................................................................

3.8.4.1.2.

Type(r): ...................................................................................................................................................

4.

KRAFTOVERFØRING(p)

4.1.

Tegning av kraftoverføringssystemet: ................................................................................................

4.2.

Type (mekanisk, hydraulisk, elektrisk osv.): . ....................................................................................

4.2.1.

Kort beskrivelse av eventuelle elektriske/elektroniske deler: ................................................................

4.3.

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

4.3.1.

Ekstra treghetsmoment, utkoplet: ...........................................................................................................

4.4.

Clutch

4.4.1.

Type: .......................................................................................................................................................

4.4.2.

Største dreiemomentomforming: . ..........................................................................................................

4.5.

Girkasse

4.5.1.

Type (manuell/automatisk/CVT (kontinuerlig variabel kraftoverføring))(1)

4.5.2.

Plassering i forhold til motoren: .............................................................................................................

4.5.3.

Betjeningsmåte: ......................................................................................................................................

4.6.

Girutvekslingsforhold

Gir

Girkassens utveksling
(forhold mellom motorens
turtall og utgående aksels
turtall)

Differensialens
utveksling(er) (forhold
mellom utgående aksels
turtall og drivhjulenes
turtall)

Samlet utveksling

Maksimum for CVT(*)
1
2
3
…
Maksimum for CVT(*)
Revers
(*)

4.7.

Kontinuerlig variabel kraftoverføring.

Kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet (i km/t)(q): . .................................................................
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4.8.

Hastighetsmåler

4.8.1.

Virkemåte for og beskrivelse av drivmekanismen: ................................................................................

4.8.2.

Instrumentkonstant: ................................................................................................................................

4.8.3.

Målemekanismens toleranse (i henhold til nr. 2.1.3 i vedlegg II til direktiv 75/443/EØF): ..................

4.8.4.

Samlet utvekslingsforhold (i henhold til nr. 2.1.2 i vedlegg II til direktiv 75/443/EØF) eller tilsvarende
data: ........................................................................................................................................................

4.8.5.

Diagram over hastighetsmålerens skala eller andre former for visning: ................................................

4.9.

Fartsskriver: ja/nei(1)

4.9.1

Typegodkjenningsmerke: .......................................................................................................................

4.10.

Differensialsperre: ja/nei/ekstrautstyr(1)

5.

AKSLER

5.1.

Beskrivelse av hver aksel: ......................................................................................................................

5.2.

Merke: ....................................................................................................................................................

5.3.

Type: .......................................................................................................................................................

5.4.

Plassering av løftbare aksler: . ................................................................................................................

5.5.

Plassering av belastbare aksler: ..............................................................................................................

6.

HJULOPPHENG

6.1.

Oversiktstegning av fjæringssystemet: . .................................................................................................

6.2.

Fjæringstype og -utforming for hver enkelt aksel, akselgruppe eller hvert enkelt hjul: ........................

6.2.1.

Nivåregulering: ja/nei/ekstrautstyr(1)

6.2.2.

Kort beskrivelse av eventuelle elektriske/elektroniske deler: ................................................................

6.2.3.

Luftfjæring for drivaksel/drivaksler: ja/nei(1)

6.2.3.1.

Fjæring av drivaksel/-aksler tilsvarende luftfjæring: ja/nei(1)

6.2.3.2.

Frekvens og demping av svingningene i den fjærede massen: ..............................................................

6.2.4.

Luftfjæring for aksel/aksler som ikke er drivaksel: ja/nei(1)

6.2.4.1.

Fjæring av aksel/aksler som ikke er drivaksel, tilsvarende luftfjæring: ja/nei(1)

6.2.4.2.

Frekvens og demping av svingningene i den fjærede massen: ..............................................................

6.3.

Beskrivelse av fjæringens fjærende deler (utforming, materialegenskaper og dimensjoner): ...........

6.4.

Nivåregulering: ja/nei/ekstrautstyr(1)

6.5.

Støtdempere: ja/nei/ekstrautstyr(1)
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6.6.

Dekk og hjul

6.6.1.

Dekk-/hjulkombinasjon(er)
a) For dekk angis dimensjonsbetegnelse, minste indeks for belastningskapasitet, symbol for
hastighetskategori og rullemotstand i samsvar med ISO 28580 (ev.)(r).
b) For hjul angis felgdimensjon(er) og innpressing(er).

6.6.1.1.

Aksler

6.6.1.1.1.

Aksel 1: . .................................................................................................................................................

6.6.1.1.2.

Aksel 2: . .................................................................................................................................................
osv.

6.6.1.2.

Eventuelt reservehjul: .............................................................................................................................

6.6.2.

Øvre og nedre grense for rulleradius

6.6.2.1.

Aksel 1: . .................................................................................................................................................

6.6.2.2.

Aksel 2: . .................................................................................................................................................

6.6.2.3.

Aksel 3: . .................................................................................................................................................

6.6.2.4.

Aksel 4: . .................................................................................................................................................
osv.

6.6.3.

Dekktrykk anbefalt av produsenten: ... kPa

6.6.4.

Egnet kombinasjon av kjetting/dekk/hjul for kjøretøytypens foraksel og/eller bakaksel, som anbefalt av
produsenten: ...........................................................................................................................................

6.6.5.

Kort beskrivelse av eventuelt reservehjul til midlertidig bruk: ..............................................................

7.

STYRING

7.1.

Skjematisk diagram over styrende aksel/aksler som viser styringsgeometrien: ............................

7.2.

Kraftoverføring og betjening

7.2.1.

Type overføringsinnretning (spesifiseres eventuelt for for- og bakhjul): ...............................................

7.2.2.

Overføring til hjulene (også ikke-mekanisk; spesifiseres eventuelt for for- og bakhjul): ......................

7.2.2.1.

Kort beskrivelse av eventuelle elektriske/elektroniske deler: ................................................................

7.2.3.

Eventuell hjelpekraft: .............................................................................................................................

7.2.3.1.

Virkemåte og funksjonsdiagram, merke(r) og type(r): . .........................................................................

7.2.4.

Diagram over hele styreinnretningen som viser hvor på kjøretøyet de forskjellige innretningene som
påvirker kjøretøyets styring, er plassert: ................................................................................................

7.2.5.

Skjematisk(e) diagram(mer) over styreinnretningens betjeningsinnretninger: ......................................

7.2.6.

Eventuelle innstillingsmuligheter og innstillingsmåte for styreinnretningens betjeningsinnretning: ....

7.3.

Hjulenes største svingvinkel

7.3.1.

Til høyre: ........ grader; antall rattomdreininger (eller tilsvarende data): ...............................................
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7.3.2.

Til venstre: ........... grader; antall rattomdreininger (eller tilsvarende data): . ........................................

8.

BREMSER
(Følgende opplysninger skal gis, eventuelt med angivelse av identifikasjonsmuligheter.)

8.1.

Bremsetype og -egenskaper (som definert i nr. 1.6 i vedlegg I til rådsdirektiv 71/320/EØF (EFT L
205 av 6.9.1971, s. 37)) med nærmere opplysninger og tegninger av trommel- eller skivebremser,
bremseskivenes/bremseklossenes og/eller bremsebeleggenes merke og type, effektive bremsearealer,
tromlenes, skoenes eller skivenes radius, trommelmasse, justeringsinnretninger, aktuelle deler av
akselen/akslene og hjulopphenget: .........................................................................................................

8.2.

Funksjonsdiagram, beskrivelse og/eller tegning av bremseanlegget beskrevet i nr.  1.2 i vedlegg I til
direktiv 71/320/EØF med nærmere opplysninger og tegninger av kraftoverføringen og styreenhetene:

8.2.1.

Driftsbremseanlegg: ...............................................................................................................................

8.2.2.

Nødbremseanlegg: ..................................................................................................................................

8.2.3.

Parkeringsbremseanlegg: . ......................................................................................................................

8.2.4.

Eventuelle andre bremseanlegg: . ...........................................................................................................

8.2.5.

Automatisk bremseanlegg for tilhenger: ................................................................................................

8.3.

Betjening og overføring for tilhengerbremseanlegg i kjøretøyer konstruert for å trekke en
tilhenger: . ...............................................................................................................................................

8.4.

Kjøretøyet er utstyrt for å trekke tilhenger med elektrisk/pneumatisk/hydraulisk(1) driftsbremseanlegg:
ja/nei(1)

8.5.

Blokkeringsfrie bremser: ja/nei/ekstrautstyr(1)

8.5.1.

For kjøretøyer med blokkeringsfritt bremsesystem: beskrivelse av systemets virkemåte (herunder
eventuelle elektroniske deler), blokkdiagram over det elektriske systemet, diagram over de hydrauliske
eller pneumatiske kretsløpene: ...............................................................................................................

8.6.

Beregning og kurver i samsvar med tillegget til nr. 1.1.4.2 i tillegget til vedlegg II til direktiv 71/320/
EØF eller eventuelt tillegget til vedlegg XI): .........................................................................................

8.7.

Beskrivelse og/eller tegning av energiforsyningen, som skal også oppgis for servobremseanlegg:

8.7.1.

Ved trykkluftbremseanlegg angis driftstrykket p2 i trykkbeholderen/-beholderne: ...............................

8.7.2.

Ved vakuumbremseanlegg angis utgangsenerginivået i beholderen/-beholderne: .................................

8.8.

Beregning av bremseanlegget: Bestemmelse av forholdet mellom summen av bremsekreftene på
hjulperiferien og betjeningskraften: .......................................................................................................

8.9.

Kort beskrivelse av bremseanlegget i samsvar med nr. 1.6 i tilføyelsen til tillegg 1 til vedlegg IX til
direktiv 71/320/EØF: . ............................................................................................................................

8.10.

Ved søknad om unntak fra prøving av type I og/eller type II eller type III oppgis nummeret på rapporten
i samsvar med vedlegg VII tillegg 2 i direktiv 71/320/EØF: .................................................................

8.11.

Nærmere beskrivelse av type mellomakselbremseanlegg: . ...................................................................

9.

KAROSSERI

9.1.

Type karosseri i henhold til kodene i del C i vedlegg II: . ......................................................................

9.2.

Materialer og konstruksjon: . ..................................................................................................................

9.3.

Fører- og passasjerdører, låser og hengsler

9.3.1.

Antall dører og deres utforming: ............................................................................................................
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9.3.1.1.

Dimensjoner, åpningsretning og største åpningsvinkel: . .......................................................................

9.3.2.

Tegning av låser og hengsler og deres plassering på dørene: . ...............................................................

9.3.3.

Teknisk beskrivelse av låser og hengsler: ..............................................................................................

9.3.4.

Eventuelle nærmere opplysninger (herunder dimensjoner) om innganger, stigtrinn og nødvendige
håndtak: ..................................................................................................................................................

9.4.

Synsfelt

9.4.1.

Opplysninger om primære referansemerker som er tilstrekkelig detaljerte til at merkene kan
identifiseres, og opplysninger om hvert enkelt referansemerkes plassering i forhold til de andre
referansemerkene og til det R-punktet som skal kontrolleres: ...............................................................

9.4.2.

Tegning(er) eller fotografi(er) som viser plasseringen av delene innenfor synsfeltet forover på 180
grader: . ...................................................................................................................................................

9.5.

Frontrute og andre ruter

9.5.1.

Frontrute

9.5.1.1.

Materialer: ..............................................................................................................................................

9.5.1.2.

Monteringsmåte: . ...................................................................................................................................

9.5.1.3.

Hellingsvinkel: .......................................................................................................................................

9.5.1.4.

Typegodkjenningsnummer/-numre: .......................................................................................................

9.5.1.5.

Tilbehør til frontruten og dettes plassering og kort beskrivelse av eventuelle elektriske/elektroniske
deler: .......................................................................................................................................................

9.5.2.

Andre ruter

9.5.2.1.

Materialer: ..............................................................................................................................................

9.5.2.2.

Typegodkjenningsnummer/-numre: .......................................................................................................

9.5.2.3.

Kort beskrivelse av eventuelle elektriske/elektroniske deler i vindushevingsmekanismen:

9.5.3.

Glass i tak som kan åpnes

9.5.3.1.

Materialer: ..............................................................................................................................................

9.5.3.2.

Typegodkjenningsnummer/-numre: .......................................................................................................

9.5.4.

Andre glassruter

9.5.4.1.

Materialer: ..............................................................................................................................................

9.5.4.2.

Typegodkjenningsnummer/-numre: .......................................................................................................

9.6.

Vindusvisker(e) på frontruten

9.6.1.

Detaljert teknisk beskrivelse (herunder fotografier eller tegninger): .....................................................

9.7.

Vindusspyleranlegg på frontruten

9.7.1.

Detaljert teknisk beskrivelse (med fotografier eller tegninger), eller typegodkjenningsnummeret
dersom innretningen er typegodkjent som separat teknisk enhet: . ........................................................

9.8.

Avisings- og avduggingsanlegg

9.8.1.

Detaljert teknisk beskrivelse (herunder fotografier eller tegninger): .....................................................
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9.8.2.

Største elektrisitetsforbruk: ............................................................................................................. kW

9.9.

Innretninger for indirekte utsyn

9.9.1.

Speil (spesifiser for hvert enkelt speil)

9.9.1.1.

Merke: ....................................................................................................................................................

9.9.1.2.

Typegodkjenningsmerke: .......................................................................................................................

9.9.1.3.

Variant: ...................................................................................................................................................

9.9.1.4.

Tegning(er) som identifiserer speilet og viser speilets plassering på kjøretøyet: ...................................

9.9.1.5.

Opplysninger om festemetode, herunder den delen av kjøretøyet som speilet er festet til:

9.9.1.6.

Tilleggsutstyr som kan ha innvirkning på synsfeltet bakover: ...............................................................

9.9.1.7.

Kort beskrivelse av eventuelle elektroniske komponenter i innstillingssystemet: .................................

9.9.2.

Andre innretninger for indirekte utsyn enn speil: ..................................................................................

9.9.2.1.

Type og egenskaper (f.eks. fullstendig beskrivelse av innretningen): . ..................................................

9.9.2.1.1.

Dersom det dreier seg om en innretning med kamera og skjerm, deteksjonsavstand (i mm),
kontrast, luminansfelt, korreksjon for blending, visningsegenskaper (svart/hvitt eller farge), bildets
repetisjonshyppighet, skjermens luminansfelt: ......................................................................................

9.9.2.1.2.

Tilstrekkelig detaljerte tegninger til å identifisere hele innretningen, herunder monteringsanvisning;
plasseringen av EF-typegodkjenningsmerket skal være angitt på tegningene.

9.10.

Innvendig innredning

9.10.1.

Innvendig vern av fører og passasjerer

9.10.1.1.

Oversiktstegning eller fotografier som viser plasseringen av vedlagte tverrsnitt eller projeksjoner: ....

9.10.1.2.

Fotografi eller tegning som viser referanseområdet, herunder det unntatte området nevnt i nr. 2.3.1 i
vedlegg I til rådsdirektiv 74/60/EØF (EFT L 38 av 11.2.1974, s. 2): . ...................................................

9.10.1.3.

Fotografier, tegninger og/eller tegning i uttrekksperspektiv av det innvendige utstyret som viser
kupeens deler, med unntak av innvendige speil, materialer som er benyttet, og betjeningsinnretningenes
plassering, tak og tak som kan åpnes, ryggstøtte, seter og setenes bakside: ..........................................

9.10.2.

Betjeningsinnretningenes, kontrollinnretningenes og indikatorenes plassering og merking

9.10.2.1.

Fotografier og/eller tegninger av plasseringen av symboler og betjeningsinnretninger,
kontrollinnretninger og indikatorer: .......................................................................................................

9.10.2.2.

Fotografier og/eller tegninger av merkingen av betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger og
indikatorer samt eventuelt av kjøretøydelene nevnt i vedlegg II og III til direktiv 78/316/EØF: . ........

9.10.2.3.

Oversiktstabell
Kjøretøyet er utstyrt med følgende betjeningsinnretninger, indikatorer og kontrollinnretninger i
henhold til vedlegg II og III til rådsdirektiv 78/316/EØF
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Betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger og indikatorer der merking er obligatorisk når de
er montert, og symbolene som skal benyttes

Symbol
nr.

Innretning

1

Hovedlysbryter

2

Lykter for nærlys

3

Lykt for fjernlys:

4

Lykter for
markeringslys
(på sidene)

5

Lykter for tåkelys
foran

6

Lykter for tåkelys
bak

7

Innstillingssystem for nærlys
og fjernlys

8

Lykter for
parkeringslys

9

Lykter for
retningslys

10

Nødsignallys

11

Vindusvisker
anlegg på
frontruten

12

Vindusspyler
anlegg på
frontruten

13

Vindusvisker- og
vindusspyler
anlegg på
frontruten

14

Innretning for
rengjøring av
frontlykter

15

Avisings- og
avduggings
anlegg på
frontruten

16

Avisings- og
avduggings
anlegg på
bakruten

17

Ventilasjonsvifte

18

Dieseloljefor
varming

19

Choke

20

Bremsefeil

21

Drivstoffnivå

22

Batteriets
ladestatus

Betjenings
innretning/
indikator
finnes(*)

Merket
med
symbol(*)

Plassering(**)

Kontroll
innretning
finnes(*)

Merket
med
symbol(*)

Plassering(**)
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Symbol
nr.

23

(*)

x
—
o
(**) d
c

Innretning

Betjenings
innretning/
indikator
finnes(*)

Merket
med
symbol(*)

Plassering(**)

Kontroll
innretning
finnes(*)

Nr. 35/31

Merket
med
symbol(*)

Plassering(**)

Kjølevæske
temperatur i
motor
ja
nei eller finnes ikke separat
ekstrautstyr
direkte på betjeningsinnretning, indikator eller kontrollinnretning
i umiddelbar nærhet

Betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger og indikatorer der merking er valgfri når de er
montert, og symbolene som skal benyttes dersom de er merket
Symbol
nr.

Innretning

1

Parkeringsbrems

2

Vindusvisker
anlegg på
bakruten

3

Vindusspyleran
legg på bakruten

4

Vindusvisker- og
vindusspyler
anlegg på
bakruten

5

Intervallvindus
visker på front
ruten

6

Signalhorn

7

Motorpanser

8

Bagasjeromslokk

9

Bilbelte

10

Motoroljetrykk

11

Blyfri bensin

Betjenings
innretning/
indikator
finnes(*)

Merket
med
symbol(*)

Plassering(**)

Kontroll
innretning
finnes(*)

…
…
…
(*)

x
—
o
**
( ) d
c

ja
nei eller finnes ikke separat
ekstrautstyr
direkte på betjeningsinnretning, indikator eller kontrollinnretning
i umiddelbar nærhet

Merket
med
symbol(*)

Plassering(**)
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9.10.3.

Seter

9.10.3.1.

Antall sitteplasser(s): ..............................................................................................................................

9.10.3.1.1.

Plassering og innretning: ........................................................................................................................

9.10.3.2.

Sitteplasser som er beregnet på bruk bare når kjøretøyet står stille:.......................................................

9.10.3.3.

Masse: . ...................................................................................................................................................

9.10.3.4.

Kjennetegn: for seter som ikke er typegodkjent som deler: beskrivelse og tegninger

9.10.3.4.1.

Setene og deres fester: ............................................................................................................................

9.10.3.4.2.

Justeringssystemet: .................................................................................................................................

9.10.3.4.3.

Forskyvnings- og låsesystemet: . ............................................................................................................

9.10.3.4.4.

Bilbeltefestene (dersom disse er innbygd i setene): ...............................................................................

9.10.3.4.5.

De delene av kjøretøyet som er brukt som feste: ...................................................................................

9.10.3.5.

Koordinater for eller tegning av R-punktet(t)

9.10.3.5.1.

Førersete: ................................................................................................................................................

9.10.3.5.2.

Øvrige sitteplasser: .................................................................................................................................

9.10.3.6.

Seteryggens fastsatte hellingsvinkel

9.10.3.6.1.

Førersete: ................................................................................................................................................

9.10.3.6.2.

Øvrige sitteplasser: .................................................................................................................................

9.10.3.7.

Setenes innstillingsmuligheter

9.10.3.7.1.

Førersete: ................................................................................................................................................

9.10.3.7.2.

Øvrige sitteplasser: .................................................................................................................................

9.10.4.

Hodestøtter

9.10.4.1.

Type hodestøtte(r): integrert/avtakbar/separat(1)

9.10.4.2.

Ev. typegodkjenningsnummer/-numre: ..................................................................................................

9.10.4.3.

For hodestøtter som ennå ikke er typegodkjent:

9.10.4.3.1.

Detaljert beskrivelse av hodestøtten, med særlig angivelse av hvilket materiale som er brukt til
polstring, samt eventuelt plassering av og spesifikasjoner for bøyler og festebeslag for den setetypen
det søkes om typegodkjenning for: ........................................................................................................

9.10.4.3.2.

For «separat» hodestøtte:

9.10.4.3.2.1.

Detaljert beskrivelse av den delen av kjøretøyets konstruksjon som hodestøtten er beregnet å festes
til: . ..........................................................................................................................................................

9.10.4.3.2.2.

Dimensjonstegninger av de karakteristiske delene av konstruksjonen og hodestøtten: . .......................

9.10.5.

Varmeanlegg for kupeen

9.10.5.1.

Kort beskrivelse av kjøretøytypen med hensyn til varmeanlegg dersom varmeanlegget bruker varmen
fra motorkjølevæsken: ............................................................................................................................

9.10.5.2.

Detaljert beskrivelse av kjøretøytypen med hensyn til varmeanlegget dersom kjøleluften eller eksosen
fra motoren brukes som varmekilde, herunder:

9.10.5.2.1.

oversiktsplan over varmeanlegget som viser anleggets plassering i kjøretøyet: ....................................
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9.10.5.2.2.

oversiktsplan over varmeveksleren for varmeanlegg som bruker eksosen til oppvarming, eller over
de delene der varmevekslingen finner sted (for varmeanlegg som bruker kjøleluften fra motoren til
oppvarming): ..........................................................................................................................................

9.10.5.2.3.

snittegning av henholdsvis varmeveksleren eller de delene der varmevekslingen finner sted, med
angivelse av veggtykkelse, de materialene som er benyttet, og overflatens egenskaper: ......................

9.10.5.2.4.

Spesifikasjoner skal oppgis for andre viktige deler av varmeanlegget, f.eks. for viften, med hensyn til
konstruksjon og tekniske data: ...............................................................................................................

9.10.5.3.

Kort beskrivelse av kjøretøytypen med hensyn til forbrenningsvarmeanlegget og automatisk
kontroll: ..................................................................................................................................................

9.10.5.3.1.

Oversiktsplan over forbrenningsvarmeanlegget, luftinnsugingssystemet, eksosanlegget, drivstofftanken, drivstoffanlegget (herunder ventilene) og de elektriske forbindelsene som viser deres
plassering i kjøretøyet.

9.10.5.4.

Største elektrisitetsforbruk: ..... kW

9.10.6.

Deler som påvirker styreinnretningens virkemåte ved sammenstøt

9.10.6.1.

Detaljert beskrivelse med fotografi(er) og/eller tegning(er) av kjøretøytypen med hensyn til
konstruksjon, dimensjoner, form på og materiale i den delen av kjøretøyet som befinner seg foran
styreinnretningen, herunder deler som er beregnet på å absorbere energi ved et eventuelt sammenstøt
mot styreinnretningen: . ..........................................................................................................................

9.10.6.2.

Fotografi(er) og/eller tegning(er) av andre deler enn dem som er beskrevet i nr. 9.10.6.1, som produsenten
i samarbeid med den tekniske instansen betegner som deler som påvirker styreinnretningens oppførsel
ved sammenstøt: .....................................................................................................................................

9.10.7.

Forbrenningsegenskaper til materialer som benyttes til innvendig innredning av visse grupper
motorvogner

9.10.7.1.

Materialer brukt til innvendig bekledning av taket

9.10.7.1.1.

Ev. typegodkjenningsnummer/-numre for deler: . ..................................................................................

9.10.7.1.2.

For materialer som ikke er godkjent:

9.10.7.1.2.1.

Grunnmateriale(r)/betegnelse: ... / ...

9.10.7.1.2.2.

Komposittmateriale/usammensatt materiale(1), antall lag(1): . ...............................................................

9.10.7.1.2.3.

Type belegg(1): .......................................................................................................................................

9.10.7.1.2.4.

Største/minste tykkelse: ... / ... mm

9.10.7.2.

Materiale(r) som er brukt til bak- og sidevegger

9.10.7.2.1.

Ev. typegodkjenningsnummer/-numre for deler: . ..................................................................................

9.10.7.2.2.

For materialer som ikke er typegodkjent:

9.10.7.2.2.1.

Grunnmateriale(r)/betegnelse: ... / ...

9.10.7.2.2.2.

Komposittmateriale/usammensatt materiale(1), antall lag(1): . ...............................................................

9.10.7.2.2.3.

Type belegg(1): .......................................................................................................................................

9.10.7.2.2.4.

Største/minste tykkelse: ... / ... mm

9.10.7.3.

Materiale(r) som er brukt til gulv

9.10.7.3.1.

Ev. typegodkjenningsnummer/-numre for deler: . ..................................................................................

9.10.7.3.2.

For materialer som ikke er typegodkjent:

9.10.7.3.2.1.

Grunnmateriale(r)/betegnelse: ... / ...
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9.10.7.3.2.2.

Komposittmateriale/usammensatt materiale(1), antall lag(1): . ...............................................................

9.10.7.3.2.3.

Type belegg(1): .......................................................................................................................................

9.10.7.3.2.4.

Største/minste tykkelse: ... / ... mm

9.10.7.4.

Materiale(r) som er brukt til polstring av seter

9.10.7.4.1.

Ev. typegodkjenningsnummer/-numre for deler: . ..................................................................................

9.10.7.4.2.

For materialer som ikke er typegodkjent:

9.10.7.4.2.1.

Grunnmateriale(r)/betegnelse: ... / ...

9.10.7.4.2.2.

Komposittmateriale/usammensatt materiale(1), antall lag(1): . ...............................................................

9.10.7.4.2.3.

Type belegg(1): .......................................................................................................................................

9.10.7.4.2.4.

Største/minste tykkelse: ... / ... mm

9.10.7.5.

Materiale(r) som er brukt til varme- og ventilasjonsrør

9.10.7.5.1.

Ev. typegodkjenningsnummer/-numre for deler: . ..................................................................................

9.10.7.5.2.

For materialer som ikke er typegodkjent:

9.10.7.5.2.1.

Grunnmateriale(r)/betegnelse: ... / ...

9.10.7.5.2.2.

Komposittmateriale/usammensatt materiale(1), antall lag(1): . ...............................................................

9.10.7.5.2.3.

Type belegg(1): .......................................................................................................................................

9.10.7.5.2.4.

Største/minste tykkelse: ... / ... mm

9.10.7.6.

Materiale(r) som er brukt til bagasjehyller:

9.10.7.6.1.

Ev. typegodkjenningsnummer/-numre for deler: . ..................................................................................

9.10.7.6.2.

For materialer som ikke er godkjent:

9.10.7.6.2.1.

Grunnmateriale(r)/betegnelse: ... / ...

9.10.7.6.2.2.

Komposittmateriale/usammensatt materiale(1), antall lag(1): . ...............................................................

9.10.7.6.2.3.

Type belegg(1): .......................................................................................................................................

9.10.7.6.2.4.

Største/minste tykkelse: ... / ... mm

9.10.7.7.

Materiale(r) som er brukt til andre formål

9.10.7.7.1.

Tiltenkt(e) formål: ..................................................................................................................................

9.10.7.7.2.

Ev. typegodkjenningsnummer/-numre for deler: . ..................................................................................

9.10.7.7.3.

For materialer som ikke er godkjent:

9.10.7.7.3.1.

Grunnmateriale(r)/betegnelse: ... / ...

9.10.7.7.3.2.

Komposittmateriale/usammensatt materiale(1), antall lag(1): . ...............................................................

9.10.7.7.3.3.

Type belegg(1): .......................................................................................................................................

9.10.7.7.3.4.

Største/minste tykkelse: ... / ... mm
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9.10.7.8.

D e l e r s o m e r g o d k j e n t s o m f e r d i g o p p b y g d e i n n r e t n i n g e r ( s e t e r, s k i l l e v e g g e r,
b a g a s j e h y l l e r o s v. )

9.10.7.8.1.

Typegodkjenningsnummer/-numre for del: ............................................................................................

9.10.7.8.2.

For den ferdigoppbygde innretningen: sete, skillevegg, bagasjehyller osv.(1)

9.10.8.

Gass som benyttes som kjølemiddel i klimaanlegget: ............................................................................

9.10.8.1.

Klimaanlegget er konstruert for å inneholde fluorholdige klimagasser med et potensial for global
oppvarming på mer enn 150: ja/nei(1)

9.10.8.2.

Dersom ja, fylles følgende punkter ut:

9.10.8.2.1.

Tegning og kort beskrivelse av klimaanlegget, herunder lekkasjedelenes referanse- eller delenummer
og opplysninger om materiale

9.10.8.2.2.

Lekkasje i klimaanlegget

9.10.8.2.4.

Referanse- eller delenummer og opplysninger om materiale for anleggets deler samt opplysninger om
prøvingen (f.eks. prøvingens rapportnummer, godkjenningsnummer osv.): . ........................................

9.10.8.3.

Total lekkasje i g/år for hele systemet: ...................................................................................................

9.11.

Utstikkende deler

9.11.1.

Generell utforming (tegning eller fotografier) som viser plasseringen av de utstikkende delene:

9.11.2.

Tegninger og/eller fotografier av f.eks. eventuelle dør- og vindusstolper, luftinntaksgriller, radiatorgrill,
vindusviskere på frontruten, takrenner, håndtak, glideskinner, klaffer, dørhengsler og -låser, kroker,
øyer, pynteutstyr, merker, emblemer, utsparinger og andre utstikkende deler samt deler av den
utvendige overflaten som kan anses som farlige (f.eks. lysinnretninger). Dersom delene nevnt i forrige
punktum ikke er farlige, kan dokumentasjonen begrenses til fotografier, om nødvendig ledsaget av
opplysninger om dimensjoner og/eller en beskrivelse:

9.11.3.

Tegninger av deler av den utvendige overflaten i samsvar med nr. 6.9.1 i vedlegg I til direktiv 74/483/
EØF: .......................................................................................................................................................

9.11.4.

Tegning av støtfangere: ..........................................................................................................................

9.11.5.

Tegning av gulvlinjen: ............................................................................................................................

9.12.

Bilbelter og/eller annet sikringsutstyr

9.12.1.

Antall og plassering av bilbelter og sikringsutstyr og setene der de kan benyttes
(V = venstre side, R = høyre side, M = midtre sitteplass)
Fullstendig EFtypegodkjenningsmerke

Første seterad

Andre
seterad(*)

⎧
⎨
⎩

V

⎧
⎨
⎩

V

Eventuell variant

Høydejusterings
innretning for belte (ja/
nei/ekstrautstyr)

M
H

M
H

(*) Tabellen kan utvides etter behov for kjøretøyer med flere enn to seterader eller dersom det er flere enn tre seter
i kjøretøyets bredde.
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9.12.2.

23.6.2016

Type og plassering av ekstra sikringsutstyr (angi ja/nei/ekstrautstyr)
(V = venstre side, H = høyre side, M = midtre sitteplass)
Kollisjonspute foran

Første seterad

Andre
seterad(*)

⎧
⎨
⎩

V

⎧
⎨
⎩

V

Tilleggsstrammer for
belte

Kollisjonspute i siden

M
H

M
H

(*) Tabellen kan utvides etter behov for kjøretøyer med flere enn to seterader eller dersom det er flere enn tre seter
i kjøretøyets bredde.

9.12.3.

Bilbeltefestenes antall og plassering samt bevis på samsvar med direktiv 76/115/EØF (dvs.
typegodkjenningsnummer eller prøvingsrapport): .................................................................................

9.12.4.

Kort beskrivelse av eventuelle elektriske/elektroniske deler: ................................................................

9.13.

Bilbeltefester

9.13.1.

Fotografier og/eller tegninger av karosseriet som viser plassering og dimensjoner for de faktiske og
fungerende festene, herunder R-punktene: . ...........................................................................................

9.13.2.

Tegninger av bilbeltefestene og de delene av kjøretøyets konstruksjon som de er festet til (med
angivelse av materiale): ..........................................................................................................................

9.13.3.

Betegnelse av de typene(u) bilbelter som er godkjent til montering i de festene som kjøretøyet er utstyrt
med:
Festets plassering
Kjøretøyets
konstruksjon

Første seterad
Høyre sete

Midtre sete

Venstre sete

⎧
⎨
⎩

Nedre
fester
Øvre
fester

{

ytre
indre

⎧
⎨
⎩

Nedre
fester
Øvre
fester

{

høyre
venstre

⎧
⎨
⎩

Nedre
fester
Øvre
fester

{

ytre
indre

⎧
⎨
⎩

Nedre
fester
Øvre
fester

{

ytre
indre

⎧
⎨
⎩

Nedre
fester
Øvre
fester

{

høyre
venstre

Andre seterad(*)
Høyre sete

Midtre sete

Seteramme
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Festets plassering
Kjøretøyets
konstruksjon

Venstre sete

(*)

⎧
⎨
⎩

Nedre
fester
Øvre
fester

{

Seteramme

ytre
indre

Tabellen kan utvides etter behov for kjøretøyer med flere enn to seterader, eller dersom det er flere enn tre
seter i kjøretøyets bredde.

9.13.4.

Beskrivelse av en bestemt type bilbelter der festet er plassert i seteryggen, eller som er utstyrt med en
energiabsorberende innretning: ..............................................................................................................

9.14.

Plassering av bakre kjennemerke (angi eventuelt felt, tegninger kan eventuelt vedlegges)

9.14.1.

Høyde over veibanen, øvre kant: . ..........................................................................................................

9.14.2.

Høyde over veibanen, nedre kant: ..........................................................................................................

9.14.3.

Avstanden mellom kjennemerkets midtlinje og kjøretøyets midtplan i lengderetningen: .....................

9.14.4.

Avstand fra kjøretøyets venstre side: . ....................................................................................................

9.14.5.

Dimensjoner (lengde × bredde): .............................................................................................................

9.14.6.

Kjennemerkets helling i forhold til vertikalplanet: ................................................................................

9.14.7.

Vinkelen for synlighet i horisontalplanet: ..............................................................................................

9.15.

Underkjøringshinder bak

9.15.0.

Finnes: ja/nei/ufullstendig(1)

9.15.1.

Tegning av de kjøretøydelene som har betydning for underkjøringshinderet bak, dvs. tegning av
kjøretøyet og/eller understellet med plassering og montering av den bredeste bakakselen, samt tegning
av montering og/eller fester for underkjøringshinderet bak. Dersom underkjøringshinderet ikke er en
særskilt innretning, skal tegningen tydelig vise at kravene til dimensjoner er oppfylt: .........................

9.15.2.

Dersom underkjøringshinderet bak er en særskilt innretning, gis en detaljert beskrivelse og/eller
tegning (herunder montering og fester), eller typegodkjenningsnummeret dersom innretningen er
typegodkjent som en separat teknisk enhet: ...........................................................................................

9.16.

Hjulavskjerming

9.16.1.

Kort beskrivelse av kjøretøyet med hensyn til dets hjulavskjerming: . ..................................................

9.16.2.

Detaljerte tegninger av hjulavskjermingene og deres plassering på kjøretøyet, med angivelse av
dimensjonene angitt i figur 1 i vedlegg I til direktiv 78/549/EØF, idet det tas hensyn til ytterkantene av
kombinasjonen dekk/hjul: ......................................................................................................................

9.17.

Lovfestede kjennemerker

9.17.1.

Fotografier og/eller tegninger av plasseringen av de lovfestede kjennemerkene og pregingene og av
understellsnummeret: .............................................................................................................................

9.17.2.

Fotografier og/eller tegninger av lovfestede kjennemerker og preginger (målsatt eksempel): ..............

9.17.3.

Fotografier og/eller tegninger av understellsnummeret (målsatt eksempel): .........................................
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9.17.4.

Produsentens erklæring om samsvar med kravene i nr. 3.1.1.1 i vedlegget til rådsdirektiv 76/114/
EØF (EFT L 24 av 30.1.1976, s. 1)

9.17.4.1.

Betydningen av tegnene i annen del, og eventuelt i tredje del, som benyttes for å oppfylle kravene i
nr. 5.3 i ISO-standard 3779-1983, skal forklares: ..................................................................................

9.17.4.2.

Dersom tegnene i annen del benyttes for å oppfylle kravene i nr. 5.4 i ISO-standard 3779-1983, skal
disse tegnene angis: ................................................................................................................................

9.18.

Radiostøy/elektromagnetisk kompatibilitet

9.18.1.

Beskrivelse og tegninger/fotografier av utformingen av og bestanddelene i den delen av karosseriet
som utgjør motorrommet, og den delen av kupeen som ligger nærmest det: ........................................

9.18.2.

Tegninger eller fotografier av plasseringen av metalldeler montert i motorrommet (f.eks. varmeanlegg,
reservehjul, luftfilter, styreinnretning osv.): ...........................................................................................

9.18.3.

Oversikt over radiostøydempende utstyr, med tegning: .........................................................................

9.18.4.

Opplysninger om nominell verdi av likestrømsmotstandene, og for eventuelle motstandstennkabler,
den nominelle motstanden per meter: ....................................................................................................

9.19.

Sidevern

9.19.0.

Finnes: ja/nei/ufullstendig(1)

9.19.1.

Tegning av de kjøretøydelene som har betydning for sidevernet, dvs. tegning av kjøretøyet og/eller
understellet med akselens/akslenes plassering og montering, tegning av montering og/eller fester
for sidevernsinnretningen(e). Dersom sidevern oppnås uten sidevernsinnretning(er), skal tegningen
tydelig vise at kravene til dimensjoner er oppfylt: .................................................................................

9.19.2.

Dersom kjøretøyet har én eller flere sidevernsinnretninger, gis en detaljert beskrivelse og/eller tegning
av slik(e) innretning(er) (herunder montering og fester) og/eller typegodkjenningsnummeret/-numrene
for deler: .................................................................................................................................................

9.20.

Avskjermingssystemer

9.20.0.

Finnes: ja/nei/ufullstendig(1)

9.20.1.

Kort beskrivelse av kjøretøyet med hensyn til avskjermingssystem og de delene det består av: ..........

9.20.2.

Detaljerte tegninger av avskjermingssystemet og plassering på kjøretøyet, med angivelse av
dimensjonene angitt i figurene i vedlegg III til direktiv 91/226/EØF, idet det tas hensyn til ytterkantene
av kombinasjonen dekk/hjul: . ................................................................................................................

9.20.3.

Eventuelt typegodkjenningsnummer/-numre for avskjermingssystemet:

9.21.

Motstand ved sidekollisjon

9.21.1.

Detaljert beskrivelse med fotografier og/eller tegninger av kjøretøyet med hensyn til konstruksjon,
dimensjoner, utforming og materialsammensetning, sideveggene i kupeen (utvendige og innvendige),
eventuelt med detaljerte opplysninger om beskyttelsessystemet: ..........................................................

9.22.

Underkjøringshinder foran

9.22.0.

Finnes: ja/nei/ufullstendig(1)

9.22.1.

Tegning av de kjøretøydelene som har betydning for underkjøringshindre foran, f.eks. tegning av
kjøretøyet og/eller understellet med plassering og montering og/eller fester for underkjøringshindre
foran. Dersom underkjøringshinderet ikke er en særskilt innretning, skal tegningen tydelig vise at
kravene til dimensjoner er oppfylt: ........................................................................................................

9.22.2.

Dersom underkjøringshinderet foran er en særskilt innretning, gis en detaljert beskrivelse og/eller
tegning (herunder montering og fester), eller typegodkjenningsnummeret dersom innretningen er
typegodkjent som teknisk enhet: ............................................................................................................
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9.23.

Beskyttelse av fotgjengere

9.23.1.

En detaljert beskrivelse med fotografier og/eller tegninger av kjøretøyet med hensyn til konstruksjon,
dimensjoner, relevante referanselinjer og materialsammensetninger for kjøretøyets system for
frontvern (indre og ytre), herunder detaljbeskrivelser av eventuelle aktive beskyttelsessystemer som
er montert.

9.24.

Frontvern

9.24.1.

En detaljert beskrivelse med fotografier og/eller tegninger av kjøretøyet med hensyn til konstruksjon,
dimensjoner, relevante referanselinjer og materialsammensetninger for kjøretøyets frontvern og dets
frontparti.

9.24.2.

En detaljert beskrivelse med fotografier og/eller tegninger av hvordan frontvernet monteres på
kjøretøyet (opplysninger om boltedimensjoner og påkrevde dreiemomenter skal også framlegges).

9.24.3.

Eventuelt typegodkjenningsmerke: ........................................................................................................

10.

LYS- OG LYSSIGNALINNRETNINGER

10.1.

Oversikt over alle innretninger (antall, merke, modell, typegodkjenningsmerke, største lysstyrke for
lykter for fjernlys, farge, kontrollinnretning): ........................................................................................

10.2.

Tegning av lys- og lyssignalinnretningenes plassering: .........................................................................

10.3.

For hver lykt og refleksinnretning angitt i rådsdirektiv 76/756/EØF (EFT L 262 av 27.9.1976, s. 1) skal
følgende opplysninger angis (skriftlig eller ved diagram)

10.3.1.

Tegning som viser lysflatens størrelse: . .................................................................................................

10.3.2.

Metode benyttet for å bestemme den synlige overflaten i samsvar med nr. 2.10 i UN-ECE-reglement
nr. 48 (EFT L 137 av 30.5.2007, s. 1): ...................................................................................................

10.3.3.

Referanseakse og referansesentrum: ......................................................................................................

10.3.4.

Virkemåte for tildekkbare lykter: ...........................................................................................................

10.3.5.

Særlige bestemmelser om montering og ledningsnett: . .........................................................................

10.4.

Lykter for nærlys: normal innstilling i samsvar med nr. 6.2.6.1 i UN-ECE-reglement nr. 48:

10.4.1.

Verdi for opprinnelig innstilling: ............................................................................................................

10.4.2.

Sted der denne verdien angis: . ...............................................................................................................

10.4.3.

Beskrivelse/tegning(1) av og type innstillingsinnretning for frontlykter (f.eks. automatisk,
manuell trinnvis, trinnløs):

10.4.4.

Betjeningsinnretning:

10.4.5.

Referansemerker:

10.4.6.

Merker som angir kjøretøyets belastningsnivå:

10.5.

Kort beskrivelse av eventuelle andre elektriske/elektroniske komponenter enn lamper: ......................

11.

FORBINDELSER MELLOM TREKKVOGNER OG TILHENGERE OG SEMITRAILERE

11.1.

Klasse og type for den eller de koplingene som er montert eller skal monteres: ...................................

11.2.

De karakteristiske verdiene D, U, S og V for kopling(er) som er montert, eller minsteverdiene for D,
U, S og V for kopling(er) som skal monteres: ... daN

11.3.

Instruksjoner for hvordan koplingstypen skal festes til kjøretøyet, og fotografier eller tegninger av
festepunktene på kjøretøyet som angitt av produsenten; tilleggsopplysninger dersom bruken av
koplingstypen er begrenset til visse varianter eller versjoner av kjøretøytypen: ...................................

⎫
⎪
⎪
⎬
⎥
⎪
⎭

Gjelder bare kjøretøyer med innstillingsinnret
ning for frontlykter
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11.4.

Opplysninger om montering av særlige trekkbeslag eller tilhengerfester: . ...........................................

11.5.

Typegodkjenningsnummer/-numre: .......................................................................................................

12.

DIVERSE

12.1.

Signalhorn

12.1.1.

Innretningen(e)s plassering, festemetode, monteringssted, retning og dimensjoner: ............................

12.1.2.

Antall innretninger:

12.1.3.

Typegodkjenningsnummer/-numre: .......................................................................................................

12.1.4.

Elektrisk/pneumatisk(1) kretsskjema: .....................................................................................................

12.1.5.

Nominell spenning eller nominelt trykk: . ..............................................................................................

12.1.6.

Tegning av monteringsinnretningen: ......................................................................................................

12.2.

Sikringsinnretning for å hindre uvedkommende i å bruke kjøretøyet

12.2.1.

Sikringsinnretning

12.2.1.1.

Detaljert beskrivelse av kjøretøytypen med hensyn til innretning og utforming av den
betjeningsinnretningen eller den enheten som sikringsinnretningen virker på: .....................................

12.2.1.2.

Tegninger av sikringsinnretningen og av dens montering på kjøretøyet: . .............................................

12.2.1.3.

Teknisk beskrivelse av innretningen: .....................................................................................................

12.2.1.4.

Opplysninger om benyttede låskombinasjoner: .....................................................................................

12.2.1.5.

Startsperre

12.2.1.5.1.

Ev. typegodkjenningsnummer: ...............................................................................................................

12.2.1.5.2.

For startsperrer som ennå ikke er godkjent

12.2.1.5.2.1.

Detaljert teknisk beskrivelse av startsperren og tiltak mot utilsiktet aktivering: ...................................

12.2.1.5.2.2.

Systemet/systemene som startsperren virker på: ....................................................................................

12.2.1.5.2.3.

Ev. antall virksomme utskiftbare koder: . ...............................................................................................

12.2.2.

Eventuelt alarmsystem

12.2.2.1.

Ev. typegodkjenningsnummer: ...............................................................................................................

12.2.2.2.

For alarmsystemer som ennå ikke er godkjent:

12.2.2.2.1.

Detaljert beskrivelse av alarmsystemet og av de delene av kjøretøyet som er forbundet med det
monterte alarmsystemet: . .......................................................................................................................

12.2.2.2.2.

Liste over hovedkomponentene i alarmsystemet:

12.2.3.

Kort beskrivelse av eventuelle elektriske/elektroniske deler: ................................................................

12.3.

Slepeinnretning(er)

12.3.1.

Foran: Krok/øye/annet(1)

12.3.2.

Bak: Krok/øye/annet/ingen(1)

12.3.3.

Tegning eller fotografi av understell/karosseridel som viser slepeinnretningen(e)s plassering,
konstruksjon og montering: ....................................................................................................................

12.4.

Opplysninger om eventuelle innretninger uavhengig av motoren som er beregnet på å påvirke
drivstofforbruket (dersom disse ikke omfattes av andre numre): . .........................................................
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12.5.

Opplysninger om eventuelle innretninger uavhengig av motoren som er beregnet på å virke
støydempende (dersom disse ikke omfattes av andre numre): ...............................................................

12.6.

Hastighetsbegrensere

12.6.1.

Produsent(er): .........................................................................................................................................

12.6.2.

Type(r): ...................................................................................................................................................

12.6.3.

Ev. typegodkjenningsnummer/-numre: ..................................................................................................

12.6.4.

Hastighet eller hastighetsområde som hastighetsbegrenseren kan innstilles på: ... km/t

12.7.

Tabell over montering og bruk av eventuelle RF-sendere i kjøretøy(er): ..............................................

Frekvensbånd (Hz)

Maks. sendestyrke (W)

Antenneposisjon på kjøretøyet,
særlige vilkår for montering og/
eller bruk

Den som søker om typegodkjenning, skal også eventuelt oppgi følgende:
Tillegg 1
En liste over merke og type av alle elektriske og/eller elektroniske deler som omfattes av
kommisjonsdirektiv 72/245/EØF (EFT L 152 av 6.7.1972, s. 15).
Tillegg 2
Skjema eller tegning over de elektriske og/eller elektroniske delenes montering (som omfattes av
direktiv 72/245/EØF) og generell beskrivelse av ledningsnettet.
Tillegg 3
Beskrivelse av kjøretøyet som er valgt til å representere typen
Karosseriform:
Venstre eller høyre rattside(1):
Akselavstand:
Tillegg 4
Relevant(e) prøvingsrapport(er) som produsenten eller godkjente/anerkjente laboratorier har framlagt
for utarbeiding av typegodkjenningsdokumentet.
12.7.1.

Kjøretøy utstyrt med kortdistanseradarutstyr i 24 GHz-frekvensbåndet: ja/nei(1)

13.

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR BUSSER OG TURVOGNER

13.1.

Kjøretøyklasse: klasse I, klasse II, klasse III, klasse A, klasse B(1)

13.1.1.

Typegodkjenningsnummer for karosseri godkjent som separat teknisk enhet: ......................................

13.1.2.

Understellstyper som typegodkjent karosseri kan monteres på (produsent(er) og typer av delvis
oppbygde kjøretøyer): ............................................................................................................................

13.2.

Passasjerareal (m2)

13.2.1.

I alt (S0): .................................................................................................................................................

13.2.2.

Øvre etasje (S0a)(1): . ...............................................................................................................................

13.2.3.

Nedre etasje (S0b)(1): . .............................................................................................................................

13.2.4.

For stående passasjerer (S1): . .................................................................................................................
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13.3.

Antall passasjerer (sittende og stående)

13.3.1.

I alt (N): ..................................................................................................................................................

13.3.2.

Øvre etasje (Na)(1): .................................................................................................................................

13.3.3.

Nedre etasje (Nb)(1): ...............................................................................................................................

13.4.

Antall sitteplasser for passasjerer

13.4.1.

I alt (A): ..................................................................................................................................................

13.4.2.

Øvre etasje (Aa)(1): .................................................................................................................................

13.4.3.

Nedre etasje (Ab)(1): ...............................................................................................................................

13.4.4.

For kjøretøyer i gruppe M2 og M3, antall rullestolplasser: .....................................................................

13.5.

Antall på- og avstigningsdører: ...........................................................................................................

13.6.

Antall nødutganger (dører, vinduer, rømningsluker, innvendige trapper og halvtrapper): .........

13.6.1.

I alt: . .......................................................................................................................................................

13.6.2.

Øvre etasje(1): .........................................................................................................................................

13.6.3.

Nedre etasje(1): .......................................................................................................................................

13.7.

Bagasjerommets volum (m3):...............................................................................................................

13.8.

Takareal for transport av bagasje (m2): .............................................................................................

13.9.

Tekniske innretninger som letter atkomsten til kjøretøyet (f.eks. rampe, løfteplattform,
knelesystem), dersom slike er montert: ..............................................................................................

13.10.

Påbyggets styrke

13.10.1.

Ev. typegodkjenningsnummer: ...............................................................................................................

13.10.2.

For påbygg som ennå ikke er typegodkjent

13.10.2.1.

Detaljert beskrivelse av kjøretøytypens påbygg med dimensjoner, oppbygning og anvendte materialer
samt festemåte til en eventuell understellsramme: .................................................................................

13.10.2.2.

Tegninger av kjøretøyet og de delene av kjøretøyets innvendige innredning som har innvirkning på
påbyggets styrke eller det rommet som gjenstår: ...................................................................................

13.10.2.3.

Plassering av kjøretøyets tyngdepunkt når kjøretøyet er i driftsferdig stand, i langsgående, tverrgående
og vertikal retning: .................................................................................................................................

13.10.2.4.

Største avstand mellom midtlinjene i de ytre passasjersetene: . .............................................................

13.11.

Punkter i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/85/EF (EFT L 4 av 13.2.2002, s. 1) som skal
gjennomføres og vises for denne tekniske enheten: . .........................................................................

14.

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR KJØRETØYER BEREGNET PÅ TRANSPORT AV FARLIG
GODS

14.1.

Elektrisk utstyr i samsvar med rådsdirektiv 94/55/EF (EFT L 319 av 12.12.1994, s. 1)

14.1.1.

Vern av ledere mot overoppheting: ........................................................................................................

14.1.2.

Type effektbryter: ...................................................................................................................................

14.1.3.

Hovedbryterens type og virkemåte: .......................................................................................................

14.1.4.

Beskrivelse og plassering av sikkerhetsbarriere for fartsskriver: . .........................................................
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14.1.5.

Beskrivelse av permanent strømførende installasjoner. Angi anvendt europeisk standard (EN): . ........

14.1.6.

Oppbygning og beskyttelse av elektriske installasjoner som er plassert bak førerhuset: . .....................

14.2.

Forebygging av brannfare

14.2.1.

Type tungt antennelig materiale i førerhuset: .........................................................................................

14.2.2.

Type varmeskjold bak førerhuset (eventuelt): ........................................................................................

14.2.3.

Motorens plassering og varmebeskyttelse: . ...........................................................................................

14.2.4.

Eksosanleggets plassering og varmebeskyttelse: ...................................................................................

14.2.5.

Type og utforming av mellomakselbremseanleggets varmebeskyttelse: ...............................................

14.2.6.

Tilleggsvarmerens type, utforming og plassering: .................................................................................

14.3.

Eventuelle særlige krav til karosseriet i henhold til direktiv 94/55/EF

14.3.1.

Beskrivelse av tiltak truffet for å oppfylle kravene for kjøretøyer av type EX/II og EX/III: . ...............

14.3.2.

For kjøretøyer av type EX/III, bestandighet mot utvendig varme: ........................................................

15.

OMBRUK, RESIRKULERING OG GJENVINNING

15.1.

Versjon av referansekjøretøyet: ..............................................................................................................

15.2.

Referansekjøretøyets masse med karosseri eller masse av understell med førerhus, uten karosseri eller
kopling dersom produsenten ikke monterer karosseriet og/eller koplingen (herunder væsker, verktøy,
eventuelt reservehjul) og uten fører: . .....................................................................................................

15.3.

Masse av referansekjøretøyets materialer: .............................................................................................

15.3.1.

Masse av materiale som det tas hensyn til under forbehandlingstrinnet(v): ...........................................

15.3.2.

Masse av materiale som det tas hensyn til under demonteringstrinnet(v): .............................................

15.3.3.

Masse av materiale som det tas hensyn til under behandlingen av ikke-metallholdige rester, og som
anses for å kunne resirkuleres(v): ...........................................................................................................

15.3.4.

Masse av materiale som det tas hensyn til under behandlingen av ikke-metallholdige rester, og som
anses for å kunne gjenvinnes ved energiutvinning(v): . ..........................................................................

15.3.5.

Materialspesifikasjon(v): . .......................................................................................................................

15.3.6.

Samlet masse av materialer som kan brukes på nytt og/eller kan resirkuleres: .....................................

15.3.7.

Samlet masse av materialer som kan brukes på nytt og/eller kan gjenvinnes: . .....................................

15.4.

Prosentverdier

15.4.1.

Resirkuleringsverdi «Rcyc» (%): .............................................................................................................

15.4.2.

Gjenvinningsverdi «Rcov» (%): . .............................................................................................................

16.

TILGANG TIL OPPLYSNINGER OM REPARASJON OG VEDLIKEHOLD AV KJØRETØYET

16.1.

Adresse til hovednettstedet med tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av
kjøretøyet: . .............................................................................................................................................

16.1.1.

Datoen den er tilgjengelig (senest seks måneder etter typegodkjenningsdatoen): .................................

16.2.

Vilkår for tilgang til nettstedet: . .............................................................................................................

16.3.

Formatet på opplysningene om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyet som er tilgjengelige på
nettstedet: . ..............................................................................................................................................
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Forklarende merknader
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(a)

(b)

(c)
(d)

(e)
( f)
(g)
(g1)

(g2)
(g3)
(g4)
(g5)
(g6)
(g7)
(g8)
(g9)
(g10)
(g11)
(g12)
(g13)
(g14)
(h)

(i)

(j)
(k)
(l)
(m)
(n)
(o)
(p)
(q)
(r)
(s)
(t)
(u)
(v)

Stryk det som ikke passer (i enkelte tilfeller skal ingenting strykes, f.eks. dersom mer enn ett alternativ gjelder).
Angi toleransen.
Angi høyeste og laveste verdi for hver variant.
Bare når det gjelder definisjonen av terrenggående kjøretøyer.
Angitt på en slik måte at den faktiske verdien for hver av kjøretøytypens tekniske konfigurasjoner klart framgår.
Kjøretøyene kan kjøre på både bensin og gassformig drivstoff, men dersom bensinanlegget er beregnet bare på nødssituasjoner eller
ved start og bensintanken ikke kan inneholde mer enn 15 liter bensin, vil slike kjøretøyer i prøvingen anses som kjøretøyer som kan
gå bare på gassformig drivstoff.
For deler som er typegodkjent, kan beskrivelsen erstattes med henvisning til typegodkjenningen. Videre er det ikke nødvendig
med beskrivelse av deler hvis konstruksjon klart framgår av vedlagte diagrammer eller tegninger. For hvert nummer der det skal
vedlegges tegninger eller fotografier, angis nummeret på de tilhørende vedleggene.
Dersom typeidentifikasjonsmerkene inneholder tegn som ikke har betydning for beskrivelsen av de typer kjøretøyer, deler eller
separate tekniske enheter som omfattes av dette opplysningsdokumentet, skal slike tegn angis i dokumentasjonen med symbolet «?»
(f.eks. ABC??123??).
Gruppert i samsvar med definisjonene i del A i vedlegg II.
Betegnelse i samsvar med EN 10027-1: 2005. Dersom dette ikke er mulig, skal følgende opplysninger framlegges:
–
materialbeskrivelse,
–
flytegrense,
–
strekkfasthet,
–
tøyning i %,
–
brinellhardhet.
«Frambygd førerhus» i henhold til definisjonen i nr. 2.7 i vedlegg I til rådsdirektiv 74/297/EØF (EFT L 165 av 20.6.1974, s. 16).
Når en modell utføres med vanlig førerhus og med førerhus med liggeplass, angis masser og dimensjoner for begge utførelser.
ISO-standard 612: 1978 – Veigående kjøretøyer – Dimensjoner for motorvogner og trekkvogner – betegnelser og definisjoner.
Motorvogn og slepvogn: nr. 6.4.1.
Semitrailer og påhengsvogn: nr. 6.4.2.
Merk:
For påhengsvogner skal koplingens akse anses som forreste aksel.
Definisjon nr. 6.19.2.
Definisjon nr. 6.20.
Definisjon nr. 6.5.
Definisjon nr. 6.1 og for kjøretøyer i andre klasser enn M1: nr.  2.4.1 i vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 97/27/EF (EFT
L 233 av 25.8.1997, s. 1). For tilhengere skal lengden angis som nevnt i definisjon nr. 6.1.2 i ISO-standard 612: 1978.
Definisjon nr. 6.17.
Definisjon nr. 6.2 og for kjøretøyer i andre klasser enn M1: nr. 2.4.2 i vedlegg I til direktiv 97/27/EF.
Definisjon nr. 6.3 og for kjøretøyer i andre klasser enn M1: nr. 2.4.3 i vedlegg I til direktiv 97/27/EF.
Definisjon nr. 6.6.
Definisjon nr. 6.10.
Definisjon nr. 6.7.
Definisjon nr. 6.11.
Definisjon nr. 6.18.1.
Definisjon nr. 6.9.
Førerens masse, og eventuelt mannskapsmedlemmets masse, settes til 75 kg (fordelt på 68 kg for personen selv og 7 kg bagasje i
samsvar med ISO-standard 2416 – 1992), drivstofftanken fylles til 90 % og de andre væskesystemene (bortsett fra dem som bruker
spillvann) til 100 % av produsentens angitte volum.
For tilhengere eller semitrailere og for kjøretøyer tilkoplet tilhenger eller semitrailer, som påfører koplingen eller svingskiven en
betydelig vertikal belastning, skal denne belastningen, dividert med standard tyngdeakselerasjon, inngå i største teknisk tillatte
totalmasse.
«Koplingsoverheng» er den vannrette avstanden mellom koplingen for påhengsvogn og bakakselens/bakakslenes midtlinje.
For kjøretøyer som kan kjøre på enten bensin, diesel osv. eller også i kombinasjon med et annet drivstoff, skal punktene gjentas. For
ikke-konvensjonelle motorer og systemer skal tilsvarende opplysninger framlegges av produsenten.
Verdien avrundes til nærmeste tidels millimeter.
Verdien beregnes med π = 3,1416 og avrundes til nærmeste cm3.
Fastsatt i samsvar med kravene i rådsdirektiv 80/1269/EØF (EFT L 375 av 31.12.1980, s. 46).
Fastsatt i samsvar med kravene i rådsdirektiv 80/1268/EØF (EFT L 375 av 31.12.1980, s. 36).
De nødvendige opplysningene skal gis for alle varianter som eventuelt foreslås.
For tilhengere: høyeste hastighet tillatt av produsenten.
For dekk i kategori Z som skal monteres på kjøretøyer med hastighet over 300 km/h, skal tilsvarende opplysninger framlegges.
Det angitte antallet sitteplasser gjelder når kjøretøyet er i bevegelse. Et alternativ kan angis når innredningen kan endres.
Med «R-punkt» eller «referansepunkt for sitteplass» menes et punkt som er definert av kjøretøyprodusenten for hver sitteplass ved
hjelp av det tredimensjonale referansesystemet i vedlegg III til rådsdirektiv 77/649/EØF (EFT L 267 av 19.10.1977, s. 1).
Se nr. 1.1.3 og 1.1.4 i vedlegg III til rådsdirektiv 77/541/EØF (EFT L 220 av 29.8.1977, s. 95) for de symbolene og merkene som
skal brukes. For bilbelter av typen «S» angis type(r).
Definisjoner i henhold til ISO-standard 22628: 2002 – Motorvogner – resirkulering og gjenvinning – beregningsmetode.»

_________
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VEDLEGG II

«vedlegg iii
Opplysningsdokument med henblikk på EF-typegodkjenning av kjøretøyer
(Forklarende merknader finnes på siste side i vedlegg I)

DEL I
Følgende opplysninger skal framlegges i tre eksemplarer og følges av en innholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal
være i passende målestokk, være tilstrekkelig detaljerte og framlegges på et ark i A4-format eller brettet til det formatet.
Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte.

A.    Gruppe M og N
0.

GENERELT

0.1.

Merke (produsentens firma): ..................................................................................................................

0.2.

Type: .......................................................................................................................................................

0.2.1.

Eventuell(e) handelsbetegnelse(r): .........................................................................................................

0.3.

Typebetegnelse, dersom det er merket på kjøretøyet(b): ........................................................................

0.3.1.

Merkingens plassering: . .........................................................................................................................

0.4.

Kjøretøygruppe(c): . ................................................................................................................................

0.4.1.

Klassifisering(er) etter hva slags farlig gods kjøretøyet skal transportere: ............................................

0.5.

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

0.8.

Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r): . .........................................................................

0.9

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

1.

KJØRETØYETS GENERELLE SPESIFIKASJONER

1.1.

Fotografier og/eller tegninger av et representativt kjøretøy: ..................................................................

1.3.

Antall aksler og hjul: ..............................................................................................................................

1.3.1.

Antall og plassering av aksler med tvillinghjul: . ...................................................................................

1.3.2.

Antall og plassering av styrende aksler: .................................................................................................

1.3.3.

Drivaksler (antall, plassering, innbyrdes forbindelse): . .........................................................................

1.4.

Eventuelt understell (oversiktstegning): . ...............................................................................................

1.6.

Motorens plassering og montering: ........................................................................................................

1.8.

Rattside: venstre/høyre(1)

1.8.1.

Kjøretøyet er utstyrt for høyre-/venstrekjøring(1)

2.

MASSER OG DIMENSJONER(f)(g)
(i kg og mm) (Se eventuell tegning)
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2.1.

Akselavstand(er) (ved største belastning)(g1):

2.1.1.

Kjøretøyer med to aksler ........................................................................................................................

2.1.2.

Kjøretøyer med minst tre aksler

2.1.2.1.

Avstand mellom etterfølgende aksler fra forreste til bakerste aksel: .....................................................

2.1.2.2.

Samlet akselavstand: ..............................................................................................................................

2.3.1.

Sporvidde for hver styrende aksel(g4): . ..................................................................................................

2.3.2.

Sporvidde for alle andre aksler(g4): ........................................................................................................

2.4.

Kjøretøyets hoveddimensjoner (utvendig)

2.4.1.

For understell uten karosseri

2.4.1.1.

Lengde(g5): . ............................................................................................................................................

2.4.1.1.1.

Største tillatte lengde: .............................................................................................................................

2.4.1.1.2.

Minste tillatte lengde: .............................................................................................................................

2.4.1.2.

Bredde(g7): ..............................................................................................................................................

2.4.1.2.1.

Største tillatte bredde: . ...........................................................................................................................

2.4.1.2.2.

Minste tillatte bredde: . ...........................................................................................................................

2.4.1.3.

Høyde (i driftsferdig stand)(g8) (for hjuloppheng som kan høydejusteres, angis normal innstilling
under kjøring): ........................................................................................................................................

2.4.2.

For understell med karosseri

2.4.2.1.

Lengde(g5): . ............................................................................................................................................

2.4.2.1.1.

Lasteflatens lengde: ................................................................................................................................

2.4.2.2.

Bredde(g7): ..............................................................................................................................................

2.4.2.2.1.

Veggtykkelse (for et kjøretøy bestemt for temperaturkontrollert transport av gods): ............................

2.4.2.3.

Høyde (i driftsferdig stand)(g8) (for hjuloppheng som kan høydejusteres, angis normal innstilling
under kjøring): ........................................................................................................................................

2.6.

Masse i driftsferdig stand
Kjøretøyets masse med karosseri − for trekkvogn i andre grupper enn M1, med kopling, dersom den
er montert av produsenten − i driftsferdig stand, eller understellets masse eller understellets masse
med førerhus uten karosseri eller kopling dersom karosseriet og/eller koplingen ikke er montert av
produsenten (med væsker, verktøy, eventuelt reservehjul og fører og, for busser og turvogner, et
mannskapsmedlem dersom kjøretøyet er utstyrt med et mannskapssete)(h) (største og minste for hver
variant): ...

2.6.1.

Fordeling av denne massen på akslene og, for semitrailere eller påhengsvogner, belastningen på
koplingspunktet (største og minste for hver variant): ............................................................................

2.7.

Det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyets minste masse som angitt av produsenten, ved et delvis
oppbygd kjøretøy:

2.8.

Største teknisk tillatte totalmasse angitt av produsenten(i)(3): . .......................................................

2.8.1.

Fordeling av denne massen på akslene, og for semitrailere eller påhengsvogner, belastningen på
koplingspunktet(3): .................................................................................................................................

2.9.

Største teknisk tillatte masse på hver aksel: ......................................................................................

2.10.

Største teknisk tillatte masse på hver akselgruppe: ..........................................................................

2.11.

Motorvognens største teknisk tillatte trekkbare masse for
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2.11.1.

slepvogn: ................................................................................................................................................

2.11.2.

semitrailer: ..............................................................................................................................................

2.11.3.

påhengsvogn: ..........................................................................................................................................

2.11.4.

Vogntogets største teknisk tillatte totalmasse(3): ....................................................................................

2.11.6.

Største masse på ubremset tilhenger: .....................................................................................................

2.12.

Største teknisk tillatte statiske vertikale belastning/masse på kjøretøyets koplingspunkt: ..........

2.12.1.

For motorvognen: ...................................................................................................................................

2.16.

Beregnede største tillatte masser ved registrering/i bruk (valgfritt: dersom disse verdiene er
oppgitt, skal de kontrolleres i samsvar med kravene i vedlegg IV til direktiv 97/27/EF)

2.16.1.

Beregnet største tillatte totalmasse ved registrering/i bruk (flere angivelser kan angis for hver tekniske
konfigurasjon(5)): . ..................................................................................................................................

2.16.2.

Beregnet største tillatte totalmasse på hver aksel ved registrering/i bruk og, for en semitrailer eller
påhengsvogn, beregnet belastning på koplingspunktet som angitt av produsenten når den er lavere
enn den største teknisk tillatte masse på koplingspunktet (flere angivelser kan oppgis for hver tekniske
konfigurasjon(5)): . ..................................................................................................................................

2.16.3.

Beregnet største tillatte masse på hver akselgruppe ved registrering/i bruk (flere angivelser kan oppgis
for hver tekniske konfigurasjon(5)): . ......................................................................................................

2.16.4.

Beregnet største tillatte trekkbare masse ved registrering/i bruk (flere angivelser kan oppgis for hver
tekniske konfigurasjon(5)): .....................................................................................................................

2.16.5.

Beregnet største tillatte masse for vogntoget ved registrering/i bruk (flere angivelser kan oppgis for
hver tekniske konfigurasjon(5)): .............................................................................................................

3.

MOTOR(k)

3.1.

Motorprodusent: . .................................................................................................................................

3.1.1.

Produsentens motorkode (påført på motoren eller identifisert på annen måte): . ...................................

3.1.2.

Ev. godkjenningsnummer, herunder drivstoffidentifikasjonsmerke: ......................................................
(bare tunge kjøretøyer)

3.2.

Forbrenningsmotor

3.2.1.1.

Virkemåte: elektrisk tenning/kompresjonstenning(1)
Syklus: firetakts/totakts/rotasjon(1)

3.2.1.2.

Antall sylindrer og deres innretning: ......................................................................................................

3.2.1.3.

Slagvolum(m): … cm3

3.2.1.6.

Normalt tomgangsturtall(2): …… min-1

3.2.1.8.

Største nettoeffekt(n): ... kW ved ... min-1 (angitt av produsenten)

3.2.2.1.

Lette kjøretøyer: diesel/bensin/LPG/NG eller biometan/etanol (E 85)/biodiesel/hydrogen(1)(6)

3.2.2.2.

Tunge kjøretøyer: diesel/bensin/LPG/NG-H/NG-L/NG-HL/etanol(1)(6)

3.2.2.4.

Kjøretøyets drivstofftype: kjøretøyer for én eller flere typer drivstoff, eller fleksidrivstoff(1)

3.2.2.5.

Største tillatte andel biodrivstoff i drivstoffet (angitt av produsenten): … i volumprosent

3.2.3.

Drivstofftank(er)

3.2.3.1.

Hoveddrivstofftank(er)
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3.2.3.1.1.

Antall tanker og hver tanks kapasitet: ....................................................................................................

3.2.3.2.

Reservetank(er) for drivstoff

3.2.3.2.1.

Antall tanker og hver tanks kapasitet: ....................................................................................................

3.2.4.

Drivstofftilførsel

3.2.4.1.

Ved forgasser(e): ja/nei(1)

3.2.4.2.

Ved drivstoffinnsprøyting (bare ved kompresjonstenning): ja/nei(1)

3.2.4.2.2.

Virkemåte: direkte innsprøyting/forkammer/virvelkammer(1)

3.2.4.3.

Ved drivstoffinnsprøyting (bare ved elektrisk tenning): ja/nei(1)

3.2.7.

Kjølesystem: væske/luft(1)

3.2.8.

Innsugingsanlegg

3.2.8.1.

Overlader: ja/nei(1)

3.2.8.2.

Mellomkjøler: ja/nei(1)

3.2.9.

Eksosanlegg

3.2.9.4.

Lydpotte(r), type, merking: ....................................................................................................................
Når det er relevant for utvendig støy, støydempende tiltak i motorrommet og på motoren: .................

3.2.9.5.

Plassering av eksosutløpet: . ...................................................................................................................

3.2.12.

Tiltak mot luftforurensning

3.2.12.2.

Supplerende forurensningsreduserende innretninger (dersom slike forekommer og ikke omfattes av
andre numre)

3.2.12.2.1.

Katalysator: ja/nei(1)

3.2.12.2.1.11.

Regenereringssystemer eller metoder for etterbehandling av eksos, beskrivelse: .................................

3.2.12.2.1.11.6. Reagenser som forbrukes: ja/nei(1)
3.2.12.2.1.11.7. Type og konsentrasjon av reagens som kreves for katalytisk virkning:..................................................
3.2.12.2.2.

Lambda-sonde: ja/nei(1)

3.2.12.2.3.

Luftinnsprøyting: ja/nei(1)

3.2.12.2.4.

Eksosresirkulering: ja/nei(1)

3.2.12.2.5.

Innretning for reduksjon av fordampingsutslipp: ja/nei(1)

3.2.12.2.6.

Partikkelfilter: ja/nei(1)

3.2.12.2.7.

Egendiagnosesystem: ja/nei(1)

3.2.12.2.8.

Andre systemer (beskrivelse og virkemåte): ..........................................................................................

3.2.12.2.9.

Dreiemomentbegrenser: ja/nei(1)

3.2.13.1.

Plassering av merket med absorpsjonsfaktor (gjelder bare motorer med kompresjonstenning): . .........

3.2.15.

LPG-drivstoffsystem: ja/nei(1)

3.2.16.

NG-drivstoffsystem: ja/nei(1)

3.3.

Elektrisk motor

3.3.1.

Type (vikling, magnetisering): ...............................................................................................................

3.3.1.1.

Største effekt over 1 time: ... kW
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3.3.1.2.

Driftsspenning: ... V

3.3.2.

Batteri

3.3.2.4.

Plassering: ..............................................................................................................................................

3.4.

Motor eller motorkombinasjon

3.4.1.

Elektrisk hybridkjøretøy: ja/nei(1)

3.4.2.

Gruppe av elektriske hybridkjøretøyer: ekstern lading / ikke-ekstern lading:(1)

3.6.5.

Smøremiddeltemperatur
Laveste: … K
Høyeste: … K

4.

KRAFTOVERFØRING(p)

4.2.

Type (mekanisk, hydraulisk, elektrisk osv.): . ....................................................................................

4.5.

Girkasse

4.5.1.

Type (manuell/automatisk/CVT (kontinuerlig variabel kraftoverføring))(1)

4.6.

Girutvekslingsforhold

Gir

Girkassens utveksling
(forhold mellom motorens
turtall og utgående aksels
turtall)

Differensialens
utveksling(er) (forhold
mellom utgående aksels
turtall og drivhjulenes
turtall)

Samlet utveksling

Maksimum for CVT
1
2
3
...
Minimum for CVT
Revers

4.7.

Kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet (i km/t)(q):

4.9.

Fartsskriver: ja/nei(1)

4.9.1.

Godkjenningsmerke: . .............................................................................................................................

5.

AKSLER

5.1.

Beskrivelse av hver aksel: ......................................................................................................................

5.2.

Merke: ....................................................................................................................................................

5.3.

Type: .......................................................................................................................................................

5.4.

Plassering av løftbare aksler: . ................................................................................................................

5.5.

Plassering av belastbare aksler: ..............................................................................................................

6.

HJULOPPHENG

6.2.

Hjulopphengets type og utforming for hver enkelt aksel eller akselgruppe eller hvert enkelt hjul: ......

6.2.1.

Nivåregulering: ja/nei/ekstrautstyr(1)
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6.2.3.

Luftfjæring for drivaksel/drivaksler: ja/nei(1)

6.2.3.1.

Fjæring av drivaksel tilsvarende luftfjæring: ja/nei(1)

6.2.4.

Luftfjæring for aksel/aksler som ikke er drivaksel: ja/nei(1)

6.2.4.1.

Fjæring av aksel/aksler som ikke er drivaksel, tilsvarende luftfjæring: ja/nei(1)

6.6.1.

Dekk-/hjulkombinasjon(er)
a) For dekk angis dimensjonsbetegnelse, indeks for belastningskapasitet,
hastighetskategori og rullemotstand i samsvar med ISO 28580 (ev.)(r).

23.6.2016

symbol

for

b) For hjul angis felgdimensjon(er) og innpressing(er).
6.6.1.1.

Aksler

6.6.1.1.1.

Aksel 1: . .................................................................................................................................................

6.6.1.1.2.

Aksel 2: . .................................................................................................................................................
osv.

6.6.1.2.

Eventuelt reservehjul: .............................................................................................................................

6.6.2.

Øvre og nedre grense for rulleradius

6.6.2.1.

Aksel 1: . .................................................................................................................................................

6.6.2.2.

Aksel 2: . .................................................................................................................................................
osv.

7.

STYRING

7.2.

Kraftoverføring og betjening

7.2.1.

Type overføringsinnretning (spesifiseres eventuelt for for- og bakhjul): ...............................................

7.2.2.

Overføring til hjulene (også ikke-mekanisk; spesifiseres eventuelt for for- og bakhjul): ......................

7.2.3.

Eventuell hjelpekraft: .............................................................................................................................

8.

BREMSER

8.5.

Blokkeringsfrie bremser: ja/nei/ekstrautstyr(1)

8.9.

Kort beskrivelse av bremseanlegget i samsvar med nr. 1.6 i tilføyelsen til tillegg 1 til vedlegg IX til
direktiv 71/320/EØF:

8.11.

Nærmere beskrivelse av type mellomakselbremseanlegg:

9.

KAROSSERI

9.1.

Type karosseri i henhold til kodene i del C i vedlegg II: . ......................................................................

9.3.

Fører- og passasjerdører, låser og hengsler

9.3.1.

Antall dører og deres utforming: ............................................................................................................

9.9.

Innretninger for indirekte utsyn

9.9.1.

Speil (spesifiser for hvert enkelt speil):

9.9.1.1.

Merke: ....................................................................................................................................................

9.9.1.2.

Typegodkjenningsmerke: .......................................................................................................................
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9.9.1.3.

Variant: ...................................................................................................................................................

9.9.1.6.

Tilleggsutstyr som kan ha innvirkning på synsfeltet bakover: ...............................................................

9.9.2.

Andre innretninger for indirekte utsyn enn speil: ..................................................................................

9.9.2.1.

Type og spesifikasjoner (f.eks. fullstendig beskrivelse av innretningen): ..............................................

9.10.

Innvendig innredning

9.10.3.

Seter

9.10.3.1.

Antall sitteplasser(s): ..............................................................................................................................

9.10.3.1.1.

Plassering og innretning: ........................................................................................................................

9.10.3.2.

Sitteplasser som er beregnet på bruk bare når kjøretøyet står stille: ......................................................

9.10.4.1.

Type hodestøtte(r): integrert(e)/avtakbar(e)/separat(e)(1)

9.10.4.2.

Ev. typegodkjenningsnummer/-numre: ..................................................................................................

9.10.8

Gass som benyttes som kjølemiddel i klimaanlegget: . ..........................................................................

9.10.8.1.

Klimaanlegget er konstruert for å inneholde fluorholdige klimagasser med et potensial for global
oppvarming på mer enn 150: ja/nei(1)

9.12.2.

Type og plassering av ekstra sikringsutstyr (angi ja/nei/ekstrautstyr):
(V = venstre side, H = høyre side, M = midtre sitteplass)

Kollisjonspute foran

Første seterad

Andre
seterad(*)

(*)

⎧
⎨
⎩

V

⎧
⎨
⎩

V

Kollisjonspute i siden

Tilleggsstrammer for
belte

M
H

M
H

Tabellen kan utvides etter behov for kjøretøyer med flere enn to seterader eller dersom det er flere enn tre seter
i kjøretøyets bredde.

9.17.

Lovfestede kjennemerker

9.17.1.

Fotografier og/eller tegninger av plasseringen av de lovfestede kjennemerkene og pregingene og av
understellsnummeret: .............................................................................................................................

9.17.2.

Fotografier og/eller tegninger av lovfestede kjennemerker og preginger (målsatt eksempel): ..............

9.17.3.

Fotografier og/eller tegninger av understellsnummeret (målsatt eksempel): .........................................

9.17.4.1.

Betydningen av tegnene i annen del, og eventuelt i tredje del, som benyttes for å oppfylle kravene i
nr. 5.3 i ISO-standard 3779-1983, skal forklares: ..................................................................................

9.17.4.2.

Dersom tegnene i annen del benyttes for å oppfylle kravene i nr. 5.4 i ISO‑standard 3779-1983, skal
disse tegnene angis: ................................................................................................................................

9.22.

Underkjøringshinder foran

9.22.0.

Finnes: ja/nei/ufullstendig(1)
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9.23.

Beskyttelse av fotgjengere

9.23.1.

En detaljert beskrivelse med fotografier og/eller tegninger av kjøretøyet med hensyn til konstruksjon,
dimensjoner, relevante referanselinjer og materialsammensetninger for kjøretøyets system for
frontvern (indre og ytre), herunder detaljbeskrivelser av eventuelle aktive beskyttelsessystemer som
er montert.

9.24.

Frontvern

9.24.1.

Frontvern: ja/nei/ekstrautstyr(1)

9.24.3.

Ev. typegodkjenningsmerke: ..................................................................................................................

11.

FORBINDELSER MELLOM TREKKVOGNER OG TILHENGERE OG SEMITRAILERE

11.1.

Klasse og type for den eller de koplingene som er montert eller skal monteres: ...................................

11.3.

Instruksjoner for hvordan koplingstypen skal festes til kjøretøyet, og fotografier eller tegninger av
festepunktene på kjøretøyet som angitt av produsenten; tilleggsopplysninger dersom bruken av
koplingstypen er begrenset til visse varianter eller versjoner av kjøretøytypen: ...................................

11.4.

Opplysninger om montering av særlige trekkbeslag eller tilhengerfester: . ...........................................

11.5.

Typegodkjenningsnummer/-numre: .......................................................................................................

12.

DIVERSE

12.7.1.

Kjøretøy utstyrt med kortdistanseradarutstyr i 24 GHz-frekvensbåndet: ja/nei(1)

13.

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR BUSSER OG TURVOGNER

13.1.

Kjøretøyklasse: Klasse I, klasse II, klasse III, klasse A, klasse B(1)

13.1.2.

Understellstyper som typegodkjent karosseri kan monteres på (produsent(er) og typer av
kjøretøyer): .............................................................................................................................................

13.3.

Antall passasjerer (sittende og stående)

13.3.1.

I alt (N): ..................................................................................................................................................

13.3.2.

Øvre etasje (Na)(1): .................................................................................................................................

13.3.3.

Nedre etasje (Nb)(1): ...............................................................................................................................

13.4.

Antall passasjerer (sittende)

13.4.1.

I alt (A): ..................................................................................................................................................

13.4.2.

Øvre etasje (Aa)(1): .................................................................................................................................

13.4.3.

Nedre etasje (Ab)(1): ...............................................................................................................................

13.4.4.

For kjøretøyer i gruppe M2 og M3, antall rullestolplasser: .....................................................................

16.

TILGANG TIL OPPLYSNINGER OM REPARASJON OG VEDLIKEHOLD AV KJØRETØYET

16.1.

Adresse til hovednettstedet med tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av
kjøretøyet: . .............................................................................................................................................
B.    Gruppe O

0.

GENERELT

0.1.

Merke (produsentens firma): ..................................................................................................................

0.2.

Type: .......................................................................................................................................................

0.2.1.

Eventuell(e) handelsbetegnelse(r): .........................................................................................................

23.6.2016

23.6.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

0.3.

Typebetegnelse, dersom det er merket på kjøretøyet(b): ........................................................................

0.3.1.

Merkingens plassering: . .........................................................................................................................

0.4.

Kjøretøygruppe(c): . ................................................................................................................................

0.4.1.

Klassifisering(er) etter hva slags farlig gods kjøretøyet skal transportere: ............................................

0.5.

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

0.8.

Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r): . .........................................................................

0.9.

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

1.

KJØRETØYETS GENERELLE SPESIFIKASJONER

1.1.

Fotografier og/eller tegninger av et representativt kjøretøy: ..................................................................

1.3.

Antall aksler og hjul: ..............................................................................................................................

1.3.1.

Antall og plassering av aksler med tvillinghjul: . ...................................................................................

1.3.2.

Antall og plassering av styrende aksler: .................................................................................................

1.4.

Eventuelt understell (oversiktstegning): . ...............................................................................................

2.

MASSER OG DIMENSJONER(f)(g)
(i kg og mm) (Se eventuell tegning)

2.1.

Akselavstand(er) (ved største belastning)(g1):

2.1.1.

Kjøretøyer med to aksler ........................................................................................................................

2.1.2.

Kjøretøyer med minst tre aksler

2.1.2.1.

Avstand mellom etterfølgende aksler fra forreste til bakerste aksel: .....................................................

2.1.2.2.

Samlet akselavstand: ..............................................................................................................................

2.3.1.

Sporvidde for hver styrende aksel(g4): . ..................................................................................................

2.3.2.

Sporvidde for alle andre aksler(g4): ........................................................................................................

2.4.

Kjøretøyets hoveddimensjoner (samlet)

2.4.1.

For understell uten karosseri

2.4.1.1.

Lengde(g5): . ............................................................................................................................................

2.4.1.1.1.

Største tillatte lengde: .............................................................................................................................

2.4.1.1.2.

Minste tillatte lengde: .............................................................................................................................

2.4.1.1.3.

For tilhengere, største tillatte draglengde(g6): . .......................................................................................

2.4.1.2.

Bredde(g7): ..............................................................................................................................................

2.4.1.2.1.

Største tillatte bredde: . ...........................................................................................................................

2.4.1.2.2.

Minste tillatte bredde: . ...........................................................................................................................

2.4.2.

For understell med karosseri

2.4.2.1.

Lengde(g5): . ............................................................................................................................................

2.4.2.1.1.

Lasteflatens lengde: ................................................................................................................................

2.4.2.1.2.

For tilhengere, største tillatte draglengde(g6): . .......................................................................................
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2.4.2.2.

Bredde(g7): ..............................................................................................................................................

2.4.2.2.1.

Veggtykkelse (for et kjøretøy bestemt for temperaturkontrollert transport av gods): ............................

2.4.2.3.

Høyde (i driftsferdig stand)(g8) (for hjuloppheng som kan høydejusteres, angis normal innstilling
under kjøring): ........................................................................................................................................

2.6.

Masse i driftsferdig stand
Kjøretøyets masse med karosseri − for trekkvogn i andre grupper enn M1, med kopling, dersom den
er montert av produsenten − i driftsferdig stand, eller understellets masse eller understellets masse
med førerhus uten karosseri eller kopling dersom karosseriet og/eller koplingen ikke er montert av
produsenten (med væsker, verktøy, eventuelt reservehjul og fører og, for busser og turvogner, et
mannskapsmedlem dersom kjøretøyet er utstyrt med et mannskapssete)(h) (største og minste for hver
variant):

2.6.1.

Fordeling av denne massen på akslene og, for semitrailere eller påhengsvogner, belastningen på
koplingspunktet (største og minste for hver variant): ............................................................................

2.7.

Det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyets minste masse som angitt av produsenten, ved et delvis
oppbygd kjøretøy: . .................................................................................................................................

2.8.

Største teknisk tillatte totalmasse angitt av produsenten(i)(3): . ..........................................................

2.8.1.

Fordeling av denne massen på akslene, og for semitrailere eller påhengsvogner belastningen på
koplingspunktet(3): .................................................................................................................................

2.9.

Største teknisk tillatte masse på hver aksel: ......................................................................................

2.10.

Største teknisk tillatte masse på hver akselgruppe: ..........................................................................

2.12.

Største teknisk tillatte statiske vertikale belastning/masse på kjøretøyets koplingspunkt: ..............

2.12.2.

For semitraileren eller påhengsvognen: .................................................................................................

2.16.

Beregnede største tillatte masser ved registrering/i bruk (valgfritt: dersom disse verdiene er
oppgitt, skal de kontrolleres i samsvar med kravene i vedlegg IV til direktiv 97/27/EF)

2.16.1.

Beregnet største tillatte totalmasse ved registrering/i bruk (flere angivelser kan oppgis for hver teknisk
konfigurasjon(5)): . ..................................................................................................................................

2.16.2.

Beregnet største tillatte totalmasse på hver aksel ved registrering/i bruk og, for en semitrailer eller
påhengsvogn, beregnet belastning på koplingspunktet som angitt av produsenten når den er lavere
enn den største teknisk tillatte masse på koplingspunktet (flere angivelser kan oppgis for hver teknisk
konfigurasjon(5)): . ..................................................................................................................................

2.16.3.

Beregnet største tillatte masse på hver akselgruppe ved registrering/i bruk (flere angivelser kan oppgis
for hver teknisk konfigurasjon(5)): .........................................................................................................

2.16.4.

Beregnet største tillatte trekkbare masse ved registrering/i bruk (flere angivelser kan oppgis for hver
teknisk konfigurasjon(5)): .......................................................................................................................

2.16.5.

Beregnet største tillatte masse for vogntoget ved registrering/i bruk (flere angivelser kan oppgis for
hver teknisk konfigurasjon(5)): ...............................................................................................................

4.

KRAFTOVERFØRING

4.7.

Kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet (i km/t)(q):

5.

AKSLER

5.1.

Beskrivelse av hver aksel: ......................................................................................................................

5.2.

Merke: ....................................................................................................................................................

5.3.

Type: .......................................................................................................................................................

5.4.

Plassering av løftbare aksler: . ................................................................................................................

5.5.

Plassering av belastbare aksler: ..............................................................................................................
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6.

HJULOPPHENG

6.2.

Hjulopphengets type og utforming for hver enkelt aksel eller hvert enkelt hjul: . .................................

6.2.1.

Nivåregulering: ja/nei/ekstrautstyr(1)

6.2.4.

Luftfjæring for aksel/aksler som ikke er drivaksel: ja/nei(1)

6.2.4.1.

Fjæring av aksel/aksler som ikke er drivaksel, tilsvarende luftfjæring: ja/nei(1)

6.6.1.

Dekk-/hjulkombinasjon(er)
a) For dekk angis dimensjonsbetegnelse, indeks for belastningskapasitet,
hastighetskategori og rullemotstand i samsvar med ISO 28580 (ev.)(r).

symbol

for

b) For hjul angis felgdimensjon(er) og innpressing(er).
6.6.1.1.

Aksler

6.6.1.1.1.

Aksel 1: . .................................................................................................................................................

6.6.1.1.2.

Aksel 2: . .................................................................................................................................................
osv.

6.6.1.2.

Eventuelt reservehjul: .............................................................................................................................

6.6.2.

Øvre og nedre grense for rulleradius

6.6.2.1.

Aksel 1: . .................................................................................................................................................

6.6.2.2.

Aksel 2:
osv.

7.

STYRING

7.2.

Kraftoverføring og betjening

7.2.1.

Type overføringsinnretning (spesifiseres eventuelt for for- og bakhjul): ...............................................

7.2.2.

Overføring til hjulene (også ikke-mekanisk; spesifiseres eventuelt for for- og bakhjul): ......................

7.2.3.

Eventuell hjelpekraft: .............................................................................................................................

8.

BREMSER

8.5.

Blokkeringsfrie bremser: ja/nei/ekstrautstyr(1)

8.9.

Kort beskrivelse av bremseanlegget i samsvar med nr. 1.6 i tilføyelsen til tillegg 1 til vedlegg IX til
direktiv 71/320/EØF: . ............................................................................................................................

9.

KAROSSERI

9.1.

Type karosseri i henhold til kodene i del C i vedlegg II: . ......................................................................

9.17.

Lovfestede kjennemerker

9.17.1.

Fotografier og/eller tegninger av plasseringen av de lovfestede kjennemerkene og pregingene og av
understellsnummeret: .............................................................................................................................

9.17.2.

Fotografier og/eller tegninger av lovfestede kjennemerker og preginger (målsatt eksempel): ..............

9.17.3.

Fotografier og/eller tegninger av understellsnummeret (målsatt eksempel): .........................................
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9.17.4.1.

Betydningen av tegnene i annen del, og eventuelt i tredje del, som benyttes for å oppfylle kravene i
nr. 5.3 i ISO-standard 3779-1983, skal forklares: ..................................................................................

9.17.4.2.

Dersom tegnene i annen del benyttes for å oppfylle kravene i nr. 5.4 i ISO-standard 3779-1983, skal
disse tegnene angis: ................................................................................................................................

11.

FORBINDELSER MELLOM TREKKVOGNER OG TILHENGERE OG SEMITRAILERE

11.1.

Klasse og type for den eller de koplingene som er montert eller skal monteres: ...................................

11.5.

Typegodkjenningsnummer/-numre: .......................................................................................................
DEL II

Tabell som viser hvordan oppføringene i del I kan kombineres for hver versjon og variant av kjøretøytypen
Nummer

Alle

Versjon 1

Versjon 2

Versjon 3

Versjon n

Merknader:
a)
b)
c)
d)
e)

Det skal utarbeides en egen tabell for hver enkelt variant innenfor hver kjøretøytype.
Oppføringer som kan kombineres uten begrensninger innenfor en variant, skal føres i kolonnen merket «Alle».
Ovennevnte opplysninger kan presenteres på en annen måte eller sammen med opplysningene i del I.
Hver variant og hver versjon skal betegnes med en alfanumerisk kode, som også må angis i samsvarssertifikatet (vedlegg IX) for det
aktuelle kjøretøyet.
Variant(er) som omfattes av vedlegg XI, skal betegnes med en særskilt alfanumerisk kode.

DEL III
Typegodkjenningsnumre
Oppgi opplysningene som kreves i tabellen nedenfor, om de numrene som gjelder dette kjøretøyet i vedlegg IV eller
XI. (Alle relevante godkjenninger skal tas med. Opplysninger om deler trenger imidlertid ikke angis her dersom disse
opplysningene finnes i den aktuelle godkjenningsattesten for montering.)

Emne

Typegodkjenningsnummer eller prøvingsrapportens nummer(***)

Medlemsstat eller avtalepart(*) som utsteder
typegodkjenningen(**)
eller prøvingsrapporten(***)

Utvidelse (dato)

Variant(er)/versjon(er)

(*) Avtaleparter til den reviderte 1958-avtalen.
(**) Skal opplyses dersom det ikke framgår av typegodkjenningsnummeret.
(***) Skal opplyses når produsenten anvender bestemmelsene i artikkel 9 nr. 6. I så fall skal den rettsakten som anvendes angis i den
andre kolonnen.

Underskrift:..........................................................................................................................................................................
Stilling: ...............................................................................................................................................................................
Dato: .................................................................................................................................................................................»

________
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VEDLEGG III

«VEDLEGG IV
LISTE OVER RETTSAKTER der kravene med hensyn til Ef-TYPEgodkjenning av kjøretøyer er fastsatt

DEL I
Liste over rettsakter for EF-typegodkjenning av kjøretøyer som produseres i ubegrensede serier

Nr.

Emne

Rettsakt

Den europeiske unions
tidende

Gyldighetsområde
M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

X

X

X

X

1

Tillatt lydnivå

Direktiv 70/157/ L 42 av 23.2.1970, s. 16
EØF

X

X

X

X

X

X

2

Utslipp

Direktiv 70/220/ L 76 av 6.4.1970, s. 1
EØF

X

X

X

X

X

X

2a

Utslipp (Euro 5 og 6) fra
lette kjøretøyer / tilgang til
opplysninger

Forordning (EF) L 171 av 29.6.2007, s. 1
nr. 715/2007

X(9) X(9)

3

Drivstofftanker /
underkjøringshinder bak

Direktiv 70/221/ L 76 av 6.4.1970, s. 23
EØF

X(5) X(5) X(5) X(5) X(5) X(5)

4

Plassering av bakre
kjennemerke

Direktiv 70/222/ L 76 av 6.4.1970, s. 25
EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

Styreinnretninger

Direktiv 70/311/ L 133 av 18.6.1970, s. 10
EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

Dørlåser og dørhengsler

Direktiv 70/387/ L 176 av 10.8.1970, s. 5
EØF

X

X

X

X

7

Signalhorn

Direktiv 70/388/ L 176 av 10.8.1970, s. 12
EØF

X

X

X

X

X

X

8

Innretninger for indirekte utsyn

X

X

X

X

X

X

9

Bremser

Direktiv 71/320/ L 202 av 6.9.1971, s. 37
EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

Radiostøy (elektromagnetisk
kompatibilitet)

Direktiv 72/245/ L 152 av 6.7.1972, s. 15
EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11

Utslipp fra dieselmotorer

Direktiv 72/306/ L 190 av 20.8.1972, s. 1
EØF

X

X

X

X

X

X

12

Innvendig utstyr

Direktiv 74/60/
EØF

L 38 av 11.2.1974, s. 2

X

13

Tyverisikring og startsperre

Direktiv 74/61/
EØF

L 38 av 11.2.1974, s. 22

X

X

X

X

X

X

14

Styreinnretningens oppførsel
ved sammenstøt

Direktiv 74/297/ L 165 av 20.6.1974, s. 16
EØF

X

15

Setestyrke

Direktiv 74/408/ L 221 av 12.8.1974, s. 1
EØF

X

X

X

16

Utstikkende deler

Direktiv 74/483/ L 256 av 2.10.1974, s. 4
EØF

X

Direktiv
2003/97/EF

L 25 av 29.1.2004, s. 1

X(9) X(9)

X

X

X

X
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Gyldighetsområde
M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

X

X

X

X

17

Hastighetsmåler og reversgir

Direktiv 75/443/ L 196 av 26.7.1975, s. 1
EØF

X

X

X

X

X

X

18

Kjennemerker (lovfestede)

Direktiv 76/114/ L 24 av 30.1.1976, s. 1
EØF

X

X

X

X

X

X

19

Bilbeltefester

Direktiv 76/115/ L 24 av 30.1.1976, s. 6
EØF

X

X

X

X

X

X

20

Montering av lys- og lyssignal
innretninger

Direktiv 76/756/ L 262 av 27.9.1976, s. 1
EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21

Refleksinnretninger

Direktiv 76/757/ L 262 av 27.9.1976, s. 32
EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22

Lykter (toppmarkeringslys,
markeringslys foran/bak,
sidemarkeringslys, stopplys,
kjørelys)

Direktiv 76/758/ L 262 av 27.9.1976, s. 54
EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

Lykter for retningslys

Direktiv 76/759/ L 262 av 27.9.1976, s. 71
EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24

Lykter for kjennemerke bak

Direktiv 76/760/ L 262 av 27.9.1976, s. 85
EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

Frontlykter (herunder
glødelamper)

Direktiv 76/761/ L 262 av 27.9.1976, s. 96
EØF

X

X

X

X

X

X

26

Lykter for tåkelys foran

Direktiv 76/762/ L 262 av 27.9.1976,
EØF
s. 122

X

X

X

X

X

X

27

Slepeinnretninger

Direktiv 77/389/ L 145 av 13.6.1977, s. 41
EØF

X

X

X

X

X

X

28

Lykter for tåkelys bak

Direktiv 77/538/ L 220 av 29.8.1977, s. 60
EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29

Lykter for ryggelys

Direktiv 77/539/ L 220 av 29.8.1977, s. 72
EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30

Lykter for parkeringslys

Direktiv 77/540/ L 220 av 29.8.1977, s. 83
EØF

X

X

X

X

X

X

31

Bilbelter og sikringsutstyr

Direktiv 77/541/ L 220 av 29.8.1977, s. 95
EØF

X

X

X

X

X

X

32

Synsfelt forover

Direktiv 77/649/ L 267 av 19.10.1977, s. 1
EØF

X

33

Betjeningsinnretningenes,
kontrollinnretningenes og
indikatorenes merking

Direktiv 78/316/ L 81 av 28.3.1978, s. 3
EØF

X

X

X

X

X

X

34

Avising/avdugging

Direktiv 78/317/ L 81 av 28.3.1978, s. 27
EØF

X

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

35

Vindusvisker/vindusspyler

Direktiv 78/318/ L 81 av 28.3.1978, s. 49
EØF

X

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

36

Varmeanlegg

L 292 av 9.11.2001, s. 21

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

37

Hjulavskjerming

Direktiv 78/549/ L 168 av 26.6.1978, s. 45
EØF

X

Direktiv
2001/56/EF
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Direktiv 78/932/ L 325 av 20.11.1978, s. 1
EØF
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Gyldighetsområde
M1

M2

M3

N1

N2

N3

X

X

O1

O2

O3

O4

38

Hodestøtter

39

CO2-utslipp/drivstofforbruk

Direktiv
80/1268/EØF

L 375 av 31.12.1980,
s. 36

X

40

Motoreffekt

Direktiv
80/1269/EØF

L 375 av 31.12.1980,
s. 46

X

41

Utslipp (Euro 5 og 6) fra tunge
kjøretøyer

42

Sidevern

Direktiv 89/297/ L 124 av 5.5.1989, s. 1
EØF

X

X

X

X

43

Avskjermingssystemer

Direktiv 91/226/ L 103 av 23.4.1991, s. 5
EØF

X

X

X

X

44

Vekt og mål (biler)

Direktiv 92/21/
EØF

L 129 av 14.5.1992, s. 1

X

45

Sikkerhetsglass

Direktiv 92/22/
EØF

L 129 av 14.5.1992, s. 11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46

Dekk

Direktiv 92/23/
EØF

L 129 av 14.5.1992, s. 95

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

47

Hastighetsbegrensere

Direktiv 92/24/
EØF

L 129 av 14.5.1992,
s. 154

X

X

X

X

48

Masser og dimensjoner (andre
kjøretøyer enn nevnt i nr. 44)

Direktiv 97/27/
EF

L 233 av 28.8.1997, s. 1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49

Utstikkende deler på førerhus

Direktiv 92/114/ L 409 av 31.12.1992,
EØF
s. 17

X

X

X

50

Koplinger

Direktiv 94/20/
EF

L 195 av 29.7.1994, s. 1

X

X

X

X

51

Antennelighet

Direktiv 95/28/
EF

L 281 av 23.11.1995, s. 1

52

Busser og turvogner

53

Direktiv
2005/55/EF

X

X

X

L 275 av 20.10.2005, s. 1 X(10) X(10)

X

X

X

X(10) X(10)

X

X(3) X(3) X(3) X(3) X(3) X(3)

X

Direktiv
2001/85/EF

L 42 av 13.2.2002, s. 1

X

Frontkollisjon

Direktiv 96/79/
EF

L 18 av 21.1.1997, s. 7

X(6)

54

Sidekollisjon

Direktiv 96/27/
EF

L 169 av 8.7.1996, s. 1

X(11)

55

(tom)

56

Kjøretøyer for transport av
farlig gods

Direktiv 98/91/
EF

L 11 av 16.1.1999, s. 25

57

Underkjøringshinder foran

Direktiv
2000/40/EF

L 203 av 10.8.2000, s. 9

58

Beskyttelse av fotgjengere

Direktiv
2003/102/EF

L 321 av 6.12.2003, s. 15 X(6)

X

X(11)

X(4) X(4) X(4) X(4) X(4) X(4) X(4)

X

X(6)
(7)

X
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Rettsakt

Den europeiske unions
tidende
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Gyldighetsområde
M1

M2

M3

N1

59

Mulighet for resirkulering

Direktiv
2005/64/EF

L 310 av 25.11.2005,
s. 10

X

X

60

Frontvern

Direktiv
2005/66/EF

L 309 av 25.11.2005,
s. 37

X

X

61

Klimaanlegg

Direktiv
2006/40/EF

L 161 av 14.6.2006, s. 12

X

X(8)

N2

N3

O1

O2

O3

O4

—

Gjeldende rettsakt (se rettsakten for nærmere opplysninger).

Kjøretøyer i denne gruppen skal være utstyrt med en passende avisings-/avduggingsinnretning for frontruten.
Kjøretøyer i denne gruppen skal være utstyrt med passende vindusvisker-/vindusspyleranlegg for frontruten.
Kravene i direktiv 94/20/EF får anvendelse bare på kjøretøyer som er utstyrt med koplinger.
Kravene i direktiv 98/91/EF får anvendelse bare dersom produsenten søker om typegodkjenning av et kjøretøy for transport av farlig gods.
For LPG- eller CNG-drevne kjøretøyer kreves godkjenning i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 67, endret ved 01-endringsserien, eller UN-ECE-reglement 110, i
påvente av at det vedtas relevante endringer av direktiv 70/221/EØF som vil omfatte LPG- og CNG-tanker.
(6) En største teknisk tillatt totalmasse på 2,5 tonn.
(7) Avledet av kjøretøyer i gruppe M1.
(8) Bare for kjøretøyer i gruppe N1 i klasse I som definert i første tabell i nr. 5.3.1.4 i vedlegg I til direktiv 70/220/EØF.
(9) For kjøretøyer med en referansemasse på høyst 2 610 kg. Kan på produsentens anmodning anvendes på kjøretøyer med en referansemasse på høyst 2 840 kg.
(10) For kjøretøyer med en referansemasse på minst 2 610 kg og som ikke har dratt fordel av muligheten i fotnote (9).
(11) Gjelder bare kjøretøyer der «referansepunktfor sitteplass» (eller «R-punkt») for det laveste setet er høyst 700 mm over bakken. «R-punktet» er definert i direktiv
77/649/EØF.
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Tillegg
Liste over rettsakter som får anvendelse ved typegodkjenning av kjøretøyer i gruppe M1 som produseres i små serier i samsvar med
artikkel 22
Emne

Rettsakt

Den europeiske unions tidende

M1

1

Tillatt lydnivå

Direktiv 70/157/EØF

L 42 av 23.2.1970, s. 16

A

2

Utslipp unntatt hele settet med krav i forbindelse
med egendiagnosesystemer (OBD)

Direktiv 70/220/EØF

L 76 av 6.4.1970, s. 1

A

2a

Utslipp (Euro 5 og 6) unntatt hele settet med krav
i forbindelse med egendiagnosesystemer (OBD) og
tilgang til opplysninger

Forordning (EF)
nr. 715/2007

L 171 av 29.6.2007, s. 1

A

3

Drivstofftanker/underkjøringshinder bak

Direktiv 70/221/EØF

L 76 av 6.4.1970, s. 23

B

4

Plassering av bakre kjennemerke

Direktiv 70/222/EØF

L 76 av 6.4.1970, s. 25

B

5

Styreinnretninger

Direktiv 70/311/EØF

L 133 av 18.6.1970, s. 10

C

6

Dørlåser og dørhengsler

Direktiv 70/387/EØF

L 176 av 10.8.1970, s. 5

C

7

Signalhorn

Direktiv 70/388/EØF

L 176 av 10.8.1970, s. 12

B

8

Innretninger for indirekte utsyn

Direktiv 2003/97/EF

L 25 av 29.1.2004, s. 1

X(2)
B(4)

9

Bremser

Direktiv 71/320/EØF

L 202 av 6.9.1971, s. 37

A

10

Radiostøy (elektromagnetisk kompatibilitet)

Direktiv 72/245/EØF

L 152 av 6.7.1972, s. 15

A(1)
C(3)

11

Utslipp fra dieselmotorer

Direktiv 72/306/EØF

L 190 av 20.8.1972, s. 1

A

12

Innvendig utstyr

Direktiv 74/60/EØF

L 38 av 11.2.1974, s. 2

C

13

Tyverisikring og startsperre

Direktiv 74/61/EØF

L 38 av 11.2.1974, s. 22

A

14

Styreinnretningens oppførsel ved sammenstøt

Direktiv 74/297/EØF

L 165 av 20.6.1974, s. 16

C

15

Setestyrke

Direktiv 74/408/EØF

L 221 av 12.8.1974, s. 1

C

16

Utstikkende deler

Direktiv 74/483/EØF

L 266 av 2.10.1974, s. 4

C

17

Hastighetsmåler og reversgir

Direktiv 75/443/EØF

L 196 av 26.7.1975, s. 1

B

18

Kjennemerker (lovfestede)

Direktiv 76/114/EØF

L 24 av 30.1.1976, s. 1

B

19

Bilbeltefester

Direktiv 76/115/EØF

L 24 av 30.1.1976, s. 6

B

20

Montering av lys- og lyssignalinnretninger

Direktiv 76/756/EØF

L 262 av 27.9.1976, s. 1

B

21

Refleksinnretninger

Direktiv 76/757/EØF

L 262 av 27.9.1976, s. 32

X
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Emne

Rettsakt

22

Lykter (toppmarkeringslys, markeringslys foran/
bak, sidemarkeringslys, stopplys, kjørelys)

Direktiv 76/758/EØF

L 262 av 27.9.1976, s. 54

X

23

Lykter for retningslys

Direktiv 76/759/EØF

L 262 av 27.9.1976, s. 71

X

24

Lykter for kjennemerke bak

Direktiv 76/760/EØF

L 262 av 27.9.1976, s. 85

X

25

Frontlykter (herunder glødelamper)

Direktiv 76/761/EØF

L 262 av 27.9.1976, s. 96

X

26

Lykter for tåkelys foran

Direktiv 76/762/EØF

L 262 av 27.9.1976, s. 122

X

27

Slepeinnretninger

Direktiv 77/389/EØF

L 145 av 13.6.1977, s. 41

B

28

Lykter for tåkelys bak

Direktiv 77/538/EØF

L 220 av 29.8.1977, s. 60

X

29

Lykter for ryggelys

Direktiv 77/539/EØF

L 220 av 29.8.1977, s. 72

X

30

Lykter for parkeringslys

Direktiv 77/540/EØF

L 220 av 29.8.1977, s. 83

X

31

Bilbelter og sikringsutstyr

Direktiv 77/541/EØF

L 220 av 29.8.1977, s. 95

A(2)
B(4)

32

Synsfelt forover

Direktiv 77/649/EØF

L 267 av 19.10.1977, s. 1

A

33

Betjeningsinnretningenes,
og indikatorenes merking

Direktiv 78/316/EØF

L 81 av 28.3.1978, s. 3

A

34

Avising/avdugging

Direktiv 78/317/EØF

L 81 av 28.3.1978, s. 27

C

35

Vindusvisker/ vindusspyler

Direktiv 78/318/EØF

L 81 av 28.3.1978, s. 49

C

36

Varmeanlegg

Direktiv 2001/56/EF

L 292 av 9.11.2001, s. 21

C

37

Hjulavskjerming

Direktiv 78/549/EØF

L 168 av 26.6.1978, s. 45

B

39

CO2-utslipp/drivstofforbruk

Direktiv 80/1268/EØF

L 375 av 31.12.1980, s. 36

A

40

Motoreffekt

Direktiv 80/1269/EØF

L 375 av 31.12.1980, s. 46

C

41

Utslipp (Euro 4 og 5) fra tunge kjøretøyer
unntatt hele settet med krav i forbindelse med
egendiagnosesystemer (OBD)

Direktiv 2005/55/EF

L 275 av 20.10.2005, s. 1

A

44

Vekt og mål (biler)

Direktiv 92/21/EØF

L 129 av 14.5.1992, s. 1

C

45

Sikkerhetsglass

Direktiv 92/22/EØF

L 129 av 14.5.1992, s. 11

X(2)
B(4)

46

Dekk

Direktiv 92/23/EØF

L 129 av 14.5.1992, s. 95

X(2)
B(4)

50

Koplinger

Direktiv 94/20/EF

L 195 av 29.7.1994, s. 1

X(2)
A(4)

53

Frontkollisjon

Direktiv 96/79/EF

L 18 av 21.1.1997, s. 7

—

54

Sidekollisjon

Direktiv 96/27/EF

L 169 av 8.7.1996, s. 1

—

kontrollinnretningenes

Den europeiske unions tidende

23.6.2016
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Rettsakt

Den europeiske unions tidende
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M1

58

Fotgjengervern

Direktiv 2003/102/EF

L 321 av 6.12.2003, s. 15

—

59

Mulighet for resirkulering

Direktiv 2005/64/EF

L 310 av 25.11.2005, s. 10

—(5)

60

Frontvern

Direktiv 2005/66/EF

L 309 av 25.11.2005, s. 37

X(2)
A(4)

61

Klimaanlegg

Direktiv 2006/40/EF

L 161 av 14.6.2006, s. 12.

X(2)
B(3)

Elektronisk delenhet.
Del.
Kjøretøy.
Monteringskrav.
Artikkel 7 i direktiv 2005/64/EF får imidlertid anvendelse.

Forklaring
X: EF-typegodkjenningsdokument skal utstedes; produksjonssamsvar skal sikres.
A: Ingen unntak utover dem som er angitt i rettsakten. Typegodkjenningsdokument og typegodkjenningsmerke kreves ikke. Prøvingsrapporter skal utarbeides av en
teknisk instans.
B: De tekniske kravene i rettsakten skal være oppfylt. Prøvingene fastsatt i rettsakten skal utføres i sin helhet. Dersom godkjenningsmyndigheten godtar det, kan
produsenten selv utføre dem. Produsenten kan få tillatelse til å utstede den tekniske rapporten. Det er ikke nødvendig å utstede et typegodkjenningsdokument, og
typegodkjenning kreves ikke.
C: Produsenten skal overfor godkjenningsmyndigheten påvise at de grunnleggende krav i rettsakten er oppfylt.
—: Denne rettsakten får ikke anvendelse (ingen krav).
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DEL II
Liste over UN-ECE-reglementer som er godkjente alternativer til direktiver eller forordninger nevnt i del I
Når det vises til et særdirektiv eller en særforordning i tabellen i del I, skal en godkjenning i henhold til følgende UNECE-reglementer som Fellesskapet har sluttet seg til i egenskap av avtalepart til De forente nasjoners økonomiske
kommisjon for Europa «Revidert overenskomst av 1958» i henhold til rådsbeslutning 97/836/EF(1), eller etterfølgende
rådsbeslutninger som nevnt i artikkel 3 nr. 3 i nevnte beslutning anses som likeverdig med en EF-typegodkjenning som
er tildelt i henhold til det gjeldende særdirektiv eller den gjeldende særforordning.
Ytterligere endringer av UN-ECE-reglementene oppført nedenfor(2) skal også anses som likeverdige, med forbehold
for Fellesskapets beslutning fastsatt ved artikkel 4 nr. 2 i beslutning 97/836/EF.
Emne

UN-ECE-grunnreglement

Endringsserie

Tillatt lydnivå

51

02

Reservelyddemper

59

00

Utslipp

83

05

Reservekatalysatorer

103

00

Drivstofftanker

34

02

LPG-tanker

67

01

CNG-tanker

110

00

Underkjøringshinder bak

58

01

5

Styreinnretninger

79

01

6

Dørlåser og dørhengsler

11

02

7

Signalhorn

28

00

8

Innretninger for indirekte utsyn

46

02

9

Bremser

13

10

Bremser

13H

00

Bremsebelegg

90

01

10

Radiostøy (elektromagnetisk kompatibilitet)

10

02

11

Utslipp fra dieselmotorer

24

03

12

Innvendig utstyr

21

01

13

Tyverisikring

18

03

Tyverisikring og startsperre

116

00

Alarmsystemer

97

01

116

00

1(*)

2

3

14

Styreinnretningens oppførsel ved sammenstøt

12

03

15

Setestyrke

17

07

(1)
(2)

EFT L 346 av 17.12.1997, s. 78.
Se UNECE TRANS/WP.29/343 i siste revisjon for senere endringer.
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UN-ECE-grunnreglement

Endringsserie

Setestyrke (busser og turvogner)

80

01

16

Utstikkende deler

26

03

17

Hastighetsmåler

39

00

19

Bilbeltefester

14

06

20

Montering av lys- og lyssignalinnretninger

48

03

21

Refleksinnretninger

3

02

22

Lykter (toppmarkeringslys, markeringslys
foran/bak, stopplys)

7

02

Lykter for kjørelys

87

00

Lykter for sidemarkeringslys

91

00

23

Lykter for retningslys

6

01

24

Lykter for kjennemerke bak

4

00

25

Frontlykter (R2 og HS1)

1

02

25

Frontlykter (sealed beam)

5

02

Frontlykter (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7 og/
eller H8, H9, HIR1, HIR2 og/eller H11)

8

05

Frontlykter (H4)

20

03

Frontlykter (sealed beam-halogenlykter)

31

02

Glødelamper til bruk i godkjente lykter

37

03

Frontlykter med lyskilde av gassutladningstypen

98

00

Lyskilder av gassutladningstypen til bruk i
godkjente gassutladningslamper

99

00

Frontlykter (asymmetrisk nærlys)

112

00

Justerbar frontbelysning

123

00

26

Lykter for tåkelys foran

19

02

28

Lykter for tåkelys bak

38

00

29

Lykter for ryggelys

23

00

30

Lykter for parkeringslys

77

00

31

Bilbelter og sikringsutstyr

16

04

Barnesikringsinnretninger

44

04

32

Synsfelt fororver

125

00

33

Betjeningsinnretningenes, kontrollinnretningenes og indikatorenes merking

121

00

36

Varmeanlegg

122

00
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UN-ECE-grunnreglement

Endringsserie

Hodestøtter (kombinert med seter)

17

07

Hodestøtter

25

04

39

CO2-utslipp – drivstofforbruk

101

00

40

Motoreffekt

85

00

41

Utslipp (Euro 5 og 6) fra tunge kjøretøyer

49

04

42

Sidevern

73

00

45

Sikkerhetsglass

43

00

46

Dekk til motorvogner og deres tilhengere

30

02

Dekk til nyttekjøretøyer og deres tilhengere

54

00

Reservedekk/-hjul til midlertidig bruk

64

01

Rullestøy

117

01

47

Hastighetsbegrensere

89

00

50

Koplinger

55

01

Koplingsinnretning

102

00

51

Antennelighet

118

00

52

Busser og turvogner

107

02

Påbyggets styrke (busser og turvogner)

66

00

53

Frontkollisjon

94

01

54

Sidekollisjon

95

02

56

Kjøretøyer for transport av farlig gods

105

04

57

Underkjøringshinder foran

93

00

38

Dersom særdirektivet eller særforordningen inneholder monteringskrav, gjelder disse også for deler og separate tekniske enheter som er godkjent i samsvar med UN-ECEreglementene.
(*)

Nummereringen av oppføringene i denne tabellen viser til nummereringen som brukes i tabellen i del I.»
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VEDLEGG IV

«VEDLEGG VI
MODELL for EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT

MODELL A
(anvendes ved typegodkjenning av et kjøretøy)
Største format: A4 (210 x 297 mm)
EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT FOR KJØRETØY
Typegodkjenningsmyndighetens stempel

Melding om:

for en type

— EF-typegodkjenning(1)

— ferdigoppbygd kjøretøy(1)

— utvidelse av EF-typegodkjenning( )

— etappevis ferdigoppbygd kjøretøy(1)

— nektelse av EF-typegodkjenning(1)

— delvis oppbygd kjøretøy(1)

— tilbakekalling av EF-typegodkjenning(1)

— kjøretøy med ferdigoppbygde og delvis oppbygde
varianter(1)

1

— kjøretøy med etappevis ferdigoppbygde og delvis
oppbygde varianter(1)

i henhold til direktiv 2007/46/EF, sist endret ved direktiv …/…/EF / forordning (EF) nr. …/…(1)
EF-typegodkjenningsnummer:
Begrunnelse for utvidelsen:

AVSNITT I
0.1.

Merke (produsentens firma):

0.2.

Type:

0.2.1.

Handelsbetegnelse(r)(1):

0.3.

Typebetegnelse, dersom det er merket på kjøretøyet:

0.3.1.

Merkingens plassering:

0.4.

Kjøretøygruppe(2):

0.5.

Navn og adresse til produsenten av det ferdigoppbygde kjøretøyet(1):

(1)
(2)

Dersom denne opplysningen ikke foreligger når typegodkjenningen gis, skal posten fylles ut senest når kjøretøyet bringes i
omsetning.
Som definert i vedlegg II.A.
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Navn og adresse til produsenten av basiskjøretøyet(1)(4):
Navn og adresse til produsenten med ansvar for den siste etappen på det delvis oppbygde kjøretøyet(1)(4):
Navn og adresse til produsenten av det etappevis oppbygde kjøretøyet(1)(4):
0.8.

Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):

0.9.

Navn på og adresse til produsentens eventuelle representant:

AVSNITT II
Undertegnede bekrefter herved at produsentens beskrivelse i det vedlagte opplysningsdokument er i samsvar med
kjøretøyet/kjøretøyene beskrevet ovenfor (EF-typegodkjenningsmyndigheten har valgt ut én eller flere prøver som
produsenten har framlagt som prototyp(er) av kjøretøytypen), og at de vedlagte prøvingsresultatene er gyldige for
kjøretøytypen.
1.

For ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer/varianter(1):
Kjøretøytypen oppfyller/oppfyller ikke(1) de tekniske kravene i alle de relevante rettsaktene som fastsatt i
vedlegg IV og XI(1)(4) til direktiv 2007/46/EF.

2.

For delvis oppbygde kjøretøyer/varianter(1):
Kjøretøytypen oppfyller / oppfyller ikke(1) de tekniske kravene i rettsaktene oppført i tabellen på side 2.

3.

Godkjenningen gis/nektes/tilbakekalles(1).

4.

Godkjenningen gis i samsvar med artikkel 20 og er gyldig til dd/mm/åå.

(Sted)

(Underskrift)

(Dato)

Vedlegg: Opplysningspakke
Prøvingsresultater (se vedlegg VIII).
Navn, stilling i foretaket og underskriftsprøve(r) for personen(e) som har myndighet til å utstede
samsvarssertifikater.

NB: Dersom denne modellen brukes i forbindelse med typegodkjenning i henhold til artikkel 20, 22 eller 23, skal
overskriften «EF-typegodkjenningsdokument for kjøretøy» ikke brukes, unntatt
— i tilfellet nevnt i artikkel 20 når Kommisjonen har vedtatt å tillate en medlemsstat å gi typegodkjenning i henhold til
dette direktiv,
— for kjøretøyer i gruppe M1 som er typegodkjent etter framgangsmåten i artikkel 22.

(4)

Se side 2
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EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT FOR KJØRETØY
Side 2
Med hensyn til delvis oppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer, varianter eller versjoner bygger denne EFtypegodkjenning på følgende typegodkjenning(er) for delvis oppbygde kjøretøyer:
Etappe 1: Basiskjøretøyets produsent:
EF-typegodkjenningsnummer:
Dato:
Gjelder varianter eller versjoner:
Etappe 2: Produsent:
EF-typegodkjenningsnummer:
Dato:
Gjelder varianter eller versjoner:
Etappe 3: Produsent:
EF-typegodkjenningsnummer:
Dato:
Gjelder varianter eller versjoner:
Dersom typegodkjenningen omfatter én eller flere delvis oppbygde varianter eller versjoner, angis de varianter eller
versjoner som er ferdigoppbygd eller etappevis ferdigoppbygd.
Ferdigoppbygde/etappevis ferdigoppbygde varianter:
Liste over krav for den typegodkjente delvis oppbygde kjøretøytypen eller -varianten eller -versjonen (det skal eventuelt
tas hensyn til hver av de angitte rettsakters virkeområde og siste endringer).
Nr.

Emne

Rettsakt

Sist endret

Gjelder variant eller
ev. versjon

(Bare emner som det er gitt EF-typegodkjenning for, føres opp.)

For spesialkjøretøyer, unntak og særlige bestemmelser gitt i henhold til vedlegg XI samt unntak gitt i henhold til artikkel
20:
Rettsakt

Nummer

Godkjenningens og unntakets
art

Gjelder variant eller ev. versjon
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Tillegg
Liste over rettsakter som kjøretøytypen er i samsvar med
(fylles ut bare ved typegodkjenning i henhold til artikkel 6 nr. 3)

Emne

Rettsakt(1)

1.

Tillatt lydnivå

Direktiv
70/157/EØF

2.

Utslipp

Direktiv
70/220/EØF

2a.

Utslipp (Euro 5 og 6) fra lette kjøretøyer /
tilgang til opplysninger

Forordning
(EF)
nr. 715/2007

3.

Drivstofftanker/underkjørings-hinder bak

Direktiv
70/221/EØF

4.

Plassering av bakre kjennemerke

Direktiv
70/222/EØF

5.

Styreinnretninger

Direktiv
70/311/EØF

6.

Dørlåser og dørhengsler

Direktiv
70/387/EØF

7.

Signalhorn

Direktiv
70/388/EØF

8.

Synsfelt bakover

Direktiv
71/127/EØF

8a.

Innretninger for indirekte utsyn

Direktiv
2003/97/EF

9.

Bremser

Direktiv
71/320/EØF

10.

Radiostøy (elektromagnetisk kompatibilitet)

Direktiv
72/245/EØF

11.

Utslipp fra dieselmotorer

Direktiv
72/306/EØF

12.

Innvendig utstyr

Direktiv 74/60/
EØF

13.

Tyverisikring og startsperre

Direktiv 74/61/
EØF

14.

Styreinnretningens oppførsel ved sammenstøt

Direktiv
74/297/EØF

15.

Setestyrke

Direktiv
74/408/EØF

16.

Utstikkende deler

Direktiv
74/483/EØF

17.

Hastighetsmåler og reversgir

Direktiv
75/443/EØF

Endret ved

Gjelder for følgende
versjoner
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Emne

Rettsakt(1)

18.

Kjennemerker (lovfestede)

Direktiv
76/114/EØF

19.

Bilbeltefester

Direktiv
76/115/EØF

20.

Montering av lys- og lyssignal-innretninger

Direktiv
76/756/EØF

21.

Refleksinnretninger

Direktiv
76/757/EØF

22.

Lykter (toppmarkeringslys, markeringslys
foran/bak, sidemarkeringslys, stopplys, kjørelys)

Direktiv
76/758/EØF

23.

Lykter for retningslys

Direktiv
76/759/EØF

24.

Lykter for kjennemerke bak

Direktiv
76/760/EØF

25.

Frontlykter (herunder glødelamper)

Direktiv
76/761/EØF

26.

Lykter for tåkelys foran

Direktiv
76/762/EØF

27.

Slepeinnretninger

Direktiv
77/389/EØF

28.

Lykter for tåkelys bak

Direktiv
77/538/EØF

29.

Lykter for ryggelys

Direktiv
77/539/EØF

30.

Lykter for parkeringslys

Direktiv
77/540/EØF

31.

Bilbelter og sikringsutstyr

Direktiv
77/541/EØF

32.

Synsfelt forover

Direktiv
77/649/EØF

33.

Betjeningsinnretningenes,
kontrollinnretningenes og indikatorenes
merking

Direktiv
78/316/EØF

34.

Avising/avdugging

Direktiv
78/317/EØF

35.

Vindusvisker/vindusspyler

Direktiv
78/318/EØF

36.

Varmeanlegg

Direktiv
2001/56/EF

37.

Hjulavskjerming

Direktiv
78/549/EØF

38.

Hodestøtter

Direktiv
78/932/EØF

39.

CO2-utslipp/drivstofforbruk

Direktiv
80/1268/EØF

Endret ved

Nr. 35/71

Gjelder for følgende
versjoner

Nr. 35/72

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Emne

Rettsakt(1)

40.

Motoreffekt

41.

Utslipp (Euro 5 og 6) fra tunge kjøretøyer

Direktiv
2005/55/EF

42.

Sidevern

Direktiv
89/297/EØF

43.

Avskjermingssystemer

Direktiv
91/226/EØF

44.

Masser og dimensjoner (biler)

Direktiv 92/21/
EØF

45.

Sikkerhetsglass

Direktiv 92/22/
EØF

46.

Dekk

Direktiv 92/23/
EØF

47.

Hastighetsbegrensere

Direktiv 92/24/
EØF

48.

Masser og dimensjoner (andre kjøretøyer enn Direktiv 97/27/
nevnt i nr. 44)
EF

49.

Utstikkende deler på førerhus

50.

Koplinger

Direktiv 94/20/
EF

51.

Antennelighet

Direktiv 95/28/
EF

52.

Busser og turvogner

53.

Frontkollisjon

Direktiv 96/79/
EF

54.

Sidekollisjon

Direktiv 96/27/
EF

56.

Kjøretøyer for transport av farlig gods

Direktiv 98/91/
EF

57.

Underkjøringshinder foran

Direktiv
2000/40/EF

58.

Beskyttelse av fotgjengere

Direktiv
2003/102/EF

59.

Mulighet for resirkulering

Direktiv
2005/64/EF

60.

Frontvern

Direktiv
2005/66/EF

61.

Klimaanlegg

Direktiv
2006/40/EF

(1)

Eller UN-ECE-reglementer som anses som likeverdige.

Direktiv
80/1269/EØF

Direktiv
92/114/EØF

Direktiv
2001/85/EF

Endret ved

23.6.2016
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versjoner
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MODELL B
(brukes ved typegodkjenning av et system eller typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til system)
Største format: A4 (210 x 297 mm)
EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT
Typegodkjenningsmyndighetens stempel
Melding om:

— utvidelse av EF-typegodkjenning(1)
— nektelse av EF-typegodkjenning(1)

⎧
⎨
⎩

— EF-typegodkjenning (1)

av en type system / type kjøretøy med hensyn til et system(1)

— tilbakekalling av EF-typegodkjenning(1)

i henhold til direktiv …/…/EF / forordning (EF) nr. …/…(1), sist endret ved direktiv …/…/EF / forordning (EF) nr.
…/…(1)
EF-typegodkjenningsnummer:
Begrunnelse for utvidelsen:

AVSNITT I
0.1.

Merke (produsentens firma):

0.2.

Type:

0.2.1.

Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):

0.3.

Kjøretøyet er eventuelt slik merket for type(2):

0.3.1.

Merkingens plassering:

0.4.

Kjøretøygruppe(3):

0.5.

Produsentens navn og adresse:

0.8.

Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):

0.9.

Navn på og adresse til produsentens eventuelle representant:
AVSNITT II

1.

Utfyllende opplysninger (eventuelle): Se tilføyelse.

2.

Teknisk instans som er ansvarlig for prøvingene:

3.

Prøvingsrapportens dato:

(1)
(2)
(3)

Stryk det som ikke passer.
Dersom typeidentifikasjonsmerkene inneholder tegn som ikke har betydning for beskrivelsen av de typer kjøretøyer, deler eller
separate tekniske enheter som omfattes av dette opplysningsdokumentet, skal slike tegn angis i dokumentasjonen med symbolet «?»
(f.eks. ABC??123??).
Som definert i vedlegg II avsnitt A.
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4.

Prøvingsrapportens nummer:

5.

Eventuelle merknader: Se tilføyelse.

6.

Sted:

7.

Dato:

8.

Underskrift:

Vedlegg: Opplysningspakke
Prøvingsrapport

23.6.2016

23.6.2016
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Tilføyelse
til EF-typegodkjenningsdokument nr. …

1.

Utfyllende opplysninger

1.1.

[…]:

1.1.1.

[…]:

[…]
2.

Typegodkjenningsnummeret for hver del eller separate tekniske enhet montert på kjøretøytypen for å sikre
samsvar med dette direktiv eller denne forordning

2.1.

[…]:

3.

Merknader

3.1.

[…]:
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MODELL C
(brukes ved typegodkjenning av del / separat teknisk enhet)
Største format: A4 (210 x 297 mm)
EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT
Typegodkjenningsmyndighetens stempel
Melding om:

— utvidelse av EF-typegodkjenning(1)

⎧
⎨
⎩

— EF-typegodkjenning(1)

av en type del / separat teknisk enhet(1)

— nektelse av EF-typegodkjenning(1)
— tilbakekalling av EF-typegodkjenning(1)
i henhold til direktiv …/…/EF / forordning (EF) nr. …/…(1), sist endret ved direktiv …/…/EF / forordning (EF) nr.
…/…(1)
EF-typegodkjenningsnummer:
Begrunnelse for utvidelsen:

AVSNITT I
0.1.

Merke (produsentens firma):

0.2.

Type:

0.3.

Delen /den separate tekniske enheten er eventuelt slik merket for identifikasjon av typen(1)(2):

0.3.1.

Merkingens plassering:

0.5.

Produsentens navn og adresse:

0.7.

Plassering av og festemåte for EF-typegodkjenningsmerket for deler og separate tekniske enheter:

0.8.

Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):

0.9.

Navn på og adresse til produsentens eventuelle representant:

AVSNITT II
1.

Utfyllende opplysninger (eventuelle): Se tilføyelse

2.

Teknisk instans som er ansvarlig for prøvingene:

3.

Prøvingsrapportens dato:

4.

Prøvingsrapportens nummer:

5.

Eventuelle merknader: Se tilføyelse

______________________
(1)
(2)

Stryk det som ikke passer.
Dersom typeidentifikasjonsmerkene inneholder tegn som ikke har betydning for beskrivelsen av de typer kjøretøyer, deler eller
separate tekniske enheter som omfattes av dette opplysningsdokumentet, skal slike tegn angis i dokumentasjonen med symbolet «?»
(f.eks. ABC??123??).
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6.

Sted:

7.

Dato:

8.

Underskrift:

Vedlegg:

Opplysningspakke
Prøvingsrapport
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Tilføyelse
til EF-typegodkjenningsdokument nr. …

1.

Utfyllende opplysninger

1.1.

[…]:

1.1.1.

[…]:

[…]
2.

Eventuell begrensning i bruken av enheten

2.1.

[…]:

3.

Merknader

3.1.

[…]:»

_________
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VEDLEGG V

«VEDLEGG VII
NUMMERERINGSSYSTEM FOR EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENTER(1)
1.

EF-typegodkjenningsnummeret skal bestå av fire deler for typegodkjenninger av hele kjøretøyer, og fem deler for
typegodkjenninger av systemer, deler eller separate tekniske enheter som beskrevet nedenfor. I alle tilfeller skal
delene atskilles med tegnet «*».
Del 1:

Liten bokstav «e» fulgt av identifikasjonsnummeret til den medlemsstaten som utsteder EFtypegodkjenningen:
1

for Tyskland

19

for Romania

2

for Frankrike

20

for Polen

3

for Italia

21

for Portugal

4

for Nederland

23

for Hellas

5

for Sverige

24

for Irland

6

for Belgia

26

for Slovenia

7

for Ungarn

27

for Slovakia

8

for Tsjekkia

29

for Estland

9

for Spania

32

for Latvia

11

for Det forente kongerike

34

for Bulgaria

12

for Østerrike

36

for Litauen

13

for Luxembourg

49

for Kypros

17

for Finland

50

for Malta

18

for Danmark

Del 2:

Grunndirektivets eller -forordningens nummer.

Del 3:

Nummeret på siste endringsdirektiv eller -forordning, herunder gjennomføringsrettsakter, som er
relevant for EF-typegodkjenningen.
— For typegodkjenninger av kjøretøyer er dette siste direktiv eller forordning som endrer én eller
flere artikler i direktiv 2007/46/EF.
— For typegodkjenninger som er gitt etter framgangsmåten i artikkel 22, betyr dette siste direktiv
eller forordning som endrer én eller flere artikler i direktiv 2007/46/EF, bortsett fra at de to første
sifrene (f.eks. 20) erstattes med bokstavene KS med blokkbokstaver.
— Dette betyr siste direktiv eller forordning som inneholder de faktiske bestemmelsene som gjelder
for systemet, delen eller den separate tekniske enheten.
— Dersom et direktiv eller en forordning og deres gjennomføringsrettsakter skulle inneholde ulike
tekniske krav som skal anvendes fra særlige datoer, skal avsnitt 3 etterfølges av en bokstav for å
angi tydelig hvilke tekniske krav godkjenningen bygger på. Når ulike kjøretøyklasser er berørt,
kan bokstaven også vise til en særskilt kjøretøyklasse.

(1)

Del 4:

Et firesifret løpenummer (om nødvendig med innledende nuller) for EF-typegodkjenning av kjøretøyer,
eller fire eller fem sifre for typegodkjenning i henhold til et særdirektiv eller en særforordning for å
angi basistypegodkjenningsnummeret. Nummerserien begynner med 0001 for hvert grunndirektiv
eller hver grunnforordning.

Del 5:

Et tosifret løpenummer (om nødvendig med en innledende null) for å angi utvidelsen. Nummerserien
begynner med 00 for hvert basistypegodkjenningsnummer.

Deler og separate tekniske enheter merkes i samsvar med bestemmelsene i de aktuelle rettsakter.
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2.

Ved typegodkjenning av hele kjøretøyer utelates del 2.
Ved nasjonal typegodkjenning av kjøretøy produsert i små serier i henhold til artikkel 23 nr. 3 erstattes imidlertid
del 3 med bokstavene NKS med blokkbokstaver.

3.

Del 5 kan utelates bare på kjøretøyets lovfestede kjennemerker.

4.

Typegodkjenningsnumrenes oppstilling

4.1. Eksempel på en tredje typegodkjenning (ennå uten utvidelse) utstedt av Frankrike
a) i samsvar med direktiv 71/320/EØF:
e2*71/320*2002/2078*0003*00
b) i samsvar med direktiv 2005/55/EF:
e2*2005/2055*2006/51 D*00003*00 – ved et direktiv eller en forordning med forskjellige tekniske krav (se
del 3).
4.2. Eksempel som viser andre utvidelse av fjerde typegodkjenning for et kjøretøy utstedt av Det forente kongerike:
e11*2007/2046*0004*02
4.3. Eksempel som viser typegodkjenning for et kjøretøy produsert i små serier utstedt av Luxembourg i henhold til
artikkel 22:
e13*KS07/46*0001*00.
4.4. Eksempel som viser nasjonal typegodkjenning for et kjøretøy produsert i små serier utstedt av Nederland i henhold
til artikkel 23:
e4*NKS*0001*00.
4.5. Eksempel som viser typegodkjenningsnummeret på kjøretøyets lovfestede kjennemerker:
e11*2007/2046*0004.
5.

Vedlegg VII får ikke anvendelse på UN-ECE-reglementene oppført i vedlegg IV. Typegodkjenninger gitt i henhold
til UN-ECE-reglementer skal fortsatt bruke relevant nummerering fastsatt i de respektive reglementer.

__________

23.6.2016

23.6.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Tillegg
EF-typegodkjenningsmerke for deler og tekniske enheter

1.

EF-typegodkjenningsmerke for deler og tekniske enheter skal bestå av følgende:

1.1. Et rektangel som omgir bokstaven «e», fulgt av identifikasjonsnummeret til den medlemsstat som har gitt EFtypegodkjenningen for del eller separat teknisk enhet:
1

for Tyskland

19

for Romania

2

for Frankrike

20

for Polen

3

for Italia

21

for Portugal

4

for Nederland

23

for Hellas

5

for Sverige

24

for Irland

6

for Belgia

26

for Slovenia

7

for Ungarn

27

for Slovakia

8

for Tsjekkia

29

for Estland

9

for Spania

32

for Latvia

11

for Det forente kongerike

34

for Bulgaria

12

for Østerrike

36

for Litauen

13

for Luxembourg

49

for Kypros

17

for Finland

50

for Malta

18

for Danmark

1.2. I nærheten av rektangelet «basisgodkjenningsnummeret» i del 4 av typegodkjenningsnummeret med to foranstilte
sifre som angir løpenummeret tildelt til siste vesentlige tekniske endring av relevant særdirektiv eller -forordning.
1.3. Ett eller flere tilleggssymboler over rektangelet slik at visse egenskaper kan identifiseres. Disse tilleggsopplysningene
er nærmere angitt i de relevante særdirektiver eller særforordninger.
2.

Typegodkjenningsmerket for delen eller den separate tekniske enheten festes på den enkelte del eller separat
teknisk enhet på en slik måte at det ikke kan slettes og er godt synlig.

3.

Et eksempel på typegodkjenningsmerke for del eller separat teknisk enhet er gjengitt i tilføyelsen.

___________

Nr. 35/81

Nr. 35/82

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Tilføyelse til tillegg 1
Eksempel på typegodkjenningsmerke for del eller separat teknisk enhet

Forklaring: Typegodkjenningen over er utstedt av Belgia under nummer 0004. 01 er et løpenummer som angir nivået for
de tekniske kravene som delen oppfyller. Løpenummeret tildeles i samsvar med relevant særdirektiv eller -forordning.
NB: Tilleggssymboler er ikke vist i dette eksempelet.»

__________

23.6.2016

23.6.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 35/83

VEDLEGG VI

«VEDLEGG XI
LISTE OVER RETTSAKTER der kravene med hensyn til Ef-TYPEgodkjenning av 
spesialkjøretøyer er fastsatt

Tillegg 1
Campingbiler, ambulanser og likbiler

Nr.

Emne

Rettsakt

M1 ≤ 2 500(1) kg

M1 > 2 500(1) kg

M2

M3

1

Tillatt lydnivå

Direktiv
70/157/EØF

H

G+H

G+H

G+H

2

Utslipp

Direktiv
70/220/EØF

Q

G+Q

G+Q

G+Q

2a

Utslipp (Euro 5 og 6) fra lette kjøretøyer / tilgang til opplysninger

Forordning (EF)
nr. 715/2007

Q

G+Q

G+Q

3

Drivstofftanker / underkjøringshinder
bak

Direktiv
70/221/EØF

F

F

F

F

4

Plassering av bakre kjennemerke

Direktiv
70/222/EØF

X

X

X

X

5

Styreinnretninger

Direktiv
70/311/EØF

X

G

G

G

6

Dørlåser og dørhengsler

Direktiv
70/387/EØF

B

G+B

7

Signalhorn

Direktiv
70/388/EØF

X

X

X

X

8

Innretninger for indirekte utsyn

Direktiv
2003/97/EF

X

G

G

G

9

Bremser

Direktiv
71/320/EØF

X

G

G

G

10

Radiostøy (elektromagnetisk kompatibilitet)

Direktiv
72/245/EØF

X

X

X

X

11

Utslipp fra dieselmotorer

Direktiv
72/306/EØF

H

H

H

H

12

Innvendig utstyr

Direktiv
74/60/EØF

C

G+C

13

Tyverisikring og startsperre

Direktiv
74/61/EØF

X

G

G

G

14

Styreinnretningens
sammenstøt

Direktiv
74/297/EØF

X

G

15

Setestyrke

Direktiv
74/408/EØF

D

G+D

G+D

G+D

16

Utstikkende deler

Direktiv
74/483/EØF

X for førerhuset, A
for resten

G for førerhuset, A
for resten

oppførsel

ved

Nr. 35/84
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Emne

23.6.2016

Rettsakt

M1 ≤ 2 500(1) kg

M1 > 2 500(1) kg

M2

M3

17

Hastighetsmåler og reversgir

Direktiv
75/443/EØF

X

X

X

X

18

Kjennemerker (lovfestede)

Direktiv
76/114/EØF

X

X

X

X

19

Bilbeltefester

Direktiv
76/115/EØF

D

G+L

G+L

G+L

20

Montering av lys- og lyssignalinnretninger

Direktiv
76/756/EØF

A+N

A + G + N for
førerhuset, A + N
for resten

A+G
+ N for
førerhuset,
A + N for
resten

A+G
+ N for
førerhuset,
A + N for
resten

21

Refleksinnretninger

Direktiv
76/757/EØF

X

X

X

X

22

Lykter (toppmarkeringslys, markeringslys foran/bak, sidemarkeringslys,
stopplys, kjørelys)

Direktiv
76/758/EØF

X

X

X

X

23

Lykter for retningslys

Direktiv
76/759/EØF

X

X

X

X

24

Lykter for kjennemerke bak

Direktiv
76/760/EØF

X

X

X

X

25

Frontlykter (herunder glødelamper)

Direktiv
76/761/EØF

X

X

X

X

26

Lykter for tåkelys foran

Direktiv
76/762/EØF

X

X

X

X

27

Slepeinnretninger

Direktiv
77/389/EØF

E

E

E

E

28

Lykter for tåkelys bak

Direktiv
77/538/EØF

X

X

X

X

29

Lykter for ryggelys

Direktiv
77/539/EØF

X

X

X

X

30

Lykter for parkeringslys

Direktiv
77/540/EØF

X

X

X

X

31

Bilbelter og sikringsutstyr

Direktiv
77/541/EØF

D

G+M

G+M

G+M

32

Synsfelt forover

Direktiv
77/649/EØF

X

G

33

Betjeningsinnretningenes, kontrollinnretningenes og indikatorenes merking

Direktiv
78/316/EØF

X

X

X

X

34

Avising/avdugging

Direktiv
78/317/EØF

X

G+O

O

O

35

Vindusvisker/vindusspyler

Direktiv
78/318/EØF

X

G+O

O

O

36

Varmeanlegg

Direktiv
2001/56/EF

X

X

X

X

37

Hjulavskjerming

Direktiv
78/549/EØF

X

G
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(1)
(2)
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Emne

Nr. 35/85

Rettsakt

M1 ≤ 2 500(1) kg

M1 > 2 500(1) kg

M2

M3

38

Hodestøtter

Direktiv
78/932/EØF

D

G+D

39

CO2-utslipp/drivstofforbruk

Direktiv
80/1268/EØF

—

—

40

Motoreffekt

Direktiv
80/1269/EØF

X

X

X

X

41

Utslipp (Euro 5 og 6) fra tunge kjøretøyer

Direktiv
2005/55/EF

H

G+H

G+H

G+H

44

Masser og dimensjoner (biler)

Direktiv
92/21/EØF

X

X

45

Sikkerhetsglass

Direktiv
92/22/EØF

J

G+J

G+J

G+J

46

Dekk

Direktiv
92/23/EØF

X

G

G

G

47

Hastighetsbegrensere

Direktiv
92/24/EØF

48

Masser og dimensjoner (andre kjøretøyer enn nevnt i nr. 44)

Direktiv
97/27/EF

50

Koplinger

Direktiv
94/20/EF

51

Antennelighet

Direktiv
95/28/EF

52

Busser og turvogner

53

Frontkollisjon

Direktiv
96/79/EF

—

—

54

Sidekollisjon

Direktiv
96/27/EF

—

—

58

Beskyttelse av fotgjengere

Direktiv
2003/102/EF

X

59

Mulighet for resirkulering

Direktiv
2005/64/EF

—

—

60

Frontvern

Direktiv
2005/66/EF

X

X(2)

61

Klimaanlegg

Direktiv
2006/40/EF

X

X

Største teknisk tillatte totalmasse.
Største totalmasse 3,5 tonn.

X

X

G

X

X

G

G
G for
førerhuset, X
for resten

Direktiv
2001/85/EF

A

A

Nr. 35/86
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Tillegg 2
Pansrede kjøretøyer

Nr.

Emne

Rettsakt

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1

Tillatt lydnivå

Direktiv 70/157/EØF

X

X

X

X

X

X

2

Utslipp

Direktiv 70/220/EØF

A

A

A

A

A

A

2a

Utslipp (Euro 5 og 6) fra lette
kjøretøyer / tilgang til opplysninger

Forordning (EF)
nr. 715/2007

A

A

A

A

3

Drivstofftanker / underkjørings
hinder bak

Direktiv 70/221/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

Plassering av bakre kjennemerke

Direktiv 70/222/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

Styreinnretninger

Direktiv 70/311/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

Dørlåser og dørhengsler

Direktiv 70/387/EØF

X

X

X

X

7

Signalhorn

Direktiv 70/388/EØF

8

Innretninger for indirekte utsyn

Direktiv 2003/97/EF

A

A

A

A

A

A

9

Bremser

Direktiv 71/320/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

Radiostøy (elektromagnetisk
kompatibilitet)

Direktiv 72/245/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11

Utslipp fra dieselmotorer

Direktiv 72/306/EØF

X

X

X

X

X

X

12

Innvendig utstyr

Direktiv 74/60/EØF

A

13

Tyverisikring og startsperre

Direktiv 74/61/EØF

X

X

X

X

X

X

14

Styreinnretningens oppførsel ved
sammenstøt

Direktiv 74/297/EØF

—

15

Setestyrke

Direktiv 74/408/EØF

X

16

Utstikkende deler

Direktiv 74/483/EØF

A

17

Hastighetsmåler og reversgir

Direktiv 75/443/EØF

18

Kjennemerker (lovfestede)

X

X

X

X

19

A+K A+K A+K A+K A+K A+K

—

D

D

D

D

D

X

X

X

X

X

X

Direktiv 76/114/EØF

X

X

X

X

X

X

Bilbeltefester

Direktiv 76/115/EØF

A

A

A

A

A

A

20

Montering av lys- og lyssignal
innretninger

Direktiv 76/756/EØF

21

Refleksinnretninger

Direktiv 76/757/EØF

A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Emne

Nr. 35/87

Rettsakt

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

22

Lykter (toppmarkeringslys,
markeringslys foran/bak, side
markeringslys, stopplys, kjørelys)

Direktiv 76/758/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

Lykter for retningslys

Direktiv 76/759/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24

Lykter for kjennemerke bak

Direktiv 76/760/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

Frontlykter (herunder glødelamper)

Direktiv 76/761/EØF

X

X

X

X

X

X

26

Lykter for tåkelys foran

Direktiv 76/762/EØF

X

X

X

X

X

X

27

Slepeinnretninger

Direktiv 77/389/EØF

A

A

A

A

A

A

28

Lykter for tåkelys bak

Direktiv 77/538/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29

Lykter for ryggelys

Direktiv 77/539/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30

Lykter for parkeringslys

Direktiv 77/540/EØF

X

X

X

X

X

X

31

Bilbelter og sikringsutstyr

Direktiv 77/541/EØF

A

A

A

A

A

A

32

Synsfelt forover

Direktiv 77/649/EØF

S

33

Betjeningsinnretningenes, kon
trollinnretningenes og indikator
enes merking

Direktiv 78/316/EØF

X

X

X

X

X

X

34

Avising / avdugging

Direktiv 78/317/EØF

A

O

O

O

O

O

35

Vindusvisker / vindusspyler

Direktiv 78/318/EØF

A

O

O

O

O

O

36

Varmeanlegg

Direktiv 2001/56/EF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

37

Hjulavskjerming

Direktiv 78/549/EØF

X

38

Hodestøtter

Direktiv 78/932/EØF

X

39

CO2-utslipp / drivstofforbruk

Direktiv 80/1268/EØF

—

40

Motoreffekt

Direktiv 80/1269/EØF

X

X

X

X

X

X

41

Utslipp (Euro 5 og 6) fra tunge
kjøretøyer

Direktiv 2005/55/EF

A

X

X

X

X

X

42

Sidevern

Direktiv 89/297/EØF

X

X

X

X

43

Avskjermingssystemer

Direktiv 91/226/EØF

X

X

X

X

44

Masser og dimensjoner (biler)

Direktiv 92/21/EØF

X

45

Sikkerhetsglass

Direktiv 92/22/EØF

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Nr. 35/88

Nr.

()
1

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Emne

23.6.2016

Rettsakt

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

A

A

X

X

X

X

X

X

X

X()

X()

X()

X()

X()

X()

X

X

46

Dekk

Direktiv 92/23/EØF

47

Hastighetsbegrensere

Direktiv 92/24/EØF

X

X

48

Masser og dimensjoner (andre
kjøretøyer enn nevnt i nr. 44)

Direktiv 97/27/EF

X

X

49

Utstikkende deler på førerhus

Direktiv 92/114/EØF

50

Koplinger

Direktiv 94/20/EF

51

Antennelighet

Direktiv 95/28/EF

52

Busser og turvogner

53

Frontkollisjon

Direktiv 96/79/EF

—

54

Sidekollisjon

Direktiv 96/27/EF

—

56

Kjøretøyer for transport av farlig
gods

Direktiv 98/91/EF

57

Underkjøringshinder foran

Direktiv 2000/40/EF

58

Fotgjengervern

Direktiv 2003/102/EF

—

—

59

Mulighet for resirkulering

Direktiv 2005/64/EF

—

—

60

Frontvern

Direktiv 2005/66/EF

—

—

61

Klimaanlegg

Direktiv 2006/40/EF

X

Z

X

X

X
X

Direktiv 2001/85/EF

A

A

—
X(1)

Kravene i direktiv 98/91/EF får anvendelse bare dersom produsenten søker om EF-typegodkjenning av et kjøretøy for transport av farlig gods.
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Tillegg 3
Rullestoltilpassede kjøretøyer

Nr.

Emne

Rettsakt

M1

1

Tillatt lydnivå

Direktiv
70/157/EØF

X

2

Utslipp

Direktiv
70/220/EØF

G + W1

2a

Utslipp (Euro 5 og 6) fra lette kjøretøyer /
tilgang til opplysninger

Forordning
(EF) nr. 715/2007

G + W1

3

Drivstofftanker / underkjøringshinder bak

Direktiv
70/221/EØF

X + W2

4

Plassering av bakre kjennemerke

Direktiv
70/222/EØF

X

5

Styreinnretninger

Direktiv
70/311/EØF

X

6

Dørlåser og dørhengsler

Direktiv
70/387/EØF

X

7

Signalhorn

Direktiv
70/388/EØF

X

8

Innretninger for indirekte utsyn

Direktiv
2003/97/EØF

X

9

Bremser

Direktiv
71/320/EØF

X

10

Radiostøy (elektromagnetisk
kompatibilitet)

Direktiv
72/245/EØF

X

11

Utslipp fra dieselmotorer

Direktiv
72/306/EØF

X

12

Innvendig utstyr

Direktiv
74/60/EØF

X

13

Tyverisikring og startsperre

Direktiv
74/61/EØF

X

14

Styreinnretningens oppførsel ved
sammenstøt

Direktiv
74/297/EØF

X

15

Setestyrke

Direktiv
74/408/EØF

X + W3

16

Utstikkende deler

Direktiv
74/483/EØF

X + W4

17

Hastighetsmåler og reversgir

Direktiv
75/443/EØF

X

18

Kjennemerker (lovfestede)

Direktiv
76/114/EØF

X

19

Bilbeltefester

Direktiv
76/115/EØF

X + W5

Nr. 35/90
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Nr.

Emne

Rettsakt

M1

20

Montering av lys- og lyssignalinnretninger

Direktiv
76/756/EØF

X

21

Refleksinnretninger

Direktiv
76/757/EØF

X

22

Lykter (toppmarkeringslys, markeringslys
foran/bak, sidemarkeringslys, stopplys,
kjørelys)

Direktiv
76/758/EØF

X

23

Lykter for retningslys

Direktiv
76/759/EØF

X

24

Lykter for kjennemerke bak

Direktiv
76/760/EØF

X

25

Frontlykter (herunder glødelamper)

Direktiv
76/761/EØF

X

26

Lykter for tåkelys foran

Direktiv
76/762/EØF

X

27

Slepeinnretninger

Direktiv
77/389/EØF

X

28

Lykter for tåkelys bak

Direktiv
77/538/EØF

X

29

Lykter for ryggelys

Direktiv
77/539/EØF

X

30

Lykter for parkeringslys

Direktiv
77/540/EØF

X

31

Bilbelter og sikringsutstyr

Direktiv
77/541/EØF

X + W6

32

Synsfelt forover

Direktiv
77/649/EØF

X

33

Betjeningsinnretningenes,
kontrollinnretningenes og indikatorenes
merking

Direktiv
78/316/EØF

X

34

Avising/avdugging

Direktiv
78/317/EØF

X

35

Vindusvisker/vindusspyler

Direktiv
78/318/EØF

X

36

Varmeanlegg

Direktiv
2001/56/EF

X

37

Hjulavskjerming

Direktiv
78/549/EØF

X

39

CO2-utslipp/drivstofforbruk

Direktiv
80/1268/EØF

X + W7

40

Motoreffekt

Direktiv
80/1269/EØF

X

41

Utslipp fra dieselmotorer

Direktiv
2005/55/EF

X

23.6.2016
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Nr.

Emne

Nr. 35/91

Rettsakt

M1

44

Vekt og mål (biler)

Direktiv
92/21/EØF

X + W8

45

Sikkerhetsglass

Direktiv
92/22/EØF

X

46

Dekk

Direktiv
92/23/EØF

X

50

Koplinger

Direktiv
94/20/EF

X

53

Frontkollisjon

Direktiv
96/79/EF

X + W9

54

Sidekollisjon

Direktiv
96/27/EF

X + W10

58

Beskyttelse av fotgjengere

Direktiv
2003/102/EF

X

59

Mulighet for resirkulering

Direktiv
2005/64/EF

—

60

Frontvern

Direktiv
2005/66/EF

X

61

Klimaanlegg

Direktiv
2006/40/EF

X

Nr. 35/92
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Tillegg 4
Andre spesialkjøretøyer (herunder campingtilhengere)

Anvendelse av unntakene tillates bare dersom produsenten kan påvise overfor godkjenningsmyndigheten at kjøretøyet på grunn av sin særlige funksjon
ikke kan oppfylle alle kravene.

Nr.

Emne

Rettsakt

M2

M3

N1

N2

N3

1

Tillatt lydnivå

Direktiv
70/157/EØF

H

H

H

H

H

2

Utslipp

Direktiv
70/220/EØF

Q

Q

Q

Q

Q

2a

Utslipp (Euro 5 og 6) fra lette
kjøretøyer / tilgang til opplysninger

Forordning
(EF) nr. 715/2007

Q

Q

Q

3

Drivstofftanker/underkjøringshinder
bak

Direktiv
70/221/EØF

F

F

F

4

Plassering av bakre kjennemerke

Direktiv
70/222/EØF

5

Styreinnretninger

Direktiv
70/311/EØF

6

Dørlåser og dørhengsler

Direktiv
70/387/EØF

7

Signalhorn

Direktiv
70/388/EØF

X

8

Innretninger for indirekte utsyn

Direktiv
2003/97/EF

9

Bremser

10

F

F

O1

O2

O3

O4

X

X

X

X

A+R A+R A+R A+R A+R A+R A+R A+R A+R

X

X

X

X

X

X

X

X

X

B

B

B

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Direktiv
71/320/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Radiostøy (elektromagnetisk
kompatibilitet)

Direktiv
72/245/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11

Utslipp fra dieselmotorer

Direktiv
72/306/EØF

H

H

H

H

H

13

Tyverisikring og startsperre

Direktiv
74/61/EØF

X

X

X

X

X

14

Styreinnretningens oppførsel ved
sammenstøt

Direktiv
74/297/EØF

15

Setestyrke

Direktiv
74/408/EØF

D

D

D

D

D

17

Hastighetsmåler og reversgir

Direktiv
75/443/EØF

X

X

X

X

X

18

Kjennemerker (lovfestede)

Direktiv
76/114/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19

Bilbeltefester

Direktiv
76/115/EØF

D

D

D

D

D

20

Montering av lys- og
lyssignalinnretninger

Direktiv
76/756/EØF

X

A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N
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Rettsakt

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Refleksinnretninger

Direktiv
76/757/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22

Lykter (toppmarkeringslys,
markeringslys foran/bak,
sidemarkeringslys, stopplys, kjørelys)

Direktiv
76/758/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

Lykter for retningslys

Direktiv
76/759/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24

Lykter for kjennemerke bak

Direktiv
76/760/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

Frontlykter (herunder glødelamper)

Direktiv
76/761/EØF

X

X

X

X

X

26

Lykter for tåkelys foran

Direktiv
76/762/EØF

X

X

X

X

X

27

Slepeinnretninger

Direktiv
77/389/EØF

A

A

A

A

A

28

Lykter for tåkelys bak

Direktiv
77/538/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29

Lykter for ryggelys

Direktiv
77/539/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30

Lykter for parkeringslys

Direktiv
77/540/EØF

X

X

X

X

X

31

Bilbelter og sikringsutstyr

Direktiv
77/541/EØF

D

D

D

D

D

33

Betjeningsinnretningenes,
kontrollinnretningenes og
indikatorenes merking

Direktiv
78/316/EØF

X

X

X

X

X

34

Avising/avdugging

Direktiv
78/317/EØF

O

O

O

O

O

35

Vindusvisker/vindusspyler

Direktiv
78/318/EØF

O

O

O

O

O

36

Varmeanlegg

Direktiv
2001/56/EF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

40

Motoreffekt

Direktiv
80/1269/EØF

X

X

X

X

X

41

Utslipp (Euro 5 og 6) fra tunge
kjøretøyer

Direktiv
2005/55/EF

H

H

H

H

H

42

Sidevern

Direktiv
89/297/EØF

X

X

X

X

43

Avskjermingssystemer

Direktiv
91/226/EØF

X

X

X

X

45

Sikkerhetsglass

Direktiv
92/22/EØF

J

J

J

J

J

J

J

J

J

46

Dekk

Direktiv
92/23/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

47

Hastighetsbegrensere

Direktiv
92/24/EØF

X

X

X

X
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Nr.

Emne

48

Masser og dimensjoner

49

Utstikkende deler på førerhus

50

Koplinger

Direktiv
94/20/EF

51

Antennelighet

Direktiv
95/28/EF

52

Busser og turvogner

54

Sidekollisjon

Direktiv
96/27/EF

56

Kjøretøyer for transport av farlig
gods

57

23.6.2016

Rettsakt

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Direktiv
97/27/EF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Direktiv
98/91/EF

X

X

X

X

X

X

Underkjøringshinder foran

Direktiv
2000/40/EF

X

X

58

Beskyttelse av fotgjengere

Direktiv
2003/102/EF

—

59

Mulighet for resirkulering

Direktiv
2005/64/EF

—

60

Frontvern

Direktiv
2005/66/EF

A

61

Klimaanlegg

Direktiv
2006/40/EF

Z

Direktiv
92/114/EØF

Direktiv
2001/85/EF

X

X
X

X

X
A
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Tillegg 5
Mobile kraner

Nr.

Emne

Rettsakt

Mobil kran i gruppe N3

1

Tillatt lydnivå

Direktiv
70/157/EØF

T

2

Utslipp

Direktiv
70/220/EØF

X

2a

Utslipp (Euro 5 og 6) fra lette
kjøretøyer / tilgang til opplysninger

Forordning
(EF) nr. 715/2007

—

3

Drivstofftanker / underkjøringshinder
bak

Direktiv
70/221/EØF

X

4

Plassering av bakre kjennemerke

Direktiv
70/222/EØF

X

5

Styreinnretninger

Direktiv
70/311/EØF

X krabbestyring tillatt

6

Dørlåser og dørhengsler

Direktiv
70/387/EØF

A

7

Signalhorn

Direktiv
70/388/EØF

X

8

Innretninger for indirekte utsyn

Direktiv
2003/97/EF

X

9

Bremser

Direktiv
71/320/EØF

U

10

Radiostøy (elektromagnetisk
kompatibilitet)

Direktiv
72/245/EØF

X

11

Utslipp fra dieselmotorer

Direktiv
72/306/EØF

X

12

Innvendig utstyr

Direktiv
74/60/EØF

X

13

Tyverisikring og startsperre

Direktiv
74/61/EØF

X

15

Setestyrke

Direktiv
74/408/EØF

D

17

Hastighetsmåler og reversgir

Direktiv
75/443/EØF

X

18

Kjennemerker (lovfestede)

Direktiv
76/114/EØF

X

19

Bilbeltefester

Direktiv
76/115/EØF

D

20

Montering av lys- og lyssignal
innretninger

Direktiv
76/756/EØF

A+Y

21

Refleksinnretninger

Direktiv
76/757/EØF

X
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Nr.

Emne

22

23.6.2016

Rettsakt

Mobil kran i gruppe N3

Lykter (toppmarkeringslys,
markeringslys foran/bak,
sidemarkeringslys, stopplys, kjørelys)

Direktiv
76/758/EØF

X

23

Lykter for retningslys

Direktiv
76/759/EØF

X

24

Lykter for kjennemerke bak

Direktiv
76/760/EØF

X

25

Frontlykter (herunder glødelamper)

Direktiv
76/761/EØF

X

26

Lykter for tåkelys foran

Direktiv
76/762/EØF

X

27

Slepeinnretninger

Direktiv
77/389/EØF

A

28

Lykter for tåkelys bak

Direktiv
77/538/EØF

X

29

Lykter for ryggelys

Direktiv
77/539/EØF

X

30

Lykter for parkeringslys

Direktiv
77/540/EØF

X

31

Bilbelter og sikringsutstyr

Direktiv
77/541/EØF

D

33

Betjeningsinnretningenes,
kontrollinnretningenes og
indikatorenes merking

Direktiv
78/316/EØF

X

34

Avising/avdugging

Direktiv
78/317/EØF

O

35

Vindusvisker/vindusspyler

Direktiv
78/318/EØF

O

36

Varmeanlegg

Direktiv
2001/56/EF

X

40

Motoreffekt

Direktiv
80/1269/EØF

X

41

Utslipp (Euro 5 og 6) – tunge
kjøretøyer

Direktiv
2005/55/EF

V

42

Sidevern

Direktiv
89/297/EØF

X

43

Avskjermingssystemer

Direktiv
91/226/EØF

X

45

Sikkerhetsglass

Direktiv
92/22/EØF

J

46

Dekk

Direktiv
92/23/EØF

A
Forutsatt
at
kravene
i
ISO 10571-1995 (dekk til
mobile kraner og lignende
spesialmaskiner) eller ETRTO
Standards Manual er oppfylt.
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Nr.

Emne

47

Hastighetsbegrensere

48

Masser og dimensjoner

49

Utstikkende deler på førerhus

50

Koplinger

57

Underkjøringshinder foran
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Rettsakt

Mobil kran i gruppe N3

Direktiv
92/24/EØF

X

Direktiv
97/27/EF

X

Direktiv
92/114/EØF

X

Direktiv
94/20/EF

X

Direktiv
2000/40/EF

X

Forklaring på bokstavene:
X

Ingen unntak tillates utover dem som er angitt i rettsakten.

—

Denne rettsakt gjelder ikke for dette kjøretøy (ingen krav).

A

Unntak er tillatt dersom kjøretøyets særlige funksjon gjør det umulig med fullstendig samsvar. Produsenten skal
vise overfor godkjenningsmyndigheten at kjøretøyet ikke kan oppfylle kravene på grunn av sin særlige funksjon.

B

Gjelder bare for dører som gir atkomst til seter som er beregnet på normal bruk når kjøretøyet kjører på vei, og
der avstanden mellom R-punktet i setet og dørflatens gjennomsnittsplan, målt vinkelrett på kjøretøyets midtplan i
lengderetningen, ikke overstiger 500 mm.

C

Gjelder bare den delen av kjøretøyet som er foran det bakerste setet beregnet på normal bruk når kjøretøyet kjører
på vei, og bare for hodets slagsone som definert i direktiv 74/60/EØF.

D

Gjelder bare for seter beregnet på normal bruk når kjøretøyet kjører på vei. Seter som ikke er beregnet brukt mens
kjøretøyet kjører på veien, skal identifiseres klart overfor brukerne ved hjelp av et piktogram eller et skilt med
hensiktsmessig tekst.

E

Bare foran.

F

Flytting av drivstofftanken innenfor karosseriet og endring av påfyllingsrørets forløp og lengde er tillatt.

G

Krav i samsvar med gruppen til basiskjøretøyet / det delvis oppbygde kjøretøyet (dersom understell ble brukt
til å bygge spesialkjøretøyet). For delvis oppbygde kjøretøyer / etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer kan det
aksepteres at kravene til kjøretøyer i tilsvarende kategori N (basert på største masse) er oppfylt.

H

Eksosanlegget kan forlenges med opptil 2 m etter bakerste lydpotte uten ytterligere prøving.

J

For alle vinduer unntatt førerhusets (front- og sideruter) kan materialet være sikkerhetsglass eller hardplast.

K

Ytterligere alarminnretninger er tillatt.

L

Gjelder bare for seter beregnet på normal bruk når kjøretøyet kjører på vei. Alle sitteplasser i baksetet skal
minst være utstyrt med fester for hoftebelter. Seter som er beregnet brukt mens kjøretøyet kjører på veien, skal
identifiseres klart overfor brukerne ved hjelp av et piktogram eller et skilt med hensiktsmessig tekst.

M

Gjelder bare for seter beregnet på normal bruk når kjøretøyet kjører på vei. Alle sitteplasser i baksetet skal minst
være utstyrt med hoftebelter. Seter som ikke er beregnet brukt mens kjøretøyet kjører på veien, skal identifiseres
klart overfor brukerne ved hjelp av et piktogram eller et skilt med hensiktsmessig tekst.

N

Forutsatt at alle påbudte lysinnretninger er montert, og at det ikke går ut over den geometriske synligheten.

O

Kjøretøyet skal være utstyrt med et egnet anlegg foran.

Q

Eksosanlegget kan forlenges med opptil 2 m etter bakerste lydpotte uten ytterligere prøving. En EF-typegodkjenning
som er gitt til det mest representative basiskjøretøyet, er fortsatt gyldig uansett om referansevekten endres.

R

Forutsatt at kjennemerket for alle medlemsstatene kan monteres og være synlig.

S

Lystransmisjonsfaktoren er minst 60 %, og dødvinkelen fra A-stolpen er ikke større enn 10 grader.
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T

Prøvingen skal utføres bare på ferdigoppbygde / etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer. Kjøretøyet kan prøves i
samsvar med direktiv 70/157/EØF sist endret ved direktiv 1999/101/EF. Når det gjelder nr. 5.2.2.1 i vedlegg I til
direktiv 70/157/EØF, får følgende grenseverdier anvendelse:
a) 81 dB(A) for kjøretøyer med motoreffekt på mindre enn 75 kW,
b) 83 dB(A) for kjøretøyer med motoreffekt på minst 75 kW, men mindre enn 150 kW,
c) 84 dB(A) for kjøretøyer med motoreffekt på minst 150 kW.

U

Prøvingen skal utføres bare på ferdigoppbygde / etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer. Kjøretøyer med inntil fire
aksler skal oppfylle alle krav fastsatt i direktiv 71/320/EØF. Unntak er tillatt for kjøretøyer med flere enn fire
aksler, forutsatt at
de er berettiget ut fra den særlige konstruksjonen,
alle krav fastsatt i direktiv 71/320/EØF med hensyn til parkeringsbrems, driftsbrems og nødbrems er oppfylt.

V

Samsvar med direktiv 97/68/EF kan godtas.

W1

Kravene skal oppfylles, men endring i eksosanlegget er tillatt uten ytterligere prøving, forutsatt at
forurensningsreduserende innretninger, herunder eventuelle partikkelfiltre, ikke påvirkes. Det kreves ingen ny
fordampingsprøving, forutsatt at innretninger for fordampingskontroll beholdes slik produsenten har montert dem
på basiskjøretøyet.
En EF-typegodkjenning som er gitt til det mest representative basiskjøretøyet, er fortsatt gyldig uansett om
referansemassen endres.

W2

Kravene skal oppfylles, men endring av påfyllingsrørets forløp og lengde, drivstoffslange og drivstoffdamprør er
tillatt. Omplassering av den opprinnelige drivstofftanken er tillatt.

W3

En rullestolplass anses som en sitteplass. Det skal være tilstrekkelig plass til hver enkelt rullestol. Det særlige
områdets lengdeplan skal være parallelt med kjøretøyets lengdeplan.
Relevante opplysninger skal gjøres tilgjengelige for kjøretøyeieren om at en rullestol som brukes som sete i
kjøretøyet skal kunne tåle de krefter som overføres av festemekanismen under forskjellige kjøreforhold.
Kjøretøyets seter kan tilpasses på hensiktsmessig måte, forutsatt at deres festepunkter, mekanismer og hodestøtter
sikrer samme ytelsesnivå som fastsatt i direktivet.

W4

Overholdelse av dette direktiv kreves for ombordstigningshjelpemidler i hvileposisjon.

W5

Hver rullestolplass skal være utstyrt med et integrert sikringsutstyr som består av en festeinnretning for rullestolen
og en festeinnretning for rullestolbrukeren.
Festene for sikringsutstyret skal tåle belastningene som fastsatt i direktiv 76/115/EØF og ISO-standard 10542-1:
2001.
Selene og utstyret for å sikre rullestolen (festemekanismene) skal oppfylle kravene i direktiv 77/541/EØF og i
relevant del av ISO-standard 10542.
Den tekniske instans som er utpekt for prøvingen, skal foreta prøvinger i samsvar med direktivene nevnt ovenfor.
Kriteriene er som nevnt i disse direktivene. Det skal foretas prøvinger med surrogatrullestolen beskrevet i ISOstandard 10542.

W6

Dersom festepunktene for sikkerhetsbeltene på grunn av ombygging må flyttes til utenfor toleransen fastsatt i nr.
2.7.8.1 i vedlegg I til direktiv 77/541/EØF, skal den tekniske instans kontrollere hvorvidt endringen utgjør et verst
tenkelig tilfelle. I så fall utføres prøvingen fastsatt i vedlegg VII til direktiv 77/541/EØF. Det er ikke nødvendig å
utvide EF-typegodkjenningen.

W7

Det er ikke nødvendig å iverksette et nytt tiltak med hensyn til CO2-utslipp dersom det ved anvendelse av
bestemmelsene under W1 ikke er nødvendig å utføre nye prøvinger med hensyn til avgassrørutslipp.

W8

I forbindelse med beregninger skal massen av rullestolen med bruker antas å være 100 kg. Massen skal konsentreres
i den tredimensjonale maskinens H-punkt.
Den tekniske instansen skal også ta hensyn til muligheten for å bruke elektrisk(e) rullestol(er), hvis masse
med bruker antas å være 250 kg. Enhver begrensning i passasjerkapasiteten som følge av bruk av elektrisk(e)
rullestol(er) skal registreres i typegodkjenningsdokumentet, og det skal gjøres uttrykkelig oppmerksom på dette
i samsvarssertifikatet.

W9

Ingen nye prøvinger kreves for det endrede kjøretøyet, forutsatt at understellets framre del foran førerens R-punkt
ikke er påvirket av ombyggingen av kjøretøyet og ingen del av det supplerende sikringsutstyret (kollisjonspute(r))
er fjernet eller deaktivert.

W10 Det kreves ingen nye prøvinger av det endrede kjøretøyet, forutsatt at sideforsterkningene ikke er endret og ingen
del av det supplerende sikringsutstyret (sidekollisjonspute(r)) er fjernet eller deaktivert.
Y

Forutsatt at alle påbudte lysinnretninger er montert.

Z

Bare for kjøretøyer i gruppe N1 klasse I som definert i første tabell i nr. 5.3.1.4 i vedlegg I til direktiv 70/220/
EØF.»
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VEDLEGG VII

«VEDLEGG XV
LISTE OVER RETTSAKTER SOM EN PRODUSENT KAN UTPEKES SOM TEKNISK INSTANS FOR
Rettsakt
Emne

Direktiv eller forordning

Tilsvarende UN-ECEreglement(*)

46.

Dekk

Direktiv 92/23/EØF

30, 54, 117

61.

Klimaanlegg

Direktiv 2006/40/EF

—

()
*

Se del II i vedlegg IV.»
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 78/2009

23.6.2016

2016/EØS/35/03

av 14. januar 2009
om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til beskyttelse av fotgjengere og andre myke
trafikanter, endring av direktiv 2007/46/EF og oppheving av direktiv 2003/102/EF og 2005/66/EF(*)

EUROPAPARLAMENTET OG
EUROPEISKE UNION HAR —

RÅDET

FOR

DEN

2)

Denne forordning er en av særrettsaktene etter den
framgangsmåten for EF-typegodkjenning som ble innført
ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF
av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for
godkjenning av motorvogner og deres tilhengere, og av
systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner
(rammedirektiv)(3). For å nå de målene som er angitt i
betraktning 1 i denne forordning, bør vedlegg I, III, IV,
VI og XI til direktiv 2007/46/EF endres.

3)

Erfaring har vist at regelverket for motorvogner ofte
har hatt et svært detaljert teknisk innhold. Det er derfor
hensiktsmessig å vedta en forordning i stedet for et
direktiv for å unngå avvik mellom innarbeidingstiltak og
et unødvendig nivå i medlemsstatenes lovgivning, siden
det ikke vil være noe behov for innarbeiding i nasjonal
lovgivning. Derfor bør europaparlaments- og rådsdirektiv
2003/102/EF av 17. november 2003 om beskyttelse
av fotgjengere og andre utsatte trafikanter før og ved
kollisjoner med motorvogner (4) og europaparlamentsog rådsdirektiv 2005/66/EF av 26. oktober 2005 om bruk
av frontvern på motorvogner(5), som fastsetter krav til
montering og bruk av frontvern på kjøretøyer, og dermed
et beskyttelsesnivå for fotgjengere, erstattes med denne
forordning for å sikre samsvar på dette området. Dette
medfører at medlemsstatene opphever lovgivning som de
opphevede direktivene er innarbeidet i.

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

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

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1)

Det indre marked utgjør et område uten indre grenser,
der fritt varebytte og fri bevegelighet for personer,
tjenester og kapital er sikret. For dette formål er det
innført en typegodkjenningsrutine for motorvogner i
Fellesskapet. De tekniske kravene til typegodkjenning av
motorvogner med hensyn til beskyttelse av fotgjengere
bør harmoniseres for å unngå at det vedtas krav som
varierer fra medlemsstat til medlemsstat, og for å sikre at
det indre marked virker på en tilfredsstillende måte.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 35 av 4.2.2009, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 6/2012 av 10. februar 2012
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 34 av 21.6.2012, s. 11.
(1) EUT C 211 av 19.8.2008, s. 9.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 18. juni 2008 (ennå ikke offentliggjort i EUT)
og rådsbeslutning av 16. desember 2008.

(3)
(4)
(5)

EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1.
EUT L 321 av 6.12.2003, s. 15.
EUT L 309 av 25.11.2005, s. 37.
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4)

Kravene i andre fase av gjennomføringen av direktiv
2003/102/EF har vist seg ikke å være gjennomførbare.
I forbindelse med dette pålegges Kommisjonen ved
artikkel 5 i nevnte direktiv å framlegge forslag som gjør
det mulig å løse problemene knyttet til gjennomføring
av disse kravene og eventuelt gjøre bruk av aktive
sikkerhetssystemer, samtidig som det sikres at sikkerheten
for myke trafikanter ikke svekkes.

5)

En undersøkelse på oppdrag av Kommisjonen viser at man
i betydelig grad kan bedre beskyttelsen av fotgjengere
ved en kombinasjon av passive og aktive tiltak som gir
et høyere beskyttelsesnivå enn de tidligere gjeldende
bestemmelsene. Undersøkelsen viser særlig at det aktive
sikkerhetssystemet «bremseassistent» kombinert med
endringer i kravene til passiv sikkerhet i betydelig grad
vil øke beskyttelsesnivået for fotgjengere. Det bør derfor
hensiktsmessig innføres bestemmelser om obligatorisk
montering av bremseassistent i nye motorvogner. Dette
bør imidlertid ikke erstatte passive sikkerhetssystemer på
høyt nivå, men heller komme i tillegg.

6)

7)

8)

9)

(1)

Kjøretøyer utstyrt med antikollisjonssystem kan fritas
fra visse krav fastsatt i denne forordning, dersom de er i
stand til å unngå kollisjoner med fotgjengere i stedet for
bare å minske virkningene av slike kollisjoner. Etter at
Kommisjonen har vurdert om bruk av slik teknologi på en
effektiv måte kan forhindre kollisjoner med fotgjengere
og andre myke trafikanter, kan den framlegge forslag
til endring av denne forordning for å tillate bruk av
antikollisjonssystemer.

Med det stadig økende antallet tunge kjøretøyer som
benyttes på vei i bymessige områder, bør bestemmelsene
om beskyttelse av fotgjengere ikke bare få anvendelse på
kjøretøyer med en største masse på høyst 2500 kg, men
også, etter en begrenset overgangsperiode, på kjøretøyer
i gruppe M1 og N1 med en masse som overstiger denne
grensen.

For å gi bedre beskyttelse av fotgjengere så snart
som mulig bør produsenter som ønsker å søke om
typegodkjenning i samsvar med nye krav før disse
blir obligatoriske, kunne gjøre dette, forutsatt at de
nødvendige gjennomføringstiltakene allerede er trådt i
kraft.

De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av
denne beslutning, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet
som er gitt Kommisjonen(1).
EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.

Nr. 35/101

10) Kommisjonen bør særlig gis myndighet til å vedta tekniske
bestemmelser om anvendelsen av prøvingskravene
og gjennomføringstiltakene basert på resultatene av
overvåkingen. Ettersom disse tiltakene er allmenne og har
som formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i
denne forordning, blant annet ved å utfylle den med nye
ikke-grunnleggende bestemmelser, må de vedtas etter
framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll
fastsatt i artikkel 5a i beslutning 1999/468/EF.
11) For å sikre en smidig overgang fra bestemmelsene i
direktiv 2003/102/EF og 2005/66/EF til denne forordning
bør anvendelsen av denne forordning utsettes i en viss tid
etter at den er trådt i kraft.
12) Ettersom målet for denne forordning, som er å
gjennomføre det indre marked ved å innføre felles
tekniske krav vedrørende beskyttelse av fotgjengere,
ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og
derfor på grunn av tiltakets omfang bedre kan nås på
fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar
med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel
5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i
nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det
som er nødvendig for å nå dette målet —
VEDTATT DENNE FORORDNING:
KAPITTEL I
FORMÅL, VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER
Artikkel 1
Formål
Ved denne forordning fastsettes krav til motorvogners og
frontverns oppbygging og virkemåte for å redusere antallet og
alvorlighetsgraden av skader på fotgjengere og andre myke
trafikanter som blir truffet av fronten på et kjøretøy, og for å
unngå slike kollisjoner.
Artikkel 2
Virkeområde
1.

Denne forordning får anvendelse på:

a) motorvogner i gruppe M1 som definert i artikkel 3 nr. 11
i direktiv 2007/46/EF og i nr. 1 i avsnitt A i vedlegg II til
nevnte direktiv, med forbehold for nr. 2 i denne artikkel,
b) motorvogner i gruppe N1 som definert i artikkel 3 nr. 11
i direktiv 2007/46/EF og i nr. 2 i avsnitt A i vedlegg II til
nevnte direktiv, med forbehold for nr. 2 i denne artikkel,
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c) frontvern montert som originalutstyr på kjøretøyene nevnt
i bokstav a) og b) eller levert som separate tekniske enheter
beregnet på montering på slike kjøretøyer.

2. Avsnitt 2 og 3 i vedlegg I til denne forordning får ikke
anvendelse på:
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7. «kjøretøyer i gruppe M1 avledet av kjøretøyer i gruppe N1»
de kjøretøyene i gruppe M1 som foran A-stolpene har den
samme generelle konstruksjonen og formen som et allerede
eksisterende kjøretøy i gruppe N1.
KAPITTEL II
PRODUSENTENES FORPLIKTELSER
Artikkel 4

a) kjøretøyer i gruppe N1, og

b) kjøretøyer i gruppe M1 avledet av kjøretøyer i gruppe N1 og
med en største masse på over 2500 kg,

der førerposisjonens «R-punkt» enten ligger foran forakselen
eller høyst 1100 mm i lengderetningen bak forakselens
tverrgående midtlinje.

Artikkel 3
Definisjoner
I denne forordning menes med:
1. «A-stolpe» den fremste og ytterste takavstiveren, som
strekker seg fra understellet til taket på kjøretøyet,
2. «bremseassistent» en funksjon i bremsesystemet som ut fra
førerens måte å bremse på kan avgjøre om det dreier seg
om en nødbremsing, og som da:
a) hjelper føreren med å oppnå best mulig bremsevirkning,
eller
b) er tilstrekkelig til fullt ut å aktivere det blokkeringsfrie
bremseanlegget (ABS),
3. «støtfanger» den fremste, laveste og ytre konstruksjonen
på et kjøretøy, herunder festeinnretninger, som har som
formål å beskytte kjøretøyet ved en frontkollisjon med et
annet kjøretøy i lav hastighet; den omfatter imidlertid ikke
noen form for frontvern,
4. «frontvern» én eller flere separate konstruksjoner, herunder
en kufanger eller en ekstra støtfanger, som i tillegg til den
originale støtfangeren skal beskytte kjøretøyets utvendige
overflate mot skader i tilfelle kollisjon, med unntak av
konstruksjoner med en masse på under 0,5 kg som bare er
beregnet på å beskytte kjøretøyets lykter,
5. «største masse» den største teknisk tillatte totalmassen som
er angitt av produsenten i samsvar med nr. 2.8 i vedlegg I
til direktiv 2007/46/EF,
6. «kjøretøyer i gruppe N1 avledet av kjøretøyer i gruppe M1»
de kjøretøyene i gruppe N1 som foran A-stolpene har den
samme generelle konstruksjonen og formen som et allerede
eksisterende kjøretøy i gruppe M1,

Tekniske krav
1. I samsvar med artikkel 9 skal produsentene sikre at
kjøretøyer som bringes i omsetning, er utstyrt med typegodkjent
bremseassistent i samsvar med kravene i nr. 4 i vedlegg I, og at
slike kjøretøyer oppfyller kravene i nr. 2 eller 3 i vedlegg I.
2. I samsvar med artikkel 10 skal produsentene sikre at
frontvern som enten er montert som originalutstyr på kjøretøyer
som bringes i omsetning, eller er levert som separate tekniske
enheter, oppfyller kravene i nr. 5 og 6 i vedlegg I.
3. Produsentene skal gi godkjenningsmyndighetene
egnede data om kjøretøyets og frontvernets spesifikasjoner
og prøvingsforhold. Disse dataene skal omfatte opplysninger
som kreves for å kontrollere funksjonen til alle aktive
sikkerhetsinnretninger som er montert i kjøretøyet.
4. Når det gjelder frontvern som skal leveres
som separate tekniske enheter, skal produsentene gi
godkjenningsmyndighetene egnede data om systemenes
spesifikasjoner og prøvingsforhold.
5. Frontvern levert som separate tekniske enheter skal ikke
distribueres, tilbys for salg eller selges uten at det følger med
en liste over kjøretøytyper som frontvernet er typegodkjent
for, samt tydelige monteringsanvisninger. Disse monteringsanvisningene skal inneholde særlige monteringskrav, herunder
festemåter på de kjøretøyene som enheten er godkjent for, for
å gjøre det mulig å montere de godkjente komponentene på
det aktuelle kjøretøyet på en måte som er i samsvar med de
relevante bestemmelsene i nr. 6 i vedlegg I.
6. Kommisjonen skal vedta gjennomføringstiltak som
fastsetter tekniske bestemmelser om anvendelsen av kravene
angitt i vedlegg I. Disse tiltakene, som har som formål å endre
ikke-grunnleggende bestemmelser i denne forordning blant
annet ved å utfylle den, skal vedtas etter framgangsmåten med
forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 40 nr. 2 i direktiv
2007/46/EF.
Artikkel 5
Søknad om EF-typegodkjenning
1. Når produsenten søker om EF-typegodkjenning av en
kjøretøytype med hensyn til beskyttelse av fotgjengere, skal
vedkommende framlegge for godkjenningsmyndigheten det
opplysningsdokumentet som er utarbeidet i samsvar med
mønsteret i del 1 i vedlegg II.
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Produsenten skal innlevere et kjøretøy som er representativt
for den kjøretøytypen som skal godkjennes, til den
tekniske instansen som er ansvarlig for å gjennomføre
typegodkjenningsprøvingene.
2. Når produsenten søker om EF-typegodkjenning av en
kjøretøytype med hensyn til montering av frontvern, skal
vedkommende framlegge for godkjenningsmyndigheten det
opplysningsdokumentet som er utarbeidet i samsvar med
mønsteret i del 2 i vedlegg II.
Produsenten skal innlevere et kjøretøy som er representativt
for den kjøretøytypen som skal godkjennes, utstyrt med et
frontvern, til den tekniske instansen som er ansvarlig for å
gjennomføre typegodkjenningsprøvingene. På forespørsel
fra den tekniske instansen skal produsenten også innlevere
bestemte komponenter eller prøver av materialer som er
anvendt.
3. Når produsenten søker om EF-typegodkjenning
av separat teknisk enhet for en type frontvern, skal
vedkommende framlegge for godkjenningsmyndigheten det
opplysningsdokumentet som er utarbeidet i samsvar med
mønsteret i del 3 i vedlegg II.
Produsenten skal innlevere en prøve av den typen frontvern
som skal godkjennes, til den tekniske instansen som er
ansvarlig for å gjennomføre typegodkjenningsprøvingene.
Dersom den tekniske instansen finner det nødvendig, kan den
be om ytterligere prøver. Prøven(e) skal være påført søkerens
handelsnavn eller varemerke samt typebetegnelsen på en slik
måte at det er lett leselig og ikke kan slettes. Produsenten skal
treffe tiltak med hensyn til etterfølgende obligatorisk påføring
av EF-typegodkjenningsmerket.
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b) For godkjenning av et kjøretøy med hensyn til montering
av frontvern, eller godkjenning av et frontvern som leveres
som en separat teknisk enhet:
— «A» dersom frontvernet er i samsvar med nr. 5 i vedlegg
I når det gjelder anvendelsen av nr. 5.1.1.1, 5.1.2.1, 5.2
og 5.3 i nevnte nummer,
— «B» dersom frontvernet er i samsvar med nr. 5 i vedlegg
I når det gjelder anvendelsen av nr. 5.1.1.2, 5.1.2.1, 5.2
og 5.3 i nevnte nummer,
— «X» dersom frontvernet er i samsvar med nr. 5 i vedlegg
I når det gjelder anvendelsen av nr. 5.1.1.3, 5.1.2.2, 5.2
og 5.3 i nevnte nummer.
3. En godkjenningsmyndighet skal ikke gi samme nummer
til en annen kjøretøytype eller type frontvern.
4. Ved anvendelse av nr. 1 skal godkjenningsmyndigheten
utstede EF-typegodkjenningsdokumentet utarbeidet i samsvar
med følgende:
a) mønsteret i del 1 i vedlegg III for en kjøretøytype med
hensyn til beskyttelse av fotgjengere,
b) mønsteret i del 2 i vedlegg III for en kjøretøytype med
hensyn til montering av frontvern,
c) mønsteret i del 3 i vedlegg III for en type frontvern som
leveres som en separat teknisk enhet.

KAPITTEL III
FORPLIKTELSER FOR MYNDIGHETENE I
MEDLEMSSTATENE
Artikkel 6
EF-typegodkjenning
1. Dersom de relevante kravene er oppfylt, skal
godkjenningsmyndigheten gi EF-typegodkjenning og
utstede et typegodkjenningsnummer i samsvar med det
nummereringssystemet som er angitt i vedlegg VII til direktiv
2007/46/EF.
2. Med hensyn til del 3 av dette typegodkjenningsnummeret
skal en av følgende bokstaver benyttes:
a) For godkjenning av kjøretøyer med hensyn til beskyttelse
av fotgjengere:
— «A» dersom kjøretøyet er i samsvar med nr. 2 i
vedlegg I,
— «B» dersom kjøretøyet er i samsvar med nr. 3 i
vedlegg I.

Artikkel 7
EF-typegodkjenningsmerke
Ethvert frontvern som er godkjent i samsvar med denne
forordning ved typegodkjenningen av et kjøretøy med hensyn
til montering av frontvern, eller typegodkjenningen av et
frontvern som leveres som en separat teknisk enhet, skal
oppfylle kravene i denne forordning og skal gis, og derfor
være påført, et EF-typegodkjenningsmerke som er utarbeidet i
samsvar med bestemmelsene i vedlegg IV.
Artikkel 8
Typeendringer og endringer av godkjenninger
Enhver endring av kjøretøyet foran A-stolpene eller
av frontvernet som påvirker enten konstruksjonen,
hoveddimensjonene, de materialene som kjøretøyets utvendige
overflater består av, festemetodene eller komponentenes ytre
eller indre montering, og som kan ha en betydelig innvirkning
på resultatene av prøvingene, skal anses som en endring i
henhold til artikkel 13 i direktiv 2007/46/EF og derfor kreve en
ny søknad om typegodkjenning.
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Artikkel 9
Tidsplan for anvendelse på kjøretøyer
1. Med virkning fra den datoen som er fastsatt i artikkel
16 annet ledd, skal nasjonale myndigheter med begrunnelse i
beskyttelse av fotgjengere nekte å gi EF‑typegodkjenning eller
nasjonal typegodkjenning av følgende nye kjøretøytyper:
a) kjøretøyer i gruppe M1 som ikke er i samsvar med de
tekniske bestemmelsene i nr. 4 i vedlegg I,
b) kjøretøyer i gruppe M1 med en største masse på høyst 2 500
kg som ikke er i samsvar med de tekniske bestemmelsene i
nr. 2 eller 3 i vedlegg I,
c) kjøretøyer i gruppe N1 avledet av kjøretøyer i gruppe M1
og med en største masse på høyst 2 500 kg som ikke er i
samsvar med de tekniske bestemmelsene i nr. 2 og 4 eller
nr. 3 og 4 i vedlegg I.
2. Med virkning fra 24. februar 2011 skal nasjonale
myndigheter med begrunnelse i beskyttelse av fotgjengere
anse at samsvarssertifikater ikke lenger er gyldige i henhold
til artikkel 26 i direktiv 2007/46/EF, og skal forby registrering,
salg og ibruktaking av følgende nye kjøretøyer som ikke er i
samsvar med de tekniske bestemmelsene i nr. 4 i vedlegg I til
denne forordning:
a) kjøretøyer i gruppe M1,
b) kjøretøyer i gruppe N1 avledet av kjøretøyer i gruppe M1 og
med en største masse på høyst 2 500 kg.
3. Med virkning fra 24. februar 2013 skal nasjonale
myndigheter med begrunnelse i beskyttelse av fotgjengere
nekte å gi EF‑typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning
av følgende nye kjøretøytyper:
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5. Med virkning fra 24. februar 2015 skal nasjonale
myndigheter med begrunnelse i beskyttelse av fotgjengere
nekte å gi EF‑typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning
av følgende nye kjøretøytyper:
a) kjøretøyer i gruppe M1 med en største masse på over 2 500
kg som ikke er i samsvar med de tekniske bestemmelsene i
nr. 3 i vedlegg I,
b) kjøretøyer i gruppe N1 som ikke er i samsvar med de
tekniske bestemmelsene i nr. 3 og 4 i vedlegg I.
6. Med virkning fra 24. august 2015 skal nasjonale
myndigheter med begrunnelse i beskyttelse av fotgjengere
anse at samsvarssertifikater ikke lenger er gyldige i henhold
til artikkel 26 i direktiv 2007/46/EF, og skal forby registrering,
salg og ibruktaking av nye kjøretøyer i gruppe N1 som ikke er
i samsvar med de tekniske bestemmelsene i nr. 4 i vedlegg I til
denne forordning.
7. Med virkning fra 24. februar 2018 skal nasjonale
myndigheter med begrunnelse i beskyttelse av fotgjengere
anse at samsvarssertifikater ikke lenger er gyldige i henhold
til artikkel 26 i direktiv 2007/46/EF, og skal forby registrering,
salg og ibruktaking av følgende nye kjøretøyer:
a) kjøretøyer i gruppe M1 med en største masse på høyst 2 500
kg som ikke er i samsvar med de tekniske bestemmelsene i
nr. 3 i vedlegg I til denne forordning,
b) kjøretøyer i gruppe N1 avledet av kjøretøyer i gruppe M1
og med en største masse på høyst 2 500 kg som ikke er i
samsvar med de tekniske bestemmelsene i nr. 3 i vedlegg I
til denne forordning.

a) kjøretøyer i gruppe M1 med en største masse på høyst 2 500
kg som ikke er i samsvar med de tekniske bestemmelsene i
nr. 3 i vedlegg I,

8. Med virkning fra 24. august 2019 skal nasjonale
myndigheter med begrunnelse i beskyttelse av fotgjengere
anse at samsvarssertifikater ikke lenger er gyldige i henhold
til artikkel 26 i direktiv 2007/46/EF, og skal forby registrering,
salg og ibruktaking av følgende nye kjøretøyer:

b) kjøretøyer i gruppe N1 avledet av kjøretøyer i gruppe M1
og med en største masse på høyst 2 500 kg som ikke er i
samsvar med de tekniske bestemmelsene i nr. 3 i vedlegg I.

a) kjøretøyer i gruppe M1 med en største masse på over 2500
kg som ikke er i samsvar med de tekniske bestemmelsene i
nr. 3 i vedlegg I til denne forordning,

4. Med virkning fra 31. desember 2012 skal nasjonale
myndigheter med begrunnelse i beskyttelse av fotgjengere
anse at samsvarssertifikater ikke lenger er gyldige i henhold
til artikkel 26 i direktiv 2007/46/EF, og skal forby registrering,
salg og ibruktaking av følgende nye kjøretøyer som ikke er i
samsvar med de tekniske bestemmelsene i nr. 2 eller 3 i vedlegg
I til denne forordning:

b) kjøretøyer i gruppe N1 som ikke er i samsvar med de
tekniske bestemmelsene i nr. 3 i vedlegg I til denne
forordning.

a) kjøretøyer i gruppe M1 med en største masse på høyst 2 500
kg,
b) kjøretøyer i gruppe N1 avledet av kjøretøyer i gruppe M1 og
med en største masse på høyst 2 500 kg.

9. Med forbehold for nr. 1‑8 i denne artikkel og underlagt
ikrafttredelsen av de tiltakene som er vedtatt i henhold til
artikkel 4 nr. 6, og dersom en produsent anmoder om det, skal
de nasjonale myndighetene ikke med begrunnelse i beskyttelse
av fotgjengere nekte å gi EF‑typegodkjenning eller nasjonal
typegodkjenning av en ny kjøretøytype eller forby registrering,
salg eller ibruktaking av et nytt kjøretøy, dersom det aktuelle
kjøretøyet er i samsvar med de tekniske bestemmelsene i nr. 3
eller 4 i vedlegg I.
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Artikkel 10
Anvendelse på frontvern
1. Nasjonale myndigheter skal nekte å gi EF typegodkjenning
eller nasjonal typegodkjenning av en ny kjøretøytype med
hensyn til montering av frontvern, eller EF‑typegodkjenning
av separat teknisk enhet for en ny type frontvern, som ikke
oppfyller kravene i nr. 5 og 6 i vedlegg I.
2. Nasjonale myndigheter skal med begrunnelse i frontvern
anse at samsvarssertifikater ikke lenger er gyldige i henhold til
artikkel 26 i direktiv 2007/46/EF, og skal forby registrering,
salg og ibruktaking av nye kjøretøyer som ikke oppfyller
kravene i nr. 5 og 6 i vedlegg I til denne forordning.
3. Kravene i nr. 5 og 6 i vedlegg I til denne forordning får
anvendelse på frontvern som leveres som separate tekniske
enheter i henhold til artikkel 28 i direktiv 2007/46/EF.
Artikkel 11
Antikollisjonssystemer
1. Etter en vurdering av Kommisjonen kan det være at
kjøretøyer utstyrt med antikollisjonssystemer, ikke trenger å
oppfylle prøvingskravene i nr. 2 og 3 i vedlegg I for å få en
EF‑typegodkjenning eller en nasjonal typegodkjenning av en
kjøretøytype med hensyn til beskyttelse av fotgjengere, eller
for å selges, registreres eller tas i bruk.
2. Kommisjonen skal legge fram vurderingen for
Europaparlamentet og Rådet, eventuelt med forslag til endring
av denne forordning.
Alle tiltak som foreslås, skal sikre beskyttelsesnivåer som med
hensyn til faktisk virkning, minst tilsvarer de som er fastsatt i
nr. 2 og 3 i vedlegg I.
Artikkel 12
Overvåking
1. De nasjonale myndighetene skal hvert år og senest 28.
februar året etter at disse resultatene er kommet inn, oversende
til Kommisjonen resultatene av overvåkingen nevnt i nr. 2.2,
2.4 og 3.2 i vedlegg I.
Kravet om å oversende disse resultatene skal opphøre fra og
med 24. februar 2014.
2. Kommisjonen kan, på grunnlag av resultatene av
overvåkingen som er gjennomført i henhold til nr. 2.2, 2.4 og
3.2 i vedlegg I, eventuelt vedta gjennomføringstiltak.
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3. Kommisjonen, som handler på grunnlag av relevante
opplysninger som er oversendt av godkjenningsmyndighetene
og berørte parter, samt på grunnlag av uavhengige undersøkelser,
skal overvåke den tekniske utviklingen med hensyn til økte
krav til passiv sikkerhet, bremseassistent og annen teknologi
for aktiv sikkerhet som kan gi bedre beskyttelse av myke
trafikanter.
4. Innen 24. februar 2014 skal Kommisjonen gjennomgå
gjennomførbarheten og anvendelsen av slike økte krav til passiv
sikkerhet. Den skal gjennomgå hvordan denne forordning
virker med hensyn til bruk og effektivitet av bremseassistent
og annen teknologi for aktiv sikkerhet.
5. Kommisjonen skal legge fram en rapport for
Europaparlamentet og Rådet, eventuelt med forslag som
gjelder dette emnet.
Artikkel 13
Sanksjoner
1. Medlemsstatene skal fastsette bestemmelser om
sanksjoner som får anvendelse på produsenters overtredelse
av bestemmelsene i denne forordning, og skal treffe alle
nødvendige tiltak for å sikre at de gjennomføres. De fastsatte
sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til
overtredelsen og virke avskrekkende. Medlemsstatene skal
innen 24. august 2010 underrette Kommisjonen om disse
bestemmelsene og umiddelbart underrette den om eventuelle
senere endringer som berører dem.
2. De typer av overtredelser som gir grunn for sanksjoner,
skal minst omfatte:
a) framlegging av falske erklæringer under framgangsmåtene
for godkjenning eller under framgangsmåter som fører til
en tilbakekalling,
b) forfalskning av prøvingsresultater for typegodkjenning,
c) tilbakeholding
av
opplysninger
eller
tekniske
spesifikasjoner som vil kunne føre til tilbakekalling eller
tilbaketrekking av typegodkjenning,
d) nekting av tilgang til opplysninger.
KAPITTEL IV
OVERGANGS‑ OG SLUTTBESTEMMELSER
Artikkel 14

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende
bestemmelser i denne forordning blant annet ved å utfylle den,
skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med
kontroll nevnt i artikkel 40 nr. 2 i direktiv 2007/46/EF.

Endringer av direktiv 2007/46/EF
Direktiv 2007/46/EF endres i samsvar med vedlegg V til denne
forordning.
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Artikkel 15

Artikkel 16

Oppheving

Ikrafttredelse

Direktiv 2003/102/EF og 2005/66/EF oppheves med virkning
fra den datoen som er fastsatt i artikkel 16 annet ledd i denne
forordning.

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

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

Denne forordning får anvendelse fra 24. november 2009,
med unntak av artikkel 4 nr. 6 og artikkel 9 nr. 9, som får
anvendelse fra ikrafttredelsesdatoen, og artikkel 9 nr. 2‑8, som
får anvendelse fra de datoene som framgår av disse.

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

Utferdiget i Strasbourg, 14. januar 2009.

For Europaparlamentet

For Rådet

H.-G. PÖTTERING

A. VONDRA

President

Formann

_________
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LISTE OVER VEDLEGG

Vedlegg I

Tekniske bestemmelser om prøving av kjøretøyer og frontvern

Vedlegg II

Mønster for opplysningsdokumenter som skal framlegges av produsenten
Del 1

Opplysningsdokument for EF-typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til beskyttelse av
fotgjengere

Del 2

Opplysningsdokument for EF-typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til montering av
frontvern

Del 3

Opplysningsdokument for EF-typegodkjenning av frontvern som leveres som separat teknisk
enhet

Vedlegg III Mønster for EF-typegodkjenningsdokument
Del 1

EF-typegodkjenningsdokument for typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til beskyttelse av
fotgjengere

Del 2

EF-typegodkjenningsdokument for typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til montering av
frontvern

Del 3

EF-typegodkjenningsdokument for typegodkjenning av frontvern som leveres som separat
teknisk enhet

Vedlegg IV EF-typegodkjenningsmerke
Tillegg

Vedlegg V

Eksempel på EF-typegodkjenningsmerke

Endringer av direktiv 2007/46/EF
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VEDLEGG I
Tekniske bestemmelser om prøving av kjøretøyer og frontvern
1.

I dette vedlegg menes med:

1.1.

«motorpanserets fremre kant» den fremre, øverste, utvendige konstruksjonen som omfatter motorpanseret
og skjermene, området over og ved siden av frontlyktene og eventuelle andre påmonterte deler,

1.2.

«referanselinje for motorpanserets fremre kant» den geometriske linjen som dannes av berøringspunktene
mellom en 1 000 mm lang linjal og motorpanserets fremre overflate, når linjalen som holdes parallelt
med kjøretøyets vertikalplan i lengderetningen og vippes 50° bakover og med den nederste enden 600
mm over bakken, føres over motorpanserets fremre kant samtidig som den berører denne kanten. For
kjøretøyer som har et motorpanser med en overflate som heller om lag 50°, slik at linjalen er i berøring
med motorpanseret sammenhengende eller i en hel rekke punkter og ikke bare i ett punkt, fastsettes
referanselinjen med linjalen vippet bakover med en vinkel på 40°. For kjøretøyer som har en slik form at
den nederste enden på linjalen berører kjøretøyet først, anses dette berøringspunktet som referanselinjen
for motorpanserets fremre kant på denne siden. For kjøretøyer som har en slik form at den øverste enden
av linjalen berører kjøretøyet først, anses den geometriske linjen til omslutningsavstanden på 1 000 mm
som referanselinjen for motorpanserets fremre kant på denne siden. Støtfangerens øvre kant skal også
anses som motorpanserets fremre kant i denne forordning, dersom den kommer i berøring med linjalen ved
denne framgangsmåten,

1.3.

«1 000 mm omslutningsavstand» den geometriske linjen som den ene enden på et 1 000 mm langt bøyelig
bånd avsetter på frontens overflate, når båndet holdes vertikalt langs kjøretøyet og føres over forsiden på
motorpanseret, støtfangeren og frontvernet. Båndet skal holdes stramt under hele målingen, den ene enden
skal berøre bakkereferanseplanet vertikalt under støtfangerens framspring, og den andre enden skal berøre
frontens overflate. Kjøretøyet skal være i normal kjørestilling,

1.4.

«motorpanserets overflate» den ytre konstruksjonen, som omfatter den øvre overflaten på alle utvendige
konstruksjoner bortsett fra frontruten, A-stolpene og konstruksjonene bak disse; den omfatter derfor,
men er ikke begrenset til, motorpanseret, skjermene, ventilasjonslukene, viskerspindel og nedre del av
frontruterammen,

1.5.

«frontens overflate» den ytre konstruksjonen, som omfatter den øvre overflaten på alle utvendige
konstruksjoner bortsett fra frontruten, A-stolpene og konstruksjoner bak disse,

1.6.

«bakkereferanseplan» det horisontale planet som er parallelt med bakkeplanet og som representerer
bakkeplanet for et kjøretøy som plasseres på en plan flate med håndbremsen på og med kjøretøyet i normal
kjørestilling,

1.7.

«normal kjørestilling» kjøretøyets stilling på bakken i driftsferdig stand; dekkene skal ha anbefalt
lufttrykk, forhjulene skal være rettet rett framover, alle væsker som er nødvendige for kjøretøyets drift skal
være maksimalt påfylt, kjøretøyet skal være utstyrt med alt det standardutstyr som kjøretøyprodusenten
foreskriver, med en masse på 75 kg plassert på førersetet og en masse på 75 kg plassert på passasjersetet
foran, og med hjulopphenget innstilt til en hastighet på 40 km/t eller 35 km/t ved normale driftsvilkår
oppgitt av produsenten (særlig kjøretøyer med aktiv fjæring eller kjøretøyer utstyrt med automatisk
nivåregulering),

1.8.

«frontrute» kjøretøyets fremre glassparti som oppfyller alle relevante krav i vedlegg I til rådsdirektiv
77/649/EØF av 27. september 1977 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om motorvognføreres
synsfelt(1),

1.9.

«belastningskriterium for hodet» (HPC) en beregning over et nærmere angitt tidsrom av den største
resultantakselerasjonen som oppleves under slaget. Den skal beregnes på grunnlag av resultanten av
tidsangivelsene fra akselerasjonsmåleren som den høyeste verdien (avhengig av t1 og t2) i følgende formel:

der «a» resultantakselerasjonen uttrykt som et multiplum av «g», og der t1 og t2 er de to tidspunktene
(uttrykt i sekunder) under slaget som angir begynnelsen og slutten på den registreringen der HPC-verdien
er høyest. De HPC-verdiene der tidsintervallet (t1 - t2) er høyere enn 15 ms, tas ikke med ved beregning
av den høyeste verdien.
(1)

EFT L 267 av 19.10.1977, s. 1.
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1.10.

«krumningsradius» radien i den sirkelbuen som ligger nærmest den avrundede formen til den delen det
gjelder.

2.

Det kreves at følgende prøvinger utføres på kjøretøyer:

2.1.

Sammenstøt mellom beinvekt og støtfanger
Det kreves at en av følgende prøvinger utføres:
a) Sammenstøt mellom nedre beinvekt og støtfanger
Prøvingen utføres med en slaghastighet på 40 km/t. Kneets største dynamiske bøyevinkel skal ikke
overstige 21,0°, kneets største dynamiske forskyvningsdeformasjon skal ikke overstige 6,0 mm, og
akselerasjonen som måles på skinnebeinets øvre del, skal ikke overstige 200 g.
b) Sammenstøt mellom øvre beinvekt og støtfanger
Prøvingen utføres med en slaghastighet på 40 km/t. Den momentane summen av slagkraften med
hensyn til tid skal ikke overstige 7,5 kN, og prøvingsslagvektens bøyemoment skal ikke overstige
510 Nm.

2.2.

Sammenstøt mellom øvre beinvekt og motorpanserets fremre kant
Prøvingen utføres med en slaghastighet på opptil 40 km/t. Den momentane summen av slagkraften med
hensyn til tid bør ikke overstige en mulig måleverdi på 5,0 kN, og prøvingsslagvektens bøyemoment skal
registreres og sammenlignes med en mulig måleverdi på 300 Nm.
Denne prøvingen skal utføres bare for overvåkingsformål, og resultatene skal registreres i sin helhet.

2.3.

Sammenstøt mellom barnehodevekt/liten voksenhodevekt og motorpanserets overflate
Prøvingen utføres med en slaghastighet på 35 km/t med en prøvingsslagvekt på 3,5 kg. HPC‑verdien skal
ikke overstige 1000 over 2/3 av motorpanserets prøvingsområde og 2000 for den gjenværende 1/3 av
motorpanserets prøvingsområde.

2.4.

Sammenstøt mellom voksenhodevekt og frontrute
Prøvingen utføres med en slaghastighet på 35 km/t med en prøvingsslagvekt på 4,8 kg. HPC‑verdien skal
registreres og sammenlignes med en mulig måleverdi på 1000.
Denne prøvingen skal utføres bare for overvåkingsformål, og resultatene skal registreres i sin helhet.

3.

Det kreves at følgende prøvinger utføres på kjøretøyer:

3.1.

Sammenstøt mellom beinvekt og støtfanger
Det kreves at én av følgende prøvinger utføres:
a) Sammenstøt mellom nedre beinvekt og støtfanger
Prøvingen utføres med en slaghastighet på 40 km/t. Kneets største dynamiske bøyevinkel skal ikke
overstige 19,0°, kneets største dynamiske forskyvningsdeformasjon skal ikke overstige 6,0 mm, og
akselerasjonen som måles på skinnebeinets øvre del, skal ikke overstige 170 g.
I tillegg kan produsenten angi prøvingsbredder for støtfangeren på opptil i alt 264 mm der
akselerasjonen målt på skinnebeinets øvre del, ikke skal overstige 250 g.
b) Sammenstøt mellom øvre beinvekt og støtfanger
Prøvingen utføres med en slaghastighet på 40 km/t. Den momentane summen av slagkraften med
hensyn til tid skal ikke overstige 7,5 kN, og prøvingsslagvektens bøyemoment skal ikke overstige
510 Nm.
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3.2.

Sammenstøt mellom øvre beinvekt og motorpanserets fremre kant
Prøvingen utføres med en slaghastighet på opptil 40 km/t. Den momentane summen av slagkraften
med hensyn til tid skal sammenlignes med en mulig høyeste verdi på 5,0 kN, og prøvingsslagvektens
bøyemoment skal sammenlignes med en mulig høyeste verdi på 300 Nm.
Denne prøvingen skal utføres bare for overvåkingsformål, og resultatene skal registreres i sin helhet.

3.3.

Sammenstøt mellom barnehodevekt/liten voksenhodevekt og motorpanserets overflate
Prøvingen utføres med en slaghastighet på 35 km/t med en prøvingsslagvekt på 3,5 kg. HPC‑verdien skal
være i samsvar med kravene i nr. 3.5.

3.4.

Sammenstøt mellom voksenhodevekt og motorpanserets overflate
Prøvingen utføres med en slaghastighet på 35 km/t med en prøvingsslagvekt på 4,5 kg. HPC‑verdien skal
være i samsvar med kravene i nr. 3.5.

3.5.

Den registrerte HPC‑verdien skal ikke overstige 1000 over halvparten av prøvingsområdet for
barnehodevekt og skal i tillegg heller ikke overstige 1000 over 2/3 av det kombinerte prøvingsområdet for
barnehodevekt og voksenhodevekt. HPC‑verdien for de gjenværende områdene skal ikke overstige 1700
for noen av hodevektene.

4.

Det kreves at følgende prøvinger utføres på kjøretøyer:

4.1.

En referanseprøving for å identifisere det punktet i systemet der det blokkeringsfrie bremsesystemet (ABS)
aktiveres.

4.2.

En prøving for å kontrollere at bremseassistenten utløses korrekt og derved gir kjøretøyet størst mulig
retardasjon.

5.

Det kreves at følgende prøvinger utføres på frontvern:

5.1.

En av følgende prøvinger med beinvekt nevnt i nr. 5.1.1 eller 5.1.2, skal utføres:

5.1.1.

Sammenstøt mellom nedre beinvekt og frontvern
Alle prøvinger skal utføres med en slaghastighet på 40 km/t.

5.1.1.1.

For frontvern godkjent for montering på kjøretøyer som oppfyller kravene i nr. 2, skal kneets største
dynamiske bøyevinkel ikke overstige 21,0°, kneets største dynamiske forskyvningsdeformasjon skal ikke
overstige 6,0 mm, og akselerasjonen som måles på skinnebeinets øvre del, skal ikke overstige 200 g.

5.1.1.2.

For frontvern godkjent for montering på kjøretøyer som oppfyller kravene i nr. 3, skal kneets største
dynamiske bøyevinkel ikke overstige 19,0°, kneets største dynamiske forskyvningsdeformasjon skal ikke
overstige 6,0 mm, og akselerasjonen som måles på skinnebeinets øvre del, skal ikke overstige 170 g.

5.1.1.3.

For frontvern som er godkjent for montering bare på kjøretøyer som ikke oppfyller kravene i verken nr. 2
eller 3, kan prøvingskravene i nr. 5.1.1.1 og 5.1.1.2 erstattes av prøvingskravene i enten nr. 5.1.1.3.1 eller
nr. 5.1.1.3.2.

5.1.1.3.1.

Kneets største dynamiske bøyevinkel skal ikke overstige 24,0°, kneets største dynamiske
forskyvningsdeformasjon skal ikke overstige 7,5 mm, og akselerasjonen som måles på skinnebeinets øvre
del, skal ikke overstige 215 g.

5.1.1.3.2.

Det skal utføres to prøvinger på kjøretøyet, én med frontvern montert, og én uten frontvern. De to prøvingene
utføres under lignende forhold som er avtalt med vedkommende godkjenningsmyndighet. Verdiene for
kneets største bøyevinkel, kneets største dynamiske forskyvningsdeformasjon og akselerasjonen målt på
skinnebeinets øvre del, skal registreres. I hvert tilfelle skal verdien som er registrert for kjøretøyet med
frontvern montert, ikke overstige 90 % av den verdien som er registrert for et kjøretøy uten frontvern
montert.
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5.1.2.

Sammenstøt mellom øvre beinvekt og frontvern
Alle prøvinger skal utføres med en slaghastighet på 40 km/t.

5.1.2.1.

Den momentane summen av slagkraften med hensyn til tid skal ikke overstige 7,5 kN, og prøvingsslagvektens
bøyemoment skal ikke overstige 510 Nm.

5.1.2.2.

For frontvern som er godkjent for montering bare på kjøretøyer som ikke oppfyller kravene i verken
nr. 2 eller 3, kan prøvingskravene i nr. 5.1.2.1 erstattes av prøvingskravene i enten nr. 5.1.2.2.1 eller nr.
5.1.2.2.2.

5.1.2.2.1.

Den momentane summen av slagkraften med hensyn til tid skal ikke overstige 9,4 kN, og prøvingsslagvektens
bøyemoment skal ikke overstige 640 Nm.

5.1.2.2.2.

Det skal utføres to prøvinger på kjøretøyet, én med frontvern montert, og én uten frontvern. De to
prøvingene utføres under lignende forhold som er avtalt med vedkommende godkjenningsmyndighet.
Verdiene for den momentane summen av slagkraften og prøvingsslagvektens bøyemoment skal registreres.
I hvert tilfelle skal verdien som er registrert for kjøretøyet med frontvern montert, ikke overstige 90 % av
den verdien som er registrert for et kjøretøy uten frontvern montert.

5.2.

Sammenstøt mellom øvre beinvekt og frontvernets fremre kant
Prøvingen utføres med en slaghastighet på 40 km/t. Den momentane summen av slagkraften med
hensyn til tid, mot øvre og nedre del av slagvekten, skal ikke overstige en mulig måleverdi på 5,0 kN, og
prøvingsslagvektens bøyemoment skal ikke overstige en mulig måleverdi på 300 Nm. Begge resultater
skal registreres for overvåkingsformål.

5.3.

Sammenstøt mellom barnehodevekt/liten voksenhodevekt og frontvern
Prøvingen utføres med en slaghastighet på 35 km/t med en hodevekt for barn/små voksne på 3,5 kg.
Belastningskriteriet for hodet (HPC), beregnet på grunnlag av resultatet av tidsangivelsene fra
akselerasjonsmåleren, skal under ingen omstendigheter overstige 1 000.

6.

Bestemmelser om konstruksjon og montering av frontvern

6.1.

Følgende krav gjelder både for frontvern montert på nye kjøretøyer, og for frontvern som leveres som
separate tekniske enheter for montering på bestemte kjøretøyer.

6.1.1.

Komponentene i frontvernet skal konstrueres slik at alle stive overflater som kan komme i berøring med en
kule på 100 mm, har en største krumningsradius på 5 mm.

6.1.2.

Den samlede massen av et frontvern, herunder alle braketter og festeinnretninger, skal ikke overstige 1,2 %
av den største massen til det kjøretøyet det er konstruert for, og skal være høyst 18 kg.

6.1.3.

Når frontvernet er montert på et kjøretøy, skal det aldri befinne seg mer enn 50 mm høyere enn
referanselinjen for motorpanserets fremre kant.

6.1.4.

Frontvernet skal ikke øke bredden av det kjøretøyet det monteres på. Dersom samlet bredde av frontvernet
er større enn 75 % av kjøretøyets bredde, skal endene på frontvernet bøyes inn mot den utvendige overflaten
for å minske risikoen for at noe setter seg fast. Dette kravet anses som oppfylt dersom frontvernet enten er
forsenket eller integrert i karosseriet, eller dersom enden på frontvernet er bøyd slik at det ikke kan komme
i berøring med en kule med en diameter på 100 mm, og mellomrommet mellom enden på frontvernet og
det omgivende karosseriet ikke overstiger 20 mm.

6.1.5.

Med forbehold for nr. 6.1.4 skal mellomrommet mellom delene av frontvernet og den underliggende
utvendige overflaten ikke overstige 80 mm. Det skal ses bort fra mindre uregelmessigheter i konturene av
den underliggende delen av karosseriet (slik som åpninger i griller, luftinntak osv.).

6.1.6.

Fra hvert punkt på siden av kjøretøyet skal avstanden i lengderetningen mellom punktene lengst fram på
støtfangeren og punktene lengst fram på frontvernet ikke noen steder overstige 50 mm, for at kjøretøyets
støtfanger skal være til nytte.

6.1.7.

Frontvernet skal ikke redusere virkningen av støtfangeren i betydelig grad. Dette kravet anses som oppfylt
dersom høyst to loddrette og ingen vannrette komponenter av frontvernet overlapper støtfangeren.
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6.1.8.

Frontvernet skal ikke ha en helning framover i forhold til vertikalplanet. De øverste delene av frontvernet
skal ikke oppover eller bakover (mot frontruten) strekke seg mer enn 50 mm fra referanselinjen for
motorpanserets fremre kant når frontvernet er fjernet.

6.1.9.

Samsvar med kravene til typegodkjenning av kjøretøyer skal ikke tilsidesettes ved montering av frontvern.

7.

Som unntak fra nr. 2, 3 og 5 kan vedkommende godkjenningsmyndighet vurdere det slik at kravene til noen
av prøvingene fastsatt i nevnte numre, kan oppfylles av en tilsvarende prøving utført i henhold til kravene
til en annen prøving fastsatt i dette vedlegg.

_________
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VEDLEGG II
Mønster for opplysningsdokumenter som skal framlegges av produsenten

Del 1
Opplysningsdokument for EF-typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til beskyttelse av fotgjengere

Del 2
Opplysningsdokument for EF-typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til montering av frontvern

Del 3
Opplysningsdokument for EF-typegodkjenning av frontvern som leveres som en separat teknisk enhet
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DEL 1
MØNSTER
Opplysningsdokument nr. … for EF-typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til beskyttelse av fotgjengere
Følgende opplysninger skal eventuelt gis i tre eksemplarer og omfattes av en innholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger
skal være i passende målestokk, være tilstrekkelig detaljerte og leveres på et ark i A4-format eller være brettet til den
størrelsen. Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte.
Dersom systemene, komponentene eller de separate tekniske enhetene har elektronisk styrte funksjoner, skal det gis
opplysninger om ytelse.
0.

GENERELT

0.1.

Merke (produsentens firma):

0.2.

Type:

0.2.1.

Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):

0.3.

Typebetegnelse, dersom det er merket på kjøretøyet(b)(1):

0.3.1.

Merkingens plassering:

0.4.

Kjøretøygruppe(c):

0.5.

Produsentens navn og adresse:

0.8.

Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):

0.9.

Navn og adresse til produsentens eventuelle representant:

1.

KJØRETØYETS GENERELLE SPESIFIKASJONER

1.1.

Fotografier og/eller tegninger av et representativt kjøretøy:

1.6.

Motorens plassering og montering:

9.

KAROSSERI

9.1.

Karosseritype:

9.2.

Materialer og konstruksjon:

9.23.

Beskyttelse av fotgjengere

9.23.1. En detaljert beskrivelse, herunder fotografier og/eller tegninger av kjøretøyet med hensyn til konstruksjon,
dimensjoner, relevante referanselinjer og materialsammensetninger i kjøretøyets front (innvendig og utvendig)
skal framlegges. Denne beskrivelsen skal inneholde opplysninger om alle aktive beskyttelsessystemer som er
montert.
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DEL 2
MØNSTER
Opplysningsdokument nr. ... for EF-typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til montering av frontvern
Følgende opplysninger skal eventuelt gis i tre eksemplarer og omfattes av en innholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger
skal være i passende målestokk, være tilstrekkelig detaljerte og leveres på et ark i A4-format eller være brettet til den
størrelsen. Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte.
Dersom systemene, komponentene eller de separate tekniske enhetene omfatter spesialmaterialer, skal det gis
opplysninger om ytelse.
0.

GENERELT

0.1.

Merke (produsentens firma):

0.2.

Type:

0.2.1.

Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):

0.3.

Typebetegnelse, dersom det er merket på kjøretøyet(b)(1):

0.3.1.

Merkingens plassering:

0.4.

Kjøretøygruppe(c):

0.5.

Produsentens navn og adresse:

0.7.

Plassering av og festemåte for EF-typegodkjenningsmerket:

0.8.

Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):

0.9.

Navn og adresse til produsentens eventuelle representant:

1.

KJØRETØYETS GENERELLE SPESIFIKASJONER

1.1.

Fotografier og/eller tegninger av et representativt kjøretøy:

2.

MASSER OG DIMENSJONER (kg og mm) (det vises til tegninger dersom slike foreligger)

2.8.

Største teknisk tillatte totalmasse angitt av produsenten:

2.8.1.

Fordeling av denne massen på akslene (største og minste):

9.

KAROSSERI

9.1.

Karosseritype:

9.24.

Frontvern

9.24.1. Generell utforming (tegninger eller fotografier) som viser plassering og festing av frontvern:
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9.24.2. Tegninger og/eller fotografier av eventuelle luftinntaksgriller, radiatorgriller, pynteutstyr, merker, emblemer,
utsparinger og andre utvendige utstikkende deler, samt deler av den utvendige overflaten som kan anses
som farlige (f.eks. lysinnretninger). Dersom delene nevnt i første punktum ikke er farlige, kan de av
dokumentasjonshensyn erstattes med fotografier, om nødvendig ledsaget av opplysninger om dimensjoner og/
eller en beskrivelse:
9.24.3. Fullstendige monteringsopplysninger og instruksjoner, herunder dreiemoment, for monteringen:
9.24.4. Tegning av støtfangere:
9.24.5. Tegning av gulvlinjen ved kjøretøyets frontparti:
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DEL 3
MØNSTER
Opplysningsdokument nr. ... for EF-typegodkjenning av frontvern som leveres som en separat teknisk enhet
Følgende opplysninger skal eventuelt gis i tre eksemplarer og omfattes av en innholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger
skal være i passende målestokk, være tilstrekkelig detaljerte og leveres på et ark i A4-format eller være brettet til den
størrelsen. Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte.
Dersom systemene, komponentene eller de separate tekniske enhetene omfatter spesialmaterialer, skal det gis
opplysninger om ytelse.
0.

GENERELT

0.1.

Merke (produsentens firma):

0.2.

Type:

0.2.1.

Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):

0.5.

Produsentens navn og adresse:

0.7.

Plassering av og festemåte for EF-typegodkjenningsmerket:

0.8.

Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):

0.9.

Navn og adresse til produsentens eventuelle representant:

1.

BESKRIVELSE AV INNRETNINGEN

1.1.

Detaljert teknisk beskrivelse (med fotografier eller tegninger):

1.2.

Monteringsanvisninger, herunder nødvendig dreiemoment:

1.3.

Liste over kjøretøytyper som systemet kan monteres på:

1.4.

Eventuelle bruksbegrensninger og vilkår for montering:

_____________________
(b)
(1)
(c)

Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke er relevante for beskrivelsen av den typen kjøretøy, komponent eller separat
teknisk enhet som omfattes av dette opplysningsdokumentet, skal slike tegn angis i dokumentasjonen med symbolet «?» (f.eks.
ABC??123??).
Klassifisert i samsvar med definisjonene oppført i avsnitt A i vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF om
fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike
motorvogner (rammedirektiv) (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1)
Stryk det som ikke passer (i enkelte tilfeller skal ingenting strykes, f.eks. dersom mer enn ett alternativ gjelder).

___________
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VEDLEGG III
Mønster for EF-typegodkjenningsdokumenter

Del 1
EF-typegodkjenningsdokument for typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til beskyttelse av fotgjengere

Del 2
EF-typegodkjenningsdokument for typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til montering av frontvern

Del 3
EF-typegodkjenningsdokument for typegodkjenning av frontvern som leveres som en separat teknisk enhet
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DEL 1
MØNSTER
(Største format: A4 (210 × 297 mm))
EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT

EF-typegodkjenningsmyndighetens stempel
Melding om:
— EF-typegodkjenning(1)
— utvidelse av EF-typegodkjenning(1)
— nektelse av EF-typegodkjenning(1)
— tilbakekalling av EF-typegodkjenning(1)
av en kjøretøytype med hensyn til beskyttelse av fotgjengere
i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 78/2009 av 14. januar 2009, gjennomført ved ....
sist endret ved forordning (EF) nr. .../....(2)
EF-typegodkjenningsnummer:
Begrunnelse for utvidelsen:
AVSNITT I
0.1.

Merke (produsentens firma):

0.2.

Type:

0.2.1.

Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):

0.3.

Typebetegnelse, dersom det er merket på kjøretøyet(3):

0.3.1.

Merkingens plassering:

0.4.

Kjøretøygruppe(4):

0.5.

Produsentens navn og adresse:

0.8.

Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):

0.9.

Navn og adresse til produsentens eventuelle representant:
AVSNITT II

1.

Eventuelle tilleggsopplysninger (se tilføyelsen)

2.

Teknisk instans med ansvar for å foreta prøvingene:

3.

Prøvingsrapportens dato:

4.

Prøvingsrapportens nummer:

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

Stryk det som ikke passer.
Sett inn nummer på endringsforordning.
Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke er relevante for beskrivelsen av den typen kjøretøy, komponent eller separat
teknisk enhet som omfattes av dette opplysningsdokumentet, skal slike tegn angis i dokumentasjonen med symbolet «?» (f.eks.
ABC??123??).
Som definert i avsnitt A i vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF om fastsettelse av en ramme for godkjenning
av motorvogner og deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner (rammedirektiv) (EUT L 263 av
9.10.2007, s. 1)
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5.

Eventuelle merknader (se tilføyelsen):

6.

Sted:

7.

Dato:

8.

Underskrift:

Vedlegg:

23.6.2016

Opplysningspakke.
Prøvingsrapport.
Tilføyelse til EF-typegodkjenningsdokument nr. .... for typegodkjenning av et kjøretøy
med hensyn til beskyttelse av fotgjengere i henhold til forordning (EF) nr. 78/2009

1.

Tilleggsopplysninger

1.1.

Kort beskrivelse av kjøretøytypen med hensyn til konstruksjon, dimensjoner, form og materialsammensetning:

1.2.

Motorplassering: foran/bak/midtstilt(1)

1.3.

Overføring: forhjulstrekk/bakhjulstrekk(2)

1.4.

Kjøretøyet prøvingen gjelder, har følgende masse (som definert i samsvar med nr. 1.7 i vedlegg I til forordning
(EF) nr. 78/2009):
—

Foraksel:

—

Bakaksel:

—

Samlet:

1.5.

Resultater av prøvingene i henhold til kravene i vedlegg I til forordning (EF) nr. 78/2009:

1.5.1.

Resultater av prøvingene nevnt i avsnitt 2:
Prøving

Godkjent / ikke
godkjent(1)

Registrert verdi

Sammenstøt mellom nedre beinvekt og Bøyevinkel
støtfanger (dersom utført)

…..
grader
…..

Forskyvningsdeformasjon

…..
mm
…..

Akselerasjon ved skinnebeinet

…..
g
…..

Sammenstøt mellom øvre beinvekt og Slagkraftens sum
støtfanger (dersom utført)
Bøyemoment
Sammenstøt mellom øvre beinvekt og Slagkraftens sum
motorpanserets fremre kant
Bøyemoment

…..
kN
…..
…..
Nm
…..
…..
kN
…..

(2)

…..
Nm
…..

(2)

Sammenstøt mellom barnehodevekt/ HPC-verdier
liten voksenhodevekt (3,5 kg) og i sone A
motorpanserets overflate
(12 resultater)
HPC-verdier
i sone B
(6 resultater(3))
Sammenstøt mellom
(4,8 kg) og frontrute:
(1)
(2)
(3)
(1)

voksenhodevekt HPC-verdier
(5 resultater(3))

I samsvar med verdiene angitt i nr. 2 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 78/2009.
Bare for overvåkingsformål.
Bare for overvåkingsformål.

Stryk det som ikke passer.

(2)
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1.5.2.

Nr. 35/121

Resultater av prøvingene nevnt i avsnitt 3:
Prøving

Godkjent / ikke
godkjent(1)

Registrert verdi

Sammenstøt mellom nedre beinvekt og Bøyevinkel
støtfanger (dersom utført)

…..
grader
…..

Forskyvningsdeformasjon

…..
mm
…..

Akselerasjon ved skinnebeinet

…..
g
…..

Sammenstøt mellom øvre beinvekt og Slagkraftens sum
støtfanger (dersom utført)

…..
kN
…..

Bøyemoment

…..
Nm
…..

Sammenstøt mellom øvre beinvekt og Slagkraftens sum
motorpanserets fremre kant

(2)

…..
kN
…..

Bøyemoment

(2)

…..
Nm
…..

Sammenstøt mellom barnehodevekt/ HPC-verdier
liten voksenhodevekt (3,5 kg) og
motorpanserets overflate
(9 resultater(3))
Sammenstøt mellom voksenhodevekt HPC-verdier
(4,5 kg) og frontrute
(9 resultater(3))
(1)
(2)
(3)

I samsvar med Kommisjonens [gjennomføringsrettsakt].
Bare for overvåkingsformål.
Gi nærmere opplysninger om virkemåte.

Merknader (f.eks.: gjelder både høyre- og venstrestyrte kjøretøyer)
1.5.3.

Krav nevnt i nr. 4:
Nærmere opplysninger om levert bremseassistent(1).
Merknader(2):
(1)
(2)

Gi nærmere opplysninger om virkemåte.
Gi nærmere opplysninger om prøving som er fullført for å kontrollere systemet.
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DEL 2
MØNSTER
(Største format: A4 (210 × 297 mm))
EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT

EF-typegodkjenningsmyndighetens stempel

Melding om:
— EF-typegodkjenning(1)
— utvidelse av EF-typegodkjenning(1)
— nektelse av EF-typegodkjenning(1)
— tilbakekalling av EF-typegodkjenning(1)
av en kjøretøytype med hensyn til montering av frontvern
i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 78/2009 av 14. januar 2009, gjennomført ved ....
sist endret ved forordning (EF) nr. .../....(2)
EF-typegodkjenningsnummer:
Begrunnelse for utvidelsen:
AVSNITT I
0.1.

Merke (produsentens firma):

0.2.

Type:

0.2.1.

Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):

0.3.

Typebetegnelse, dersom det er merket på kjøretøyet(3):

0.3.1.

Merkingens plassering:

0.4.

Kjøretøygruppe(4):

0.5.

Produsentens navn og adresse:

0.7.

Plassering av og festemåte for EF-typegodkjenningsmerket:

0.8.

Monteringsanleggets/-anleggenes adresse(r):

0.9.

Navn og adresse til produsentens eventuelle representant:

()
(2)
(3)
1

(4)

Stryk det som ikke passer.
Sett inn nummer på endringsforordning.
Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke er relevante for beskrivelsen av den typen kjøretøy, komponent eller separat
teknisk enhet som omfattes av dette opplysningsdokumentet, skal slike tegn angis i dokumentasjonen med symbolet «?» (f.eks.
ABC??123??).
Som definert i avsnitt A i vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF om fastsettelse av en ramme for godkjenning
av motorvogner og deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner (rammedirektiv) (EUT L 263 av
9.10.2007, s. 1)
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Nr. 35/123

AVSNITT II
1.

Eventuelle tilleggsopplysninger: Se tilføyelsen

2.

Teknisk instans med ansvar for å foreta prøvingene:

3.

Prøvingsrapportens dato:

4.

Prøvingsrapportens nummer:

5.

Eventuelle merknader: Se tilføyelsen

6.

Sted:

7.

Dato:

8.

Underskrift:

Vedlegg:

Opplysningspakke.
Prøvingsrapport.
Tilføyelse til EF-typegodkjenningsdokument nr. .... for typegodkjenning av et kjøretøy
med hensyn til montering av frontvern i henhold til forordning (EF) nr. 78/2009

1.

Eventuelle tilleggsopplysninger:

2.

Merknader:

3.

Resultater av prøvingene i henhold til kravene i nr. 5 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 78/2009:

Prøving

Sammenstøt mellom nedre beinvekt og Bøyevinkel
frontvern
— tre prøvingsposisjoner
(dersom utført)

Godkjent / ikke
godkjent

Registrert verdi

Forskyvningsdeformasjon

…..
…..
…..
…..

Akselerasjon ved skinnebeinet

…..
…..

Sammenstøt mellom øvre beinvekt og Slagkraftens sum
frontvern
— tre prøvingsposisjoner
(dersom utført)

Bøyemoment

…..
…..
…..
…..

Sammenstøt mellom øvre beinvekt og Slagkraftens sum
frontvernets fremre kant
— tre prøvingsposisjoner
(bare overvåking)

Bøyemoment

Sammenstøt mellom barnehodevekt/ HPC-verdier
liten voksenhodevekt (3,5 kg) og
(minst tre verdier)
frontvern

…..
…..

grader

mm

g

kN

Nm

kN
Nm
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DEL 3
MØNSTER
(Største format: A4 (210 × 297 mm))
EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT

EF-typegodkjenningsmyndighetens stempel

Melding om:
— EF-typegodkjenning(1)
— utvidelse av EF-typegodkjenning(1)
— nektelse av EF-typegodkjenning(1)
— tilbakekalling av EF‑typegodkjenning(1)
av en type frontvern som leveres som en separat teknisk enhet
i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 78/2009 av 14. januar 2009, gjennomført ved ....
sist endret ved forordning (EF) nr. .../....(2)
EF-typegodkjenningsnummer:
Begrunnelse for utvidelsen:
AVSNITT I
0.1.

Merke (produsentens firma):

0.2.

Type:

0.3.

Typebetegnelse, dersom det er merket på frontvernet(3):

0.3.1.

Merkingens plassering:

0.5.

Produsentens navn og adresse:

0.7.

Plassering av og festemåte for EF-typegodkjenningsmerket:

0.8.

Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):

0.9.

Navn og adresse til produsentens eventuelle representant:
AVSNITT II

1.

Tilleggsopplysninger: Se tilføyelsen

2.

Teknisk instans med ansvar for å foreta prøvingene:

3.

Prøvingsrapportens dato:

(1)
(2)
(3)

Stryk det som ikke passer.
Sett inn nummer på endringsforordning.
Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke er relevante for beskrivelsen av den typen kjøretøy, komponent eller separat
teknisk enhet som omfattes av dette opplysningsdokumentet, skal slike tegn angis i dokumentasjonen med symbolet «?» (f.eks.
ABC??123??).
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4.

Prøvingsrapportens nummer:

5.

Eventuelle merknader: Se tilføyelsen

6.

Sted:

7.

Dato:

8.

Underskrift:

Vedlegg:

Nr. 35/125

Opplysningspakke.
Prøvingsrapport.

Tilføyelse til EF-typegodkjenningsdokument nr. .... for typegodkjenning av en type frontvern som leveres som en
separat teknisk enhet i henhold til forordning (EF) nr. 78/2009
1.

Tilleggsopplysninger

1.1.

Festemåte:

1.2.

Monteringsanvisninger:

1.3.

Liste over kjøretøyer som vedkommende frontvern kan monteres på, eventuelle bruksbegrensninger og
nødvendige vilkår for montering:
...............................................................................................................................................................................

2.

Merknader:

3.

Resultater av prøvingene i henhold til kravene i nr. 5 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 78/2009:

Prøving

Sammenstøt mellom nedre beinvekt og Bøyevinkel
frontvern
— tre prøvingsposisjoner
(dersom utført)

Godkjent / ikke
godkjent

Registrert verdi

Forskyvningsdeformasjon

…..
…..
…..
…..

Akselerasjon ved skinnebeinet

…..
…..

Sammenstøt mellom øvre beinvekt og Slagkraftens sum
frontvern
— tre prøvingsposisjoner
(dersom utført)

Bøyemoment

…..
…..
…..
…..

Sammenstøt mellom øvre beinvekt og Slagkraftens sum
frontvernets fremre kant
— tre prøvingsposisjoner
(bare overvåking)

Bøyemoment

Sammenstøt mellom barnehodevekt/ HPC-verdier
liten voksenhodevekt (3,5 kg) og
(minst tre verdier)
frontvern

…..
…..

grader

mm

g

kN

Nm

kN
Nm
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VEDLEGG IV
EF-TYPEGODKJENNINGSMERKE

1.

Merket skal bestå av følgende:

1.1.

Et rektangel med bokstaven «e» innskrevet, fulgt av identifikasjonsnummeret eller nasjonalitetsbokstavene for
medlemsstaten som har gitt EF-typegodkjenningen:
—

1

for Tyskland

—

2

for Frankrike

—

3

for Italia

—

4

for Nederland

—

5

for Sverige

—

6

for Belgia

—

7

for Ungarn

—

8

for Tsjekkia

—

9

for Spania

—

11

for Det forente kongerike

—

12

for Østerrike

—

13

for Luxembourg

—

17

for Finland

—

18

for Danmark

—

19

for Romania

—

20

for Polen

—

21

for Portugal

—

23

for Hellas

—

24

for Irland

—

26

for Slovenia

—

27

for Slovakia

—

29

for Estland

—

32

for Latvia

—

34

for Bulgaria

—

36

for Litauen

—

49

for Kypros

—

50

for Malta

1.2.

Nær rektangelet skal det dessuten være påført et «basisgodkjenningsnummer», som er beskrevet i del 4 av
typegodkjenningsnummeret nevnt i vedlegg VII til direktiv 2007/46/EF, samt to foranstående sifre som angir
løpenummeret på den seneste viktige tekniske endringen av denne forordning på det tidspunktet da EFtypegodkjenningen ble gitt. For denne forordning er løpenummeret 02.

1.3.

Følgende ytterligere bokstaver plasseres over rektangelet:

1.3.1.

«A» for å angi at frontvernet ble godkjent i samsvar med kravene i nr. 5.1.1.1 i vedlegg I og er egnet for
montering på kjøretøyer som oppfyller kravene i nr. 2 i vedlegg I,

1.3.2.

«B» for å angi at frontvernet ble godkjent i samsvar med kravene i nr. 5.1.1.2 i vedlegg I og er egnet for
montering på kjøretøyer som oppfyller kravene i nr. 3 i vedlegg I,
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1.3.3.

«X» for å angi at frontvernet ble godkjent på grunnlag av bestemmelsene i nr. 5.1.1.3 eller nr. 5.1.2.2 i vedlegg
I med hensyn til prøvingen med beinvekt, og bare er egnet for montering på kjøretøyer som ikke oppfyller
kravene i verken nr. 2 eller 3 i vedlegg I.

1.4.

EF-typegodkjenningsmerket skal være lett leselig, ikke kunne fjernes og være godt synlig når det er festet på
kjøretøyet.

1.5.

Et eksempel på godkjenningsmerket er gitt i tillegget til dette vedlegg.

________
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TILLEGG
Eksempel på EF-typegodkjenningsmerke

Innretningen med et EF-typegodkjenningsmerke vist ovenfor, er et frontvern som er typegodkjent i Tyskland (e1) i
henhold til denne forordning (02) under basisgodkjenningsnummeret 1471.
Bokstaven «X» angir at frontvernet ble godkjent på grunnlag av bestemmelsene i nr. 5.1.1.3 eller nr. 5.1.2.2 i vedlegg I
med hensyn til prøvingen med beinvekt.

_______

23.6.2016

23.6.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 35/129

VEDLEGG V
Endringer av direktiv 2007/46/EF
I direktiv 2007/46/EF gjøres følgende endringer:
1.

I vedlegg I skal nr. 9.24 lyde:
«9.24.

Frontvern

9.24.1. Generell utforming (tegninger eller fotografier) som viser plassering og festing av frontvern:
9.24.2. Tegninger og/eller fotografier av eventuelle luftinntaksgriller, radiatorgriller, pynteutstyr, merker,
emblemer, utsparinger og andre utstikkende deler samt deler av den utvendige overflaten som kan anses
som farlige (f.eks. lysinnretninger). Dersom delene nevnt i første punktum ikke er farlige, kan de av
dokumentasjonshensyn erstattes med fotografier, om nødvendig ledsaget av opplysninger om dimensjoner
og/eller en beskrivelse:
9.24.3. Fullstendige monteringsopplysninger og instruksjoner, herunder krav til dreiemoment, for monteringen:
9.24.4. Tegning av støtfangere:
9.24.5. Tegning av gulvlinjen ved kjøretøyets frontparti:»
2.

I vedlegg III del I bokstav A skal nr. 9.24 lyde:
«9.24.

Frontvern

9.24.1. Generell utforming (tegninger eller fotografier) som viser plassering og festing av frontvern:
9.24.3. Fullstendige monteringsopplysninger og instruksjoner, herunder krav til dreiemoment, for monteringen:»
3.

I vedlegg IV gjøres følgende endringer:
a) I del I:
i)

Nr. 58 skal lyde:

«58. Beskyttelse av Forordning (EF) L 35
fotgjengere
nr. 78/2009
av 4.2.2009, s. 1

X

X»

ii) Fotnote 7 utgår.
iii) Nr. 60 utgår.
b) I tillegget:
i)

Nr. 58 skal lyde:

«58.

Beskyttelse av fotgjengere

Forordning (EF) nr. 78/2009 L 35 av 4.2.2009, s. 1

—(*)»

______________
(*) Frontvern som leveres sammen med kjøretøyet, skal oppfylle kravene i forordning (EF) nr. 78/2009, være
utstyrt med et typegodkjenningsnummer og være merket i samsvar med dette.»
ii) Nr. 60 utgår.
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4.

23.6.2016

I vedlegg IV gjøres følgende endringer i tillegget:
a) Nr. 58 skal lyde:
«58.

Beskyttelse av fotgjengere

Forordning (EF) nr. 78/2009»

b) Nr. 60 utgår.
5.

I vedlegg XI gjøres følgende endringer:
a) I tillegg 1:
i)

Nr. 58 skal lyde:
«58.

Beskyttelse av fotgjengere

Forordning (EF) nr. 78/2009

X

—(*)»

_____________
(*) Frontvern som leveres sammen med kjøretøyet, skal oppfylle kravene i forordning (EF) nr. 78/2009, være
utstyrt med et typegodkjenningsnummer og være merket i samsvar med dette.»
ii) Nr. 60 utgår.
b) I tillegg 2:
i)

Nr. 58 skal lyde:
«58.

Beskyttelse av fotgjengere Forordning (EF)
nr. 78/2009

—

—»

ii) Nr. 60 utgår.
c) I tillegg 3:
i)

Nr. 58 skal lyde:
«58.

Beskyttelse av fotgjengere

Forordning (EF) nr. 78/2009

X»

ii) Nr. 60 utgår.
d) I tillegg 4:
i)

Nr. 58 skal lyde:
«58.

Beskyttelse av fotgjengere Forordning (EF)
nr. 78/2009

—(*)»

_____________
(*) Frontvern som leveres sammen med kjøretøyet, skal oppfylle kravene i forordning (EF) nr. 78/2009, være
utstyrt med et typegodkjenningsnummer og være merket i samsvar med dette.»
ii) Nr. 60 utgår.

_____________
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 385/2009

Nr. 35/131

2016/EØS/35/04

av 7. mai 2009
om erstatning av vedlegg IX til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF om fastsettelse av en ramme for godkjenning
av motorvogner og deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner
(rammedirektiv)(*)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR—

samsvarssertifikatet aldri blitt ajourført. Det er derfor
hensiktsmessig å ajourføre den i lys av de mange
vesentlige endringene som er tilføyd ved direktiv
2007/46/EF, som innfører EF-typegodkjenning i sin
helhet for nyttekjøretøyer fra 29. april 2009.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv
2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme
for godkjenning av motorvogner og deres tilhengere, og av
systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner
(rammedirektiv)(1), særlig artikkel 39 nr. 2, og

5)

Dessuten
skal
registreringsmyndighetene
i
medlemsstatene i henhold til rådsdirektiv 1999/37/
EF av 29. april 1999 om registreringsdokumenter for
kjøretøyer(3) motta pålitelige tekniske opplysninger
med henblikk på første registrering av nye kjøretøyer på
Fellesskapets territorium. De tekniske opplysningene i
samsvarssertifikatet utgjør en passende informasjonskilde
som kan benyttes til registreringsformål. For å redusere
den administrative byrden for de europeiske borgerne
og i lys av prinsippene i Kommisjonens meldinger,
handlingsplanen for enklere og bedre lovgivningsmessige
rammer(4) og handlingsplanen for å redusere den
administrative byrde i Den europeiske union(5) er det
hensiktsmessig at samsvarssertifikatet også inneholder
alle de opplysningene som kreves i henhold til direktiv
1999/37/EF.

6)

For å sikre at typegodkjenningsprosessen i Fellesskapet
fungerer som den skal, bør vedleggene til direktiv
2007/46/EF ajourføres slik at de tilpasses utviklingen
innenfor vitenskapelig og teknisk kunnskap.

7)

Vedlegg IX til direktiv 2007/46/EF bør derfor erstattes.

8)

Gjennomføringen av et nytt system for innsamling
av alle de opplysningene som skal angis på
samsvarssertifikatet, krever at kjøretøyprodusenten
iverksetter hensiktsmessige tiltak. Det bør derfor innføres
en passende overgangsperiode der de tidligere modellene
for samsvarssertifikat fortsatt kan benyttes.

9)

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

ut fra følgende betraktninger:
1)

Ved direktiv 2007/46/EF opprettes en harmonisert
ramme som omfatter administrative bestemmelser og
alminnelige tekniske krav for alle nye kjøretøyer. Særlig
innebærer det at kjøretøyprodusenten som innehaver
av EF-typegodkjenning er forpliktet til å utstede et
samsvarssertifikat som skal ledsage alle kjøretøyer som
er produsert i samsvar med Fellesskapets regelverk for
typegodkjenning.

2)

Samsvarssertifikatet hvis modell er angitt i vedlegg IX
til direktiv 2007/46/EF, utgjør en offisiell erklæring for
kjøperen av kjøretøyet om at et bestemt kjøretøy er bygd
i samsvar med kravene i Fellesskapets regelverk for
typegodkjenning.

3)

Det er nødvendig å sikre at opplysningene i
samsvarssertifikatet er forståelige for de berørte
forbrukerne og markedsdeltakerne. Modellen for
samsvarssertifikatet bør inneholde alle de tekniske
opplysningene som er relevante for myndighetene i
medlemsstatene, når de skal tillate at kjøretøyer tas i bruk.

4)

Siden vedtakelsen av kommisjonsdirektiv 2001/116/
EF av 20. desember 2001 om tilpasning til den tekniske
utvikling av rådsdirektiv 70/156/EØF om tilnærming
av medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning
av motorvogner og deres tilhengere(2) er modellen for

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 118 av 13.5.2009, s. 13,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 6/2012 av 10. februar 2012
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 34 av 21.6.2012, s. 11.
(1) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1.
(2) EFT L 18 av 21.1.2002, s. 1.

(3)
(4)
(5)

EFT L 138 av 1.6.1999, s. 57.
KOM(2002) 278 endelig.
KOM(2007) 23 endelig.
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VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Vedlegg IX til direktiv 2007/46/EF erstattes med vedlegget til denne forordning.
Artikkel 2
Inntil 29. april 2010 kan produsenter levere samsvarssertifikat i henhold til modellen i vedlegg IX til
rådsdirektiv 70/156/EØF(1).
Artikkel 3
Denne forordning trer i kraft 29. april 2009.

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

Utferdiget i Brussel, 7. mai 2009.

For Kommisjonen
Günter VERHEUGEN
Visepresident

______

(1)

EFT L 42 av 23.2.1970, s. 1.
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vedlegg

«VEDLEGG IX

EF-samsvarssertifikat
0.

FORMÅL
Samsvarssertifikatet er en erklæring som kjøretøyprodusenten avgir til kjøperen for å forsikre vedkommende
om at det ervervede kjøretøyet på det tidspunktet det ble produsert, overholdt gjeldende fellesskapsregelverk.
Formålet med samsvarssertifikatet er også å gi vedkommende myndigheter i medlemsstatene muligheten til å
registrere kjøretøyer uten først å måtte kreve at søkeren framlegger ytterligere teknisk dokumentasjon.
Med henblikk på dette skal samsvarssertifikatet inneholde:
a) kjøretøyets identifikasjonsnummer,
b) kjøretøyets nøyaktige tekniske egenskaper (det er ikke tillatt å angi noen verdiskala i de ulike postene).

1.

GENERELL BESKRIVELSE

1.1.

Samsvarssertifikatet skal bestå av to deler:
a) SIDE 1, som består av produsentens samsvarserklæring. Den samme malen gjelder for alle kjøretøygrupper.
b) SIDE 2, som er en teknisk beskrivelse av kjøretøyets viktigste egenskaper. Malen for side 2 er tilpasset den
enkelte kjøretøygruppe.

1.2.

Samsvarssertifikatet skal høyst utformes i A4-format (210 × 297 mm) eller en mappe i høyst A4-format.

1.3.

Med forbehold for bestemmelsene i avsnitt O b) skal verdiene og enhetene som angis i annen del, være de samme
som er oppgitt i de relevante rettsakters typegodkjenningsdokumentasjon. Ved prøving av produksjonssamsvar
skal verdiene kontrolleres etter metodene fastsatt i de relevante rettsaktene. Det skal tas hensyn til de toleransene
som er tillatt i disse rettsaktene.

2.

SÆRLIGE BESTEMMELSER

2.1.

Modell A av samsvarssertifikatet (ferdigoppbygde kjøretøyer) omfatter kjøretøyer som kan brukes på veien,
uten at det kreves ytterligere en etappe med henblikk på godkjenning.

2.2.

Modell B av samsvarssertifikatet (etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer) omfatter kjøretøyer som har
gjennomgått ytterligere en etappe med henblikk på godkjenning.
Dette er det normale resultatet av en etappevis godkjenningsprosess (f.eks. en buss som bygges av en produsent
i en annen etappe på et understell som er bygd av en kjøretøyprodusent).
Det skal gis en kort beskrivelse av ytterligere egenskaper som tilføyes under den etappevise prosessen.

2.3.

Modell C av samsvarssertifikatet (delvis oppbygde kjøretøyer) omfatter kjøretøyer som trenger ytterligere en
etappe med henblikk på godkjenning (f.eks. lastebilunderstell).
Bortsett fra trekkvogner til semitrailere skal samsvarssertifikatene som omfatter kjøretøyer med understell med
førerhus i gruppe N, være av modell C.
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DEL I
Ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer

MODELL A1 — SIDE 1
FERDIGOPPBYGDE KJØRETØYER
EF-SAMSVARSSERTIFIKAT
Side 1
Undertegnede [.................................................................... (fullstendig navn og stilling)] bekrefter herved at kjøretøyet:
0.1.

Merke (produsentens firma): ................................................................................................................................

0.2.

Type:......................................................................................................................................................................
Variant(a): . ............................................................................................................................................................
Versjon(a): .............................................................................................................................................................

0.2.1.

Handelsbetegnelse: ...............................................................................................................................................

0.4.

Kjøretøygruppe:.....................................................................................................................................................

0.5.

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

0.6.

Plassering av og festemåte for lovfestede kjennemerker:......................................................................................
Plassering av kjøretøyets identifikasjonsnummer:.................................................................................................

0.9.

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

0.10.

Kjøretøyets identifikasjonsnummer:......................................................................................................................

fullt ut er i samsvar med den typen som er beskrevet i godkjenningen (… typegodkjenningsnummer med utvidelsesnummer)
utstedt den (……………...……. utstedelsesdato) og
kan registreres permanent i medlemsstater med høyre-/venstrekjøring(b) som bruker metriske / britiske enheter(c) i
hastighetsmåleren(d).

(Sted) (dato): …

(underskrift): .............................................
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MODELL A2 — SIDE 1
FERDIGOPPBYGDE KJØRETØYER TYPEGODKJENT I SMÅ SERIER

[År]

[Løpenummer]

EF-SAMSVARSSERTIFIKAT
Side 1
Undertegnede [................................................................... (fullstendig navn og stilling)] bekrefter herved at kjøretøyet:
0.1.

Merke (produsentens firma):.................................................................................................................................

0.2.

Type:.....................................................................................................................................................................
Variant(a): . ...........................................................................................................................................................
Versjon(a): ............................................................................................................................................................

0.2.1.

Handelsbetegnelse: ..............................................................................................................................................

0.4.

Kjøretøygruppe:....................................................................................................................................................

0.5.

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

0.6.

Plassering av og festemåte for lovfestede kjennemerker:.....................................................................................
Plassering av kjøretøyets identifikasjonsnummer:................................................................................................

0.9.

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

0.10.

Kjøretøyets identifikasjonsnummer:.....................................................................................................................

fullt ut er i samsvar med den typen som er beskrevet i godkjenningen (… typegodkjenningsnummer med utvidelsesnummer)
utstedt den (……………...……. utstedelsesdato), og
kan registreres permanent i medlemsstater med høyre-/venstrekjøring(b) som bruker metriske / britiske enheter(c) i
hastighetsmåleren(d).

(Sted) (dato): …

(underskrift): ....................................................................................
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MODELL B — SIDE 1
ETAPPEVIS FERDIGOPPBYGDE KJØRETØYER
EF-SAMSVARSSERTIFIKAT
Side 1
Undertegnede [.................................................................... (fullstendig navn og stilling)] bekrefter herved at kjøretøyet:
0.1.

Merke (produsentens firma):..................................................................................................................................

0.2.

Type: .....................................................................................................................................................................
Variant(a): . ............................................................................................................................................................
Versjon(a): .............................................................................................................................................................

0.2.1.

Handelsbetegnelse: ...............................................................................................................................................

0.4.

Kjøretøygruppe:.....................................................................................................................................................

0.5.

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

0.6.

Plassering av og festemåte for lovfestede kjennemerker:......................................................................................
Plassering av kjøretøyets identifikasjonsnummer:.................................................................................................

0.9.

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

0.10.

Kjøretøyets identifikasjonsnummer:......................................................................................................................
a) er ferdigbygd og endret(1) som følger: …………………………………………. og
b) fullt ut er i samsvar med den typen som er beskrevet i godkjenningen (… typegodkjenningsnummer med
utvidelsesnummer) utstedt den (……………...……. utstedelsesdato) og
c) kan registreres permanent i medlemsstater med høyre-/venstrekjøring(b) som bruker metriske / britiske
enheter(c) i hastighetsmåleren(d).

(Sted) (dato): …

Vedlegg: Samsvarssertifikat for hver foregående etappe.

(underskrift): ................................................
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SIDE 2
KJØRETØYGRUPPE M1
(ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer)
Side 2
Kjøretøyets allmenne spesifikasjoner
1.

Antall aksler: ................................................................... og hjul: .........................................................................

3.

Drivaksler (antall, plassering, innbyrdes forbindelse): . .........................................................................................

Hoveddimensjoner:
4.

Akselavstand(e): .......................... mm

4.1.

Avstand mellom hver aksel:

5.

Lengde: .......................... mm

6.

Bredde: .......................... mm

7.

Høyde: .......................... mm

1-2: … mm

2-3: … mm

3-4: … mm

Masse:
13.

Kjøretøyets masse i driftsferdig stand: .......................... kg(f)

16.

Største teknisk tillatte masse

16.1. Største teknisk tillatte totalmasse: .......................... kg
16.2. Teknisk tillatt masse på hver aksel:

1. ….. kg 2. ….. kg 3. ….. kg osv.

16.4. Vogntogets største teknisk tillatte totalmasse: ……………… kg
18.

Største teknisk tillatte trekkbare masse for:

18.1. slepvogn: .......................... kg
18.3. påhengsvogn: .......................... kg
18.4. ubremset tilhenger: .......................... kg
19.

Største teknisk tillatte statiske vertikale masse ved koplingspunktet: .......................... kg

Motor
20.

Motorprodusent: ......................................................................................................................................................

21.

Motorkode påført på motoren: ................................................................................................................................

22.

Virkemåte:................................................................................................................................................................

23.

Utelukkende elektrisk: ja/nei(1)

23.1. [Elektrisk] hybridkjøretøy: ja/nei(1)
24.

Antall sylindrer og sylinderoppstilling:....................................................................................................................

25.

Slagvolum: ….………………cm3
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26.

Drivstoff: diesel/bensin/LPG/NG — biogass/etanol/biodiesel / hydrogen(1)

26.1. Én type drivstoff / to typer drivstoff / blandingsdrivstoff(1)
27.

Største netto effekt(g): .......................... kW ved .......................... min-1 eller største kontinuerlige nominelle
effekt (elektrisk motor) .......................... kW(1)

Høyeste hastighet
29.

Høyeste hastighet: … km/t

Aksler og fjæring
30.

Sporvidde(r): 1. … mm 2. … mm 3. … mm

35.

Dekk-/hjulkombinasjon(h): ..........................

Bremser
36.

Tilhengerens bremseforbindelse: mekanisk/elektrisk/pneumatisk/hydraulisk(1)

Karosseri
38.

Karosserikode(i): ..........................

40.

Kjøretøyets farge(j): ..........................

41.

Antall dører og deres utforming: ..........................

42.

Antall sitteplasser (med førersetet)(k): ..........................

42.1. Sitteplasser som er beregnet på bruk bare når kjøretøyet står stille: ..........................
42.3. Antall plasser som kan benyttes av rullestolbrukere: ..........................

Miljøprestasjoner
46.

Lydnivå
Stillestående: ..........................dB(A) ved motorturtall: .......................... min-1
Under kjøring: .......................... dB(A)

47.

Utslippsnivå for eksos(l): Euro ..........................

48.

Eksosutslipp(m):
Nummeret på den grunnrettsakten og den siste endringsrettsakten som gjelder: ..........................
1.1.

prøvingsmetode: type I eller ESC(1):
CO: .........  HC: .........  NOx: .........  HC + NOx: ......... Partikler: .........
Røyktetthet (ELR): .......................... (m-1)

1.2.

prøvingsmetode: type I (Euro 5 eller 6(1))
CO: .........  THC: .......  NMHC: .........  NOx: .........THC + NOx: .........  Partikler (masse): .........
Partikler (antall): .........

2.

prøvingsmetode: ETC (eventuelt)
CO: .........NOx: .........  NMHC: .........  THC: .........  CH4: .........  Partikler: .........

48.1. Røykens korrigerte absorpsjonskoeffisient: .......................... (m-1)
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49.

Nr. 35/139

CO2-utslipp / drivstofforbruk / elektrisk energiforbruk(m):
1.

alle drivaggregater unntatt utelukkende elektriske kjøretøyer
CO2-utslipp

2.

Drivstofforbruk

Bykjøring:

.................................... g/km ................................. l/100 km/m3/100 km(1)

Landeveiskjøring:

.................................... g/km ................................. l/100 km/m3/100 km(1)

Blandet kjøring:

.................................... g/km ................................. l/100 km/m3/100 km(1)

Vektet, blandet

.................................... g/km ................................. l/100 km

utelukkende elektriske kjøretøyer og elektriske OVC-hybridkjøretøyer
Elektrisk energiforbruk (vektet, blandet kjøring(1))

.......................... Wh/km

Elektrisk rekkevidde

.......................... km

Diverse
51.

For spesialkjøretøyer: betegnelse i samsvar med vedlegg II avsnitt 5: ..........................

52.

Merknader(n): ..........................
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SIDE 2
KJØRETØYGRUPPE M2
(ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer)
Side 2
Kjøretøyets allmenne spesifikasjoner
1.

Antall aksler: .................................................................. og hjul: ...........................................................................

1.1.

Antall og plassering av aksler med tvillinghjul: ……………

2.

Styrende aksler (antall, plassering):..........................................................................................................................

3.

Drivaksler (antall, plassering, innbyrdes forbindelse): …………………................................................................

Hoveddimensjoner
4.

Akselavstand(e): .......................... mm

4.1.

Avstand mellom hver aksel:

5.

Lengde: .......................... mm

6.

Bredde: ………………... mm

7.

Høyde: ………………… mm

9.

Avstand mellom kjøretøyets front og koplingens midtpunkt: ............ mm

12.

Overheng bak: … mm

1-2: … mm

2-3: … mm

3-4: … mm

Masse
13.

Kjøretøyets masse i driftsferdig stand: ………. kg(f)

13.1. Fordeling av denne massen på akslene:
16.

1. …... kg

2. …... kg

3. ….. kg osv.

Største teknisk tillatte masse

16.1. Største teknisk tillatte totalmasse: …………………………….... kg
16.2. Teknisk tillatt masse på hver aksel:

1. …... kg

16.3. Teknisk tillatt masse på hver akselgruppe:

1. ….. kg

2. ….. kg

3. …..... kg osv.

2. ….. kg

3. ….. kg osv.

16.4. Vogntogets største teknisk tillatte totalmasse: ……………… kg
17.

Beregnet største tillatte masse ved registrering / i bruk i innenlands / internasjonal trafikk(1)(o):

17.1. Beregnet største tillatte totalmasse ved registrering / i bruk: ………. kg
17.2. Beregnet største tillatte totalmasse på hver aksel ved registrering / i bruk:
1. …….. kg

2. ….. kg

3. ….. kg

17.3. Beregnet største tillatte totalmasse på hver akselgruppe ved registrering / i bruk:
1. …….. kg

2. …….. kg

3. ….. kg

17.4. Beregnet største tillatte totalmasse for vogntoget ved registrering / i bruk: ………. kg
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18.

Største teknisk tillatte trekkbare masse for:

18.1. slepvogn: ……… kg
18.3. påhengsvogn: ......... kg
18.4. ubremset tilhenger: ……… kg
19.

Største teknisk tillatte statiske masse ved koplingspunktet: ……………… kg

Motor
20.

Motorprodusent: ......................................................................................................................................................

21.

Motorkode påført på motoren: ................................................................................................................................

22.

Virkemåte:................................................................................................................................................................

23.

Utelukkende elektrisk: ja/nei(1)

23.1. [Elektrisk] hybridkjøretøy: ja/nei(1)
24.

Antall sylindrer og sylinderoppstilling:....................................................................................................................

25.

Slagvolum: ….…………cm3

26.

Drivstoff: diesel/bensin/LPG/NG — biogass/etanol/biodiesel/hydrogen(1)

26.1. Én type drivstoff / to typer drivstoff / blandingsdrivstoff(1)
27.

Største netto effekt(g): ……….. kW ved ................ min-1 eller største kontinuerlige nominelle effekt (elektrisk
motor) ………………… kW(1)

28.

Girkasse (type): ………..

Høyeste hastighet
29.

Høyeste hastighet: … km/t

Aksler og fjæring
30.

Sporvidde(r):

1. ……… mm

2. ……… mm

3. ……… mm

33.

Drivaksel/-aksler utstyrt med luftfjæring eller tilsvarende: ja/nei(1)

35.

Dekk-/hjulkombinasjon(h): ……….…

Bremser
36.

Tilhengerens bremseforbindelse: mekanisk/elektrisk/pneumatisk/hydraulisk(1)

37.

Trykk i tilførselsledningen til tilhengerens bremseanlegg: .............. bar

Karosseri
38.

Karosserikode(i): ………

39.

Kjøretøyklasse: klasse I / klasse II / klasse III / klasse A / klasse B(1)

41.

Antall dører og deres utforming: ……….

42.

Antall sitteplasser (med førersetet)(k): ………

42.1. Sitteplasser som er beregnet på bruk bare når kjøretøyet står stille: ……
42.3. Antall plasser som kan benyttes av rullestolbrukere: ……
43.

Antall ståplasser: …………
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Kopling
44.

Godkjenningsnummer eller godkjenningsmerke for eventuell kopling: .......

45.1. Karakteristiske verdier(1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …
Miljøprestasjoner
46.

Lydnivå
Stillestående: …………dB(A) ved motorturtall: ……………. min-1
Under kjøring: ………. dB(A)

47.

Utslippsnivå for eksos(l): Euro …………

48.

Eksosutslipp(m):
Nummeret på den grunnrettsakten og den siste endringsrettsakten som gjelder: ...........
1.1. prøvingsmetode: type I eller ESC(1):
CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: …... Partikler: ………
Røyktetthet (ELR): ……… (m-1)
1.2. prøvingsmetode: type I (Euro 5 eller 6(1))
CO: … THC: ....... NMHC: …... NOx: … THC + NOx: …... Partikler (masse): ………
Partikler (antall): …...
2.

prøvingsmetode: ETC (eventuelt)
CO: … NOx: … NMHC: …... THC: ....... CH4: …… Partikler: ………

48.1. Røykens korrigerte absorpsjonskoeffisient: ……… (m-1)
Diverse
51.

For spesialkjøretøyer: betegnelse i samsvar med vedlegg II avsnitt 5: …...…

52.

Merknader(n): …………
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SIDE 2
KJØRETØYGRUPPE M3:
(ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer)
Side 2
Allmenne spesifikasjoner
1.

Antall aksler: .................................................................. og hjul: ...........................................................................

1.1.

Antall og plassering av aksler med tvillinghjul: ……………

2.

Styrende aksler (antall, plassering):..........................................................................................................................

3.

Drivaksler (antall, plassering, innbyrdes forbindelse): …………………………………..

Hoveddimensjoner
4.

Akselavstand(e): .......................... mm

4.1.

Avstand mellom hver aksel:

5.

Lengde: .......................... mm

6.

Bredde: ………………... mm

7.

Høyde: ………………… mm

9.

Avstand mellom kjøretøyets front og koplingens midtpunkt: ............ mm

12.

Overheng bak: … mm

1-2: … mm

2-3: … mm

3-4: … mm

Masse
13.

Kjøretøyets masse i driftsferdig stand: ………………. kg(f)

13.1. Fordeling av denne massen på akslene:
16.

1. …. kg

2. …. kg

3. ….. kg osv.

Største teknisk tillatte masse

16.1. Største teknisk tillatte totalmasse: …………………………….... kg
16.2. Teknisk tillatt masse på hver aksel:

1. ….. kg

16.3. Teknisk tillatt masse på hver akselgruppe:

2. ….. kg

1. ….. kg

3. ….. kg osv.

2. ….. kg

3. ….. kg osv.

16.4. Vogntogets største teknisk tillatte totalmasse: ……………… kg
17.

Beregnet største tillatte masse ved registrering / i bruk i innenlands / internasjonal trafikk(1)(o):

17.1. Beregnet største tillatte totalmasse ved registrering / i bruk: ………. kg
17.2. Beregnet største tillatte totalmasse på hver aksel ved registrering / i bruk:
1. ….. kg

2. ….. kg

3. ….. kg

17.3. Beregnet største tillatte totalmasse på hver akselgruppe ved registrering / i bruk:
1. ….. kg

2. ….. kg

3. ….. kg

17.4. Beregnet største tillatte totalmasse for vogntoget ved registrering / i bruk: ………. kg
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18.

Største teknisk tillatte trekkbare masse for:

18.1. slepvogn: ……… kg
18.3. påhengsvogn: ......... kg
18.4. ubremset tilhenger: ……… kg
19.

Største teknisk tillatte statiske masse ved koplingspunktet: ……………… kg

Motor
20.

Motorprodusent: ......................................................................................................................................................

21.

Motorkode påført på motoren: ................................................................................................................................

22.

Virkemåte:................................................................................................................................................................

23.

Utelukkende elektrisk: ja/nei(1)

23.1. [Elektrisk] hybridkjøretøy: ja/nei(1)
24.

Antall sylindrer og sylinderoppstilling:....................................................................................................................

25.

Slagvolum: ….………………cm3

26.

Drivstoff: diesel/bensin/LPG/NG — biogass/etanol/biodiesel/hydrogen(1)

26.1. Én type drivstoff / to typer drivstoff / blandingsdrivstoff(1)
27.

Største netto effekt(g): ..................... kW ved ........... min-1 eller største kontinuerlige nominelle effekt (elektrisk
motor) ………………… kW(1)

28.

Girkasse (type): ………..

Høyeste hastighet
29.

Høyeste hastighet: ………………. km/t

Aksler og fjæring
30.1. Sporvidde for hver styrende aksel: ……………. mm
30.2. Sporvidde for alle øvrige aksler: ……………. mm
32.

Plassering av belastbare aksler: ……………..

33.

Drivaksel/-aksler utstyrt med luftfjæring eller tilsvarende: ja/nei(1)

35.

Dekk-/hjulkombinasjon(h): ……….…

Bremser
36.

Tilhengerens bremseforbindelse: mekanisk/elektrisk/pneumatisk/hydraulisk(1)

37.

Trykk i tilførselsledningen til tilhengerens bremseanlegg: .............. bar

Karosseri
38.

Karosserikode(i): ………

39.

Kjøretøyklasse: klasse I / klasse II / klasse III / klasse A / klasse B(1)

41.

Antall dører og deres utforming: ……….
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42.

Antall sitteplasser (med førersetet)(k): ………

42.1. Sitteplasser som er beregnet på bruk bare når kjøretøyet står stille: ……
42.2. Antall sitteplasser: …………. (nedre etasje) …………………. (øvre etasje) (med førersetet)
42.3. Antall plasser som kan benyttes av rullestolbrukere: ……………
43.

Antall ståplasser: …………

Kopling
44.

Godkjenningsnummer eller godkjenningsmerke for eventuell kopling: .......

45.1. Karakteristiske verdier(1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …
Miljøprestasjoner
46.

Lydnivå
Stillestående: …………dB(A) ved motorturtall: ……………. min-1
Under kjøring: ………. dB(A)

47.

Utslippsnivå for eksos(l): Euro …………….

48.

Eksosutslipp(m):
Nummeret på den grunnrettsakten og den siste endringsrettsakten som gjelder: ...........
1.

prøvingsmetode: type I eller ESC(1):
CO: …   HC: …   NOx: …   HC + NOx: …...   Partikler: ………
Røyktetthet (ELR): ……… (m-1)

2.

prøvingsmetode: ETC (eventuelt)
CO: …   NOx: …   NMHC: …...   THC: .......   CH4: ……   Partikler: ………..

48.1. Røykens korrigerte absorpsjonskoeffisient: ……… (m-1)
Diverse
51.

For spesialkjøretøyer: betegnelse i samsvar med vedlegg II avsnitt 5: …...…

52.

Merknader(n): …………
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SIDE 2
KJØRETØYGRUPPE N1:
(ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer)
Side 2
Allmenne spesifikasjoner
1.

Antall aksler: .................................................................. og hjul: ...........................................................................

1.1.

Antall og plassering av aksler med tvillinghjul: ……………

3.

Drivaksler (antall, plassering, innbyrdes forbindelse):.............................................................................................

Hoveddimensjoner
4.

Akselavstand(e): .......................... mm

4.1.

Avstand mellom hver aksel:    1-2: … mm    2-3: … mm    3-4: … mm

5.

Lengde: .......................... mm

6.

Bredde: ………………... mm

7.

Høyde: ………………… mm

8.

Avstand mellom svingskive og bakaksel på trekkvogn for semitrailer (største og minste): ... mm

9.

Avstand mellom kjøretøyets front og koplingens midtpunkt: ............ mm

11.

Lasteflatelengde: ............... mm

Masse
13.

Kjøretøyets masse i driftsferdig stand: ………………. kg(f)

13.1. Fordeling av denne massen på akslene:    1. ….. kg    2. ….. kg    3. ….. kg
16.

Største teknisk tillatte masse

16.1. Største teknisk tillatte totalmasse: …………………………….... kg
16.2. Teknisk tillatt masse på hver aksel:    1. ….. kg    2. ….. kg    3. ……... kg osv.
16.4. Vogntogets største teknisk tillatte totalmasse: ……………… kg
18.

Største teknisk tillatte trekkbare masse for:

18.1. slepvogn: ……… kg
18.2. semitrailer: ……… kg
18.3. påhengsvogn: ......... kg
18.4. ubremset tilhenger: ……… kg
19.

Største teknisk tillatte statiske masse ved koplingspunktet: ……………… kg

Motor
20.

Motorprodusent: ......................................................................................................................................................

21.

Motorkode påført på motoren: . ...............................................................................................................................

22.

Virkemåte:................................................................................................................................................................
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23.

Utelukkende elektrisk: ja/nei(1)

23.1. [Elektrisk] hybridkjøretøy: ja/nei(1)
24.

Antall sylindrer og sylinderoppstilling:....................................................................................................................

25.

Slagvolum: ….………………cm3

26.

Drivstoff: diesel/bensin/LPG/NG — biogass/etanol/biodiesel/hydrogen(1)

26.1. Én type drivstoff / to typer drivstoff / blandingsdrivstoff(1)
27.

Største netto effekt(g): ..................... kW ved ………… min-1 eller største kontinuerlige nominelle effekt (elektrisk
motor) ………………… kW(1)

28.

Girkasse (type): ………..

Høyeste hastighet
29.

Høyeste hastighet: ………………. km/t

Aksler og fjæring
30.

Sporvidde(r):    1. ……… mm    2. ……… mm    3. ……… mm

35.

Dekk-/hjulkombinasjon(h): ……….…

Bremser
36.

Tilhengerens bremseforbindelse: mekanisk/elektrisk/pneumatisk/hydraulisk(1)

37.

Trykk i tilførselsledningen til tilhengerens bremseanlegg: .............. bar

Karosseri
38.

Karosserikode(i): ………

40.

Kjøretøyets farge(j): ………

41.

Antall dører og deres utforming: ……….

42.

Antall sitteplasser (med førersetet)(k): ………

Kopling
44.

Godkjenningsnummer eller godkjenningsmerke for eventuell kopling: .......

45.1. Karakteristiske verdier(1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Miljøprestasjoner
46.

Lydnivå
Stillestående: …………dB(A) ved motorturtall: ……………. min-1
Under kjøring: ………. dB(A)

47.

Utslippsnivå for eksos(l): Euro …………….
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48.

23.6.2016

Eksosutslipp(m):
Nummeret på den grunnrettsakten og den siste endringsrettsakten som gjelder: ...........
1.1. prøvingsmetode: type I eller ESC(1):
CO: ………   HC: ………   NOx: ………   HC + NOx: ………   Partikler: ………
Røyktetthet (ELR): …… (m-1)
1.2. prøvingsmetode: type I (Euro 5 eller 6(1))
CO: CO: .......   HC: .......   NOx: .......   HC + NOx: .......   Partikler: .......
THC: .......   NMHC: .......   NOx: .......   THC + NOx: .......   Partikler (masse): .......
Partikler (antall): .......
2.

prøvingsmetode: ETC (eventuelt)
CO: .......   NOx: .......   NMHC: …...   THC: .......   CH4: .......   Partikler: .......

48.1. Røykens korrigerte absorpsjonskoeffisient: ……… (m-1)
49.

CO2-utslipp /drivstofforbruk / elektrisk energiforbruk(m):
1.

2.

alle drivaggregater unntatt utelukkende elektriske kjøretøyer
CO2-utslipp

Drivstofforbruk

Bykjøring:

.................................... g/km

................................ l/100 km/m3/100 km(1)

Landeveiskjøring:

.................................... g/km

................................ l/100 km/m3/100 km(1)

Blandet kjøring:

.................................... g/km

................................ l/100 km/m3/100 km(1)

Vektet, blandet

.................................... g/km

................................ l/100 km

utelukkende elektriske kjøretøyer og elektriske OVC-hybridkjøretøyer
Elektrisk energiforbruk (vektet, blandet kjøring(1))……………...… Wh/km
Elektrisk rekkevidde……………...… km

Diverse
50.

Typegodkjent i samsvar med konstruksjonskravene for transport av farlig gods: ja/klasse(r): ……………...…/
nei(l):

51.

For spesialkjøretøyer: betegnelse i samsvar med vedlegg II avsnitt 5: …...………….

52.

Merknader(n): …………
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SIDE 2
KJØRETØYGRUPPE N2:
(ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer)
Side 2
Allmenne spesifikasjoner
1.

Antall aksler: .................................................................. og hjul: ...........................................................................

1.1.

Antall og plassering av aksler med tvillinghjul: ……………

2.

Styrende aksler (antall, plassering): ........................

3.

Drivaksler (antall, plassering, innbyrdes forbindelse): ……………….

Hoveddimensjoner
4.

Akselavstand(e): .......................... mm

4.1.

Avstand mellom hver akselAvstand mellom hver aksel:    1-2: … mm    2-3: … mm    3-4: … mm

5.

Lengde: .......................... mm

6.

Bredde: ………………... mm

8.

Avstand mellom svingskive og bakaksel på trekkvogn for semitrailer (største og minste): ... mm

9.

Avstand mellom kjøretøyets front og koplingens midtpunkt: ............ mm

11.

Lasteflatelengde: ............... mm

12.

Overheng bak: …………….. mm

Masse
13.

Kjøretøyets masse i driftsferdig stand: ………………. kg(f)

13.1. Fordeling av denne massen på akslene:    1. ….. kg    2. ….. kg    3. ….. kg
16.

Største teknisk tillatte masse

16.1. Største teknisk tillatte totalmasse: …………………………….... kg
16.2. Teknisk tillatt masse på hver aksel:    1. ….. kg    2. ….. kg    3. ….. kg osv.
16.3. Teknisk tillatt masse på hver akselgruppe:    1. ….. kg    2. ….. kg    3. ….. kg osv.
16.4. Vogntogets største teknisk tillatte totalmasse: ……………… kg
17.

Beregnet største tillatte masse ved registrering / i bruk i innenlands / internasjonal trafikk(1)(o):

17.1. Beregnet største tillatte totalmasse ved registrering / i bruk: ………. kg
17.2. Beregnet største tillatte totalmasse på hver aksel ved registrering / i bruk:
1. …….. kg    2. …….. kg    3. …….. kg
17.3. Beregnet største tillatte totalmasse på hver akselgruppe ved registrering / i bruk:
1. …….. kg    2. …….. kg    3. …….. kg
17.4. Beregnet største tillatte totalmasse for vogntoget ved registrering / i bruk: ………. kg
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18.

Største teknisk tillatte trekkbare masse for:

18.1. slepvogn: ……… kg
18.2. semitrailer: ……… kg
18.3. påhengsvogn: ......... kg
18.4. ubremset tilhenger: ……… kg
19.

Største teknisk tillatte statiske masse ved koplingspunktet: ……………… kg

Motor
20.

Motorprodusent: ......................................................................................................................................................

21.

Motorkode påført på motoren: ................................................................................................................................

22.

Arbeidsprinsipp:.......................................................................................................................................................

23.

Utelukkende elektrisk: ja/nei(1)

23.1. [Elektrisk] hybridkjøretøy: ja/nei(1)
24.

Antall sylindrer og sylinderoppstilling:....................................................................................................................

25.

Slagvolum: ….……………… cm3

26.

Drivstoff: diesel/bensin/LPG/NG — biogass/etanol/biodiesel/hydrogen(1)

26.1. Én type drivstoff / to typer drivstoff / blandingsdrivstoff(1)
27.

Største netto effekt(g): ..................... kW ved ...………… min-1 eller største kontinuerlige nominelle effekt
(elektrisk motor) ………………… kW(1)

28.

Girkasse (type): ………..

Høyeste hastighet
29.

Høyeste hastighet: ………………. km/t

Aksler og fjæring
31.

Plassering av løftbare aksler: ……………..

32.

Plassering av belastbare aksler: ……………..

33.

Drivaksel/-aksler utstyrt med luftfjæring eller tilsvarende: ja/nei(1)

35.

Dekk-/hjulkombinasjon(h): ……….…

Bremser
36.

Tilhengerens bremseforbindelse: mekanisk/elektrisk/pneumatisk/hydraulisk(1)

37.

Trykk i tilførselsledningen til tilhengerens bremseanlegg: .............. bar

Karosseri
38.

Karosserikode(i): ………

41.

Antall dører og deres utforming: ……….

42.

Antall sitteplasser (med førersetet)(k): ………
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Nr. 35/151

Kopling
44.

Godkjenningsnummer eller godkjenningsmerke for eventuell kopling: .......

45.1. Karakteristiske verdier(1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …
Miljøprestasjoner
46.

Lydnivå
Stillestående: ………… dB(A) ved motorturtall: ……………. min-1
Under kjøring: ………. dB(A)

47.

Utslippsnivå for eksos(l): Euro …………….

48.

Eksosutslipp(m):
Nummeret på den grunnrettsakten og den siste endringsrettsakten som gjelder: ...........
1.1. prøvingsmetode: type I eller ESC(1):
CO: ………   HC: ………   NOx: ………   HC + NOx: ………   Partikler: ………
Røyktetthet (ELR): ……… (m-1)
1.2. prøvingsmetode: type I (Euro 5 eller 6(1))
CO: ……   THC: ……   NMHC: ……   NOx: ……   THC + NOx: ……   Partikler (masse): ……
Partikler (antall): …...
2.

prøvingsmetode: ETC (eventuelt)
CO: ……   NOx: ……   NMHC: ……   THC: ……   CH4: ……   Partikler: ……

48.1. Røykens korrigerte absorpsjonskoeffisient: ……… (m-1)
Diverse
50.

Typegodkjent i samsvar
……………...…/nei(l):

med

konstruksjonskravene

for

transport

51.

For spesialkjøretøyer: betegnelse i samsvar med vedlegg II avsnitt 5: …...…

52.

Merknader(n): …………

av

farlig

gods:

ja/klasse(r):
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SIDE 2
KJØRETØYGRUPPE N3
(ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer)
Side 2
Allmenne spesifikasjoner
1.

Antall aksler: .................................................................. og hjul: ...........................................................................

1.1.

Antall og plassering av aksler med tvillinghjul: ……………

2.

Styrende aksler (antall, plassering): ........................

3.

Drivaksler (antall, plassering, innbyrdes forbindelse): …………………................................................................

Hoveddimensjoner
4.

Akselavstand(e): .......................... mm

4.1.

Avstand mellom hver akselAvstand mellom hver aksel:    1-2: … mm    2-3: … mm    3-4: … mm

5.

Lengde: .......................... mm

6.

Bredde: ………………... mm

8.

Avstand mellom svingskive og bakaksel på trekkvogn for semitrailer (største og minste): ... mm

9.

Avstand mellom kjøretøyets front og koplingens midtpunkt: ............ mm

11.

Lasteflatelengde: ............... mm

12.

Overheng bak: …………….. mm

Masse
13.

Kjøretøyets masse i driftsferdig stand: ………………. kg(f)

13.1. Fordeling av denne massen på akslene:    1. ….. kg    2. ….. kg    3. ….. kg
16.

Største teknisk tillatte masse

16.1. Største teknisk tillatte totalmasse: …………………………….... kg
16.2. Teknisk tillatt masse på hver aksel:    1. ….. kg    2. ….. kg    3. ….. kg osv.
16.3. Teknisk tillatt masse på hver akselgruppe:    1. ….. kg    2. ….. kg    3. ….. kg osv.
16.4. Vogntogets største teknisk tillatte totalmasse: ……………… kg
17.

Beregnet største tillatte masse ved registrering / i bruk i innenlands / internasjonal trafikk(1)(o):

17.1. Beregnet største tillatte totalmasse ved registrering / i bruk: ………. kg
17.2. Beregnet største tillatte totalmasse på hver aksel ved registrering / i bruk:
1. ….. kg    2. ….. kg    3. ….. kg
17.3. Beregnet største tillatte totalmasse på hver akselgruppe ved registrering / i bruk:
1. ….. kg    2. ….. kg    3. ….. kg
17.4. Beregnet største tillatte totalmasse for vogntoget ved registrering / i bruk: ………. kg
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18.

Største teknisk tillatte trekkbare masse for:

18.1. slepvogn: ……… kg
18.2. semitrailer: ……… kg
18.3. påhengsvogn: ......... kg
18.4. ubremset tilhenger: ……… kg
19.

Største teknisk tillatte statiske masse ved koplingspunktet: ……………… kg

Motor
20.

Motorprodusent: ......................................................................................................................................................

21.

Motorkode påført på motoren: ................................................................................................................................

22.

Arbeidsprinsipp:.......................................................................................................................................................

23.

Utelukkende elektrisk: ja/nei(1)

23.1. [Elektrisk] hybridkjøretøy: ja/nei(1)
24.

Antall sylindrer og sylinderoppstilling:....................................................................................................................

25.

Slagvolum: ….………………cm3

26.

Drivstoff: diesel/bensin/LPG/NG — biogass/etanol/biodiesel/hydrogen(1)

26.1. Én type drivstoff / to typer drivstoff / blandingsdrivstoff(1)
27.

Største netto effekt(g): ..................... kW ved ………… min-1 eller største kontinuerlige nominelle effekt (elektrisk
motor) ………………… kW(1)

28.

Girkasse (type): ………..

Høyeste hastighet
29.

Høyeste hastighet: … km/t

Aksler og fjæring
31.

Plassering av løftbare aksler: ……………..

32.

Plassering av belastbare aksler: ……………..

33.

Drivaksel/-aksler utstyrt med luftfjæring eller tilsvarende: ja/nei(1)

35.

Dekk-/hjulkombinasjon(h): ……….…

Bremser
36.

Tilhengerens bremseforbindelse: mekanisk/elektrisk/pneumatisk/hydraulisk(1)

37.

Trykk i tilførselsledningen til tilhengerens bremseanlegg: .............. bar

Karosseri
38.

Karosserikode(i): ………

41.

Antall dører og deres utforming: ……….

42.

Antall sitteplasser (med førersetet)(k): ………
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Kopling
44.

Godkjenningsnummer eller godkjenningsmerke for eventuell kopling: .......

45.1. Karakteristiske verdier(1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …
Miljøprestasjoner
46.

Lydnivå
Stillestående: …………dB(A) ved motorturtall: ……………. min-1
Under kjøring: ………. dB(A)

47.

Utslippsnivå for eksos(l): Euro …………….

48.

Eksosutslipp(m):
Nummeret på den grunnrettsakten og den siste endringsrettsakten som gjelder: ...........
1.

prøvingsmetode: type I eller ESC(1):
CO: …...   HC: …...   NOx: …...   HC + NOx: …...   Partikler: …...
Røyktetthet (ELR): ……… (m-1)

2.

prøvingsmetode: ETC (eventuelt)
CO: .......   NOx: .......   NMHC: .......   THC: .......   CH4: .......   Partikler: .......

48.1. Røykens korrigerte absorpsjonskoeffisient: ……… (m-1)
Diverse
50.

Typegodkjent i samsvar med konstruksjonskravene for transport av farlig gods: ja/klasse(r): ……………...…/
nei(l):

51.

For spesialkjøretøyer: betegnelse i samsvar med vedlegg II avsnitt 5: …...………….

52.

Merknader(n): …………
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Nr. 35/155

SIDE 2
KJØRETØYGRUPPE O1 OG O2
(ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer)
Side 2
Allmenne spesifikasjoner
1.

Antall aksler: .................................................................. og hjul: ...........................................................................

1.1.

Antall og plassering av aksler med tvillinghjul: ……………

Hoveddimensjoner
4.

Akselavstand(e): .......................... mm

4.1.

Avstand mellom hver akselAvstand mellom hver aksel:    1-2: … mm    2-3: … mm    3-4: … mm

5.

Lengde: .......................... mm

6.

Bredde: ………………... mm

7.

Høyde: ………………… mm

10.

Avstand mellom koplingens midtpunkt og kjøretøyets bakkant: ... mm

11.

Lasteflatelengde: ............... mm

12.

Overheng bak: …………….. mm

Masse
13.

Kjøretøyets masse i driftsferdig stand: ………………. kg(f)

13.1. Fordeling av denne massen på akslene:    1. ….. kg    2. ….. kg    3. ….. kg
16.

Største teknisk tillatte masse

16.1. Største teknisk tillatte totalmasse: …………………………….... kg
16.2. Teknisk tillatt masse på hver aksel:    1. ….. kg    2. ….. kg    3. ….. kg osv.
16.3. Teknisk tillatt masse på hver akselgruppe:    1. ….. kg    2. ….. kg    3. ….. kg osv.
19.

Største teknisk tillatte
……………...… kg

statisk

masse

på

koplingspunktet

Høyeste hastighet
29.

Høyeste hastighet: ………………. km/t

Aksler og fjæring
30.1. Sporvidde for hver styrende aksel: ……………. mm
30.2. Sporvidde for alle øvrige aksler: ……………. mm
31.

Plassering av løftbare aksler: ……………..

32.

Plassering av belastbare aksler: ……………..

34.

Aksel/aksler utstyrt med luftfjæring eller tilsvarende: ja/nei(1)

35.

Dekk-/hjulkombinasjon(h): ……….…

for

semitrailere

eller

påhengsvogner:
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Bremser
36.

Tilhengerens bremseforbindelse: mekanisk/elektrisk/pneumatisk/hydraulisk(1)

Karosseri
38.

Karosserikode(i): ………

Kopling
44.

Godkjenningsnummer eller godkjenningsmerke for eventuell kopling: .......

45.1. Karakteristiske verdier(1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …
Diverse
50.

Typegodkjent i samsvar
……………...…/nei(l):

med

konstruksjonskravene

for

transport

av

farlig

51.

For spesialkjøretøyer: betegnelse i samsvar med vedlegg II avsnitt 5: …...………….

52.

Merknader(n): …………

gods:

ja/klasse(r):
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SIDE 2
KJØRETØYGRUPPE O3 OG O4
(ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer)
Side 2
Allmenne spesifikasjoner
1.

Antall aksler: .................................................................. og hjul: ...........................................................................

1.1.

Antall og plassering av aksler med tvillinghjul: ……………

2.

Styrende aksler (antall, plassering): ........................

Hoveddimensjoner
4.

Akselavstand(e): .......................... mm

4.1.

Avstand mellom hver akselAvstand mellom hver aksel:    1-2: … mm    2-3: … mm    3-4: … mm

5.

Lengde: .......................... mm

6.

Bredde: ………………... mm

7.

Høyde: ………………… mm

10.

Avstand mellom koplingens midtpunkt og kjøretøyets bakkant: ... mm

11.

Lasteflatelengde: ............... mm

12.

Overheng bak: …………….. mm

Masse
13.

Kjøretøyets masse i driftsferdig stand: ………………. kg(f)

13.1. Fordeling av denne massen på akslene:    1. ….. kg    2. …... kg    3. ….. kg
16.

Største teknisk tillatte masse

16.1. Største teknisk tillatte totalmasse: …………………………….... kg
16.2. Teknisk tillatt masse på hver aksel:    1. ….. kg    2. ….. kg    3. ….. kg osv.
16.3. Teknisk tillatt masse på hver akselgruppe:    1. ….. kg    2. ….. kg    3. ….. kg osv.
17.

Beregnet største tillatte masse ved registrering / i bruk i innenlands / internasjonal trafikk(1)(o):

17.1. Beregnet største tillatte totalmasse ved registrering / i bruk: ………. kg
17.2. Beregnet største tillatte totalmasse på hver aksel ved registrering / i bruk:
1. ….. kg    2. ….. kg    3. ….. kg
17.3. Beregnet største tillatte totalmasse på hver akselgruppe ved registrering / i bruk:
1. ….. kg    2. ….. kg    3. ….. kg
19.

Største teknisk tillatt statisk masse på koplingspunktet for semitrailere eller påhengsvogner: ….. kg

Høyeste hastighet
29.

Høyeste hastighet: ………………. km/t
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Aksler og fjæring
31.

Plassering av løftbare aksler: ……………..

32.

Plassering av belastbare aksler: ……………..

34.

Aksel/aksler utstyrt med luftfjæring eller tilsvarende: ja/nei(1)

35.

Dekk-/hjulkombinasjon(h): ……….…

Bremser
36.

Tilhengerens bremseforbindelse: mekanisk/elektrisk/pneumatisk/hydraulisk(1)

Karosseri
38.

Karosserikode(i): ………

Kopling
44.

Godkjenningsnummer eller godkjenningsmerke for eventuell kopling: .......

45.1. Karakteristiske verdier(1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …
Diverse
50.

Typegodkjent i samsvar
……………...…/nei(l):

med

konstruksjonskravene

for

transport

av

farlig

51.

For spesialkjøretøyer: betegnelse i samsvar med vedlegg II avsnitt 5: …...………….

52.

Merknader(n): …………

gods:

ja/klasse(r):
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DEL II
DELVIS OPPBYGDE KJØRETØYER

MODELL C1 — SIDE 1
DELVIS OPPBYGDE KJØRETØYER
EF-SAMSVARSSERTIFIKAT
Side 1
Undertegnede .................................................................... (fullstendig navn og stilling)] bekrefter herved at kjøretøyet:
0.1.

Merke (produsentens firma):....................................................................................................................................

0.2.

Type: ........................................................................................................................................................................
Variant(a): . ...............................................................................................................................................................
Versjon(a): ................................................................................................................................................................

0.2.1. Handelsbetegnelse: ..................................................................................................................................................
0.4.

Kjøretøygruppe:........................................................................................................................................................

0.5.

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

0.6.

Plassering av og festemåte for lovfestede kjennemerker:........................................................................................
Plassering av kjøretøyets identifikasjonsnummer:...................................................................................................

0.9.

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

0.10. Kjøretøyets identifikasjonsnummer:.........................................................................................................................
fullt ut er i samsvar med den typen som er beskrevet i godkjenningen (… typegodkjenningsnummer med utvidelsesnummer)
utstedt den (……………...……. utstedelsesdato), og
ikke kan registreres permanent uten ytterligere godkjenninger.

(Sted) (dato): …

(underskrift): ………............………………….
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MODELL C2 — SIDE 1
DELVIS OPPBYGDE KJØRETØYER TYPEGODKJENT I SMÅ SERIER

[År]

[Løpenummer]

EF-SAMSVARSSERTIFIKAT
Side 1
Undertegnede [……………...… (fullstendig navn og stilling)] bekrefter herved at kjøretøyet:
0.1.

Merke (produsentens firma):....................................................................................................................................

0.2.

Type: ........................................................................................................................................................................
Variant(a): . ...............................................................................................................................................................
Versjon(a): ................................................................................................................................................................

0.2.1. Handelsbetegnelse: ..................................................................................................................................................
0.4.

Kjøretøygruppe:........................................................................................................................................................

0.5.

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

0.6.

Plassering av og festemåte for lovfestede kjennemerker:........................................................................................
Plassering av kjøretøyets identifikasjonsnummer:...................................................................................................

0.9.

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

0.10. Kjøretøyets identifikasjonsnummer:.........................................................................................................................
fullt ut er i samsvar med den typen som er beskrevet i godkjenningen (… typegodkjenningsnummer med utvidelsesnummer)
utstedt den (……………...……. utstedelsesdato), og
ikke kan registreres permanent uten ytterligere godkjenninger.

(Sted) (dato): …

(underskrift): .....................................................
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SIDE 2
KJØRETØYGRUPPE M1
(delvis oppbygde kjøretøyer)
Side 2
Allmenne spesifikasjoner
1.

Antall aksler: .................................................................. og hjul: ...........................................................................

3.

Drivaksler (antall, plassering, innbyrdes forbindelse): …………………................................................................

Hoveddimensjoner
4.

Akselavstand(e): .......................... mm

4.1.

Avstand mellom hver akselAvstand mellom hver aksel:    1-2: … mm    2-3: … mm    3-4: … mm

5.1.

Største tillatte lengde: .......................... mm

6.1.

Største tillatte bredde: .......................... mm

7.1.

Største tillatte høyde: .......................... mm

12.1. Største tillatte overheng bak: …………….. mm

Masse
14.

Det delvis oppbygde kjøretøyets masse i driftsferdig stand: ………………. kg(f)

14.1. Fordeling av denne massen på akslene:    1. ….. kg    2. ….. kg    3. ….. kg
15.

Kjøretøyets minste masse når det er ferdigbygd: ………….... kg

15.1. Fordeling av denne massen på akslene:    1. ….. kg    2. ….. kg    3. ….. kg
16.

Største teknisk tillatte masse

16.1. Største teknisk tillatte totalmasse: …………………………….... kg
16.2. Teknisk tillatt masse på hver aksel:    1. ….. kg    2. ….. kg    3. ….. kg osv.
16.4. Vogntogets største teknisk tillatte totalmasse: ……………… kg
18.

Største teknisk tillatte trekkbare masse for:

18.1. slepvogn: ……… kg
18.3. påhengsvogn: ......... kg
18.4. ubremset tilhenger: ……… kg
19.

Største teknisk tillatte statiske vertikale masse ved koplingspunktet: ……………… kg

Motor
20.

Motorprodusent: ......................................................................................................................................................

21.

Motorkode påført på motoren: . ...............................................................................................................................

22.

Arbeidsprinsipp:.......................................................................................................................................................

23.

Utelukkende elektrisk: ja/nei(1)

23.1. [Elektrisk] hybridkjøretøy: ja/nei(1)
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24.

Antall sylindrer og sylinderoppstilling:....................................................................................................................

25.

Slagvolum: ….……………… cm3

26.

Drivstoff: diesel/bensin/LPG/NG — biogass/etanol/biodiesel/hydrogen(1)

26.1. Én type drivstoff / to typer drivstoff / blandingsdrivstoff(1)
27.

Største netto effekt(g): ..................... kW ved ...………… min-1 eller største kontinuerlige nominelle effekt
(elektrisk motor) ………………… kW(1)

Høyeste hastighet
29.

Høyeste hastighet: ………………. km/t

Aksler og fjæring
30.

Sporvidde(r):    1. ……………. mm    2. ……………. mm    3. ……………. mm

35.

Dekk-/hjulkombinasjon(h): ……….…

Bremser
36.

Tilhengerens bremseforbindelse: mekanisk/elektrisk/pneumatisk/hydraulisk(1)

Karosseri
41.

Antall dører og deres utforming: ……….

42.

Antall sitteplasser (med førersetet)(k): ………

Miljøprestasjoner
46.

Lydnivå
Stillestående: ………… dB(A) ved motorturtall: ……………...… min-1
Under kjøring: ………. dB(A)

47.

Utslippsnivå for eksos(l): Euro …………….

48.

Eksosutslipp(m):
Nummeret på den grunnrettsakten og den siste endringsrettsakten som gjelder: ...........
1.1. prøvingsmetode: type I eller ESC(1):
CO: ........   HC: ........   NOx: ........   HC + NOx: ........   Partikler: ........
Røyktetthet (ELR): ……… (m-1)
1.2. prøvingsmetode: type I (Euro 5 eller 6(1))
CO: ........   THC: ........   NMHC: ........   NOx: ........   THC + NOx: ........   Partikler (masse): ........
Partikler (antall): ........
2.

prøvingsmetode: ETC (eventuelt)
CO: ........   NOx: ........   NMHC: ........   THC: ........   CH4: ........   Partikler: ........

48.1. Røykens korrigerte absorpsjonskoeffisient: ……… (m-1)
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49.

CO2-utslipp / drivstofforbruk / elektrisk energiforbruk(m):
1.

alle drivaggregater unntatt utelukkende elektriske kjøretøyer
CO2-utslipp

2.

Drivstofforbruk

Bykjøring:

............................. g/km ............................................... l/100 km/m3/100 km(1)

Landeveiskjøring:

............................. g/km ............................................... l/100 km/m3/100 km(1)

Blandet kjøring:

............................. g/km ............................................... l/100 km/m3/100 km(1)

Vektet, blandet

............................. g/km ............................................... l/100 km

utelukkende elektriske kjøretøyer og elektriske OVC-hybridkjøretøyer
Elektrisk energiforbruk (vektet, blandet kjøring(1)) ……………... Wh/km
Elektrisk rekkevidde

Diverse
52.

Merknader(n): …………

……………... km
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SIDE 2
KJØRETØYGRUPPE M2
(delvis oppbygde kjøretøyer)
Side 2
Allmenne spesifikasjoner
1.

Antall aksler: .................................................................. og hjul: ...........................................................................

1.1.

Antall og plassering av aksler med tvillinghjul: ……………

2.

Styrende aksler (antall, plassering):..........................................................................................................................

3.

Drivaksler (antall, plassering, innbyrdes forbindelse): …………………................................................................

Hoveddimensjoner
4.

Akselavstand(e): .......................... mm

4.1.

Avstand mellom hver akselAvstand mellom hver aksel:    1-2: … mm    2-3: … mm    3-4: … mm

5.1.

Største tillatte lengde: .......................... mm

6.1.

Største tillatte bredde: .......................... mm

7.1.

Største tillatte høyde: .......................... mm

12.1. Største tillatte overheng bak: …………….. mm

Masse
14.

Det delvis oppbygde kjøretøyets masse i driftsferdig stand: ………………. kg(f)

14.1. Fordeling av denne massen på akslene:    1. ….. kg    2. ….. kg    3. ….. kg osv.
15.

Kjøretøyets minste masse når det er ferdigbygd: ………….... kg

15.1. Fordeling av denne massen på akslene:    1. ….. kg    2. ….. kg    3. ….. kg
16.

Største teknisk tillatte masse

16.1. Største teknisk tillatte totalmasse: …………………………….... kg
16.2. Teknisk tillatt masse på hver aksel:    1. ….. kg    2. ….. kg    3. ….. kg osv.
16.3. Teknisk tillatt masse på hver akselgruppe:    1. ….. kg    2. ….. kg    3. ….. kg osv.
16.4. Vogntogets største teknisk tillatte totalmasse: ……………… kg
17.

Beregnet største tillatte masse ved registrering / i bruk i innenlands / internasjonal trafikk(1)(o):

17.1. Beregnet største tillatte totalmasse ved registrering / i bruk: ………. kg
17.2. Beregnet største tillatte totalmasse på hver aksel ved registrering / i bruk:
1. ….. kg    2. ….. kg    3. ….. kg
17.3. Beregnet største tillatte totalmasse på hver akselgruppe ved registrering / i bruk:
1. ….. kg    2. ….. kg    3. ….. kg
17.4. Beregnet største tillatte totalmasse for vogntoget ved registrering / i bruk: ………. kg
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18.

Største teknisk tillatte trekkbare masse for:

18.1. slepvogn: ……… kg
18.3. påhengsvogn: ......... kg
18.4. ubremset tilhenger: ……… kg
19.

Største teknisk tillatte statiske masse ved koplingspunktet: ……………… kg

Motor
20.

Motorprodusent: ......................................................................................................................................................

21.

Motorkode påført på motoren: ................................................................................................................................

22.

Virkemåte:................................................................................................................................................................

23.

Utelukkende elektrisk: ja/nei(1)

23.1. [Elektrisk] hybridkjøretøy: ja/nei(1)
24.

Antall sylindrer og sylinderoppstilling:....................................................................................................................

25.

Slagvolum: ….……………… cm3

26.

Drivstoff: diesel/bensin/LPG/NG — biogass/etanol/biodiesel/hydrogen(1)

26.1. Én type drivstoff / to typer drivstoff / blandingsdrivstoff(1)
27.

Største netto effekt(g): ..................... kW ved ...………… min-1 eller største kontinuerlige nominelle effekt
(elektrisk motor) ………………… kW(1)

28.

Girkasse (type): ………..

Høyeste hastighet
29.

Høyeste hastighet: ………………. km/t

Aksler og fjæring
30.

Sporvidde(r):   1. ……… mm   2. ……… mm   3. ……… mm

33.

Drivaksel/-aksler utstyrt med luftfjæring eller tilsvarende: ja/nei(1)

35.

Dekk-/hjulkombinasjon(h): ……….…

Bremser
36.

Tilhengerens bremseforbindelse: mekanisk/elektrisk/pneumatisk/hydraulisk(1)

37.

Trykk i tilførselsledningen til tilhengerens bremseanlegg: .............. bar
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Kopling
44.

Godkjenningsnummer eller godkjenningsmerke for eventuell kopling: .......

45.

Typer eller klasser av koplinger som kan monteres: ……………………..

45.1. Karakteristiske verdier(1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …
Miljøprestasjoner
46.

Lydnivå
Stillestående: ………… dB(A) ved motorturtall: ……………. min-1
Under kjøring: ………. dB(A)

47.

Utslippsnivå for eksos(l): Euro …………….

48.

Eksosutslipp(m):
Nummeret på den grunnrettsakten og den siste endringsrettsakten som gjelder: ...........
1.1. prøvingsmetode: type I eller ESC(1):
CO: .......   HC: .......   NOx: .......   HC + NOx: .......   Partikler: .......
Røyktetthet (ELR): ……… (m-1)
1.2. prøvingsmetode: type I (Euro 5 eller 6(1))
CO: .......   THC: .......   NMHC: .......   NOx: .......   THC + NOx: .......   Partikler (masse): .......
Partikler (antall): .......
2.

prøvingsmetode: ETC (eventuelt)

CO: .......   NOx: .......   NMHC: .......   THC: .......   CH4: ……   Partikler: .......
48.1. Røykens korrigerte absorpsjonskoeffisient: ……… (m-1)
Diverse
52.

Merknader(n): …………
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SIDE 2
KJØRETØYGRUPPE M3
(delvis oppbygde kjøretøyer)
Side 2
Allmenne spesifikasjoner
1.

Antall aksler: .................................................................. og hjul: ...........................................................................

1.1.

Antall og plassering av aksler med tvillinghjul: ……………

2.

Styrende aksler (antall, plassering):..........................................................................................................................

3.

Drivaksler (antall, plassering, innbyrdes forbindelse): …………………................................................................

Hoveddimensjoner
4.

Akselavstand(e): .......................... mm

4.1.

Avstand mellom hver akselAvstand mellom hver aksel:    1-2: … mm    2-3: … mm    3-4: … mm

5.1.

Største tillatte lengde: .......................... mm

6.1.

Største tillatte bredde: .......................... mm

7.1.

Største tillatte høyde: .......................... mm

12.1. Største tillatte overheng bak: …………….. mm

Masse
14.

Det delvis oppbygde kjøretøyets masse i driftsferdig stand: ………………. kg(f)

14.1. Fordeling av denne massen på akslene:    1. ….. kg    2. ….. kg    3. ….. kg osv.
15.

Kjøretøyets minste masse når det er ferdigbygd: ………….... kg

15.1. Fordeling av denne massen på akslene:    1. ….. kg    2. ….. kg    3. ….. kg
16.

Største teknisk tillatte masse

16.1. Største teknisk tillatte totalmasse: …………………………….... kg
16.2. Teknisk tillatt masse på hver aksel:    1. ….. kg    2. ….. kg    3. ….. kg osv.
16.3. Teknisk tillatt masse på hver akselgruppe:    1. ….. kg    2. ….. kg    3. ….. kg osv.
16.4. Vogntogets største teknisk tillatte totalmasse: ……………… kg
17.

Beregnet største tillatte masse ved registrering / i bruk i innenlands / internasjonal trafikk(1)(o):

17.1. Beregnet største tillatte totalmasse ved registrering / i bruk: ………. kg
17.2. Beregnet største tillatte totalmasse på hver aksel ved registrering / i bruk:
1. ….. kg    2. ….. kg    3. ….. kg
17.3. Beregnet største tillatte totalmasse på hver akselgruppe ved registrering / i bruk:
1. ….. kg    2. ….. kg    3. ….. kg
17.4. Beregnet største tillatte totalmasse for vogntoget ved registrering / i bruk: ………. kg
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18.

Største teknisk tillatte trekkbare masse for:

18.1. slepvogn: ……… kg
18.3. påhengsvogn: ......... kg
18.4. ubremset tilhenger: ……… kg
19.

Største teknisk tillatte statiske masse ved koplingspunktet: ……………… kg

Motor
20.

Motorprodusent: ......................................................................................................................................................

21.

Motorkode påført på motoren: ................................................................................................................................

22.

Virkemåte:................................................................................................................................................................

23.

Utelukkende elektrisk: ja/nei(1)

23.1. [Elektrisk] hybridkjøretøy: ja/nei(1)
24.

Antall sylindrer og sylinderoppstilling:....................................................................................................................

25.

Slagvolum: ….……………… cm3

26.

Drivstoff: diesel/bensin/LPG/NG — biogass/etanol/biodiesel/hydrogen(1)

26.1. Én type drivstoff / to typer drivstoff / blandingsdrivstoff(1)
27.

Største netto effekt(g): ..................... kW ved ...………… min-1 eller største kontinuerlige nominelle effekt
(elektrisk motor) ………………… kW(1)

28.

Girkasse (type): ……

Høyeste hastighet
29.

Høyeste hastighet: ………………. km/t

Aksler og fjæring
30.1. Sporvidde for hver styrende aksel: ……………. mm
30.2. Sporvidde for alle øvrige aksler: ……………. mm
32.

Plassering av belastbare aksler: ……………...…

33.

Drivaksel/-aksler utstyrt med luftfjæring eller tilsvarende: ja/nei(1)

35.

Dekk-/hjulkombinasjon(h): ……….…

Bremser
36.

Tilhengerens bremseforbindelse mekanisk/elektrisk/pneumatisk/hydraulisk(1)

37.

Trykk i tilførselsledningen til tilhengerens bremseanlegg: .............. bar

Kopling
44.

Godkjenningsnummer eller godkjenningsmerke for eventuell kopling: .......

45.

Typer eller klasser av koplinger som kan monteres: ……………………..

45.1. Karakteristiske verdier(1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …
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23.6.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Miljøprestasjoner
46.

Lydnivå
Stillestående: …………dB(A) ved motorturtall: ……………. min-1
Under kjøring: ………. dB(A)

47.

Utslippsnivå for eksos(l): Euro …………….

48.

Eksosutslipp(m):
Nummeret på den grunnrettsakten og den siste endringsrettsakten som gjelder: ...........
1.

prøvingsmetode: type I eller ESC(1):
CO: .........   HC: .........   NOx: .........   HC + NOx: .........   Partikler: .........
Røyktetthet (ELR): ……… (m-1)

2.

prøvingsmetode: ETC (eventuelt)
CO: .........   NOx: .........   NMHC: .........   THC: .........   CH4: .........   Partikler: .........

48.1. Røykens korrigerte absorpsjonskoeffisient: ……… (m-1)
Diverse
52.

Merknader(n): …………

Nr. 35/169

Nr. 35/170
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SIDE 2
KJØRETØYGRUPPE N1
(delvis oppbygde kjøretøyer)
Side 2
Allmenne spesifikasjoner
1.

Antall aksler: .................................................................. og hjul: ...........................................................................

1.1.

Antall og plassering av aksler med tvillinghjul: ……………

3.

Drivaksler (antall, plassering, innbyrdes forbindelse): …………………................................................................

Hoveddimensjoner
4.

Akselavstand(e): .......................... mm

4.1.

Avstand mellom hver akselAvstand mellom hver aksel:    1-2: … mm    2-3: … mm    3-4: … mm

5.1.

Største tillatte lengde: .......................... mm

6.1.

Største tillatte bredde: .......................... mm

7.1.

Største tillatte høyde: .......................... mm

8.

Avstand mellom svingskive og bakaksel på trekkvogn for semitrailer (største og minste): ... mm

12.1. Største tillatte overheng bak: …………….. mm

Masse
14.

Det delvis oppbygde kjøretøyets masse i driftsferdig stand: ………………. kg(f)

14.1. Fordeling av denne massen på akslene:    1. ….. kg    2. ….. kg    3. ….. kg osv.
15.

Kjøretøyets minste masse når det er ferdigbygd: ………….... kg

15.1. Fordeling av denne massen på akslene:    1. ….. kg    2. ….. kg    3. ….. kg
16.

Største teknisk tillatte masse

16.1. Største teknisk tillatte totalmasse: …………………………….... kg
16.2. Teknisk tillatt masse på hver aksel:    1. ….. kg    2. ….. kg    3. ….. kg osv.
16.4. Vogntogets største teknisk tillatte totalmasse: ……………… kg
18.

Største teknisk tillatte trekkbare masse for:

18.1. slepvogn: ……… kg
18.2. semitrailer: ……… kg
18.3. påhengsvogn: ......... kg
18.4. ubremset tilhenger: ……… kg
19.

Største teknisk tillatte statiske masse ved koplingspunktet: ……………… kg
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Motor
20.

Motorprodusent: ......................................................................................................................................................

21.

Motorkode påført på motoren: ................................................................................................................................

22.

Virkemåte:................................................................................................................................................................

23.

Utelukkende elektrisk: ja/nei(1)

23.1. [Elektrisk] hybridkjøretøy: ja/nei(1)
24.

Antall sylindrer og sylinderoppstilling:....................................................................................................................

25.

Slagvolum: ….……………… cm3

26.

Drivstoff: diesel/bensin/LPG/NG — biogass/etanol/biodiesel/hydrogen(1)

26.1. Én type drivstoff / to typer drivstoff / blandingsdrivstoff(1)
27.

Største netto effekt(g): ..................... kW ved ... ………… min-1 eller største kontinuerlige nominelle effekt
(elektrisk motor) ………………… kW(1)

28.

Girkasse (type): ………..

Høyeste hastighet
29.

Høyeste hastighet: ………………. km/t

Aksler og fjæring
30.

Sporvidde(r):   1. ……………... mm   2. ……………... mm   3. ……………... mm

35.

Dekk-/hjulkombinasjon(h): ……….…

Bremser
36.

Tilhengerens bremseforbindelse: mekanisk/elektrisk/pneumatisk/hydraulisk(1)

37.

Trykk i tilførselsledningen til tilhengerens bremseanlegg: .............. bar

Kopling
44.

Godkjenningsnummer eller godkjenningsmerke for eventuell kopling: .......

45.

Typer eller klasser av koplinger som kan monteres: ……………………..

45.1. Karakteristiske verdier(1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Miljøprestasjoner
46.

Lydnivå
Stillestående: ………… dB(A) ved motorturtall: ……………. min-1
Under kjøring: ………. dB(A)

47.

Utslippsnivå for eksos(l): Euro …………….
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48.

Eksosutslipp(m):
Nummeret på den grunnrettsakten og den siste endringsrettsakten som gjelder: ...........
1.1. prøvingsmetode: type I eller ESC(1):
CO: .........   HC: .........   NOx: .........   HC + NOx: .........   Partikler: .........
Røyktetthet (ELR): ……… (m-1)
1.2. prøvingsmetode: type I (Euro 5 eller 6(1))
CO: .........   THC: .........   NMHC: .........   NOx: .........   THC + NOx: .........   Partikler (masse): .........
Partikler (antall): .........
2.

prøvingsmetode: ETC (eventuelt)
CO: .........   NOx: .........   NMHC: .........   THC: .........   CH4: .........   Partikler: .........

48.1. Røykens korrigerte absorpsjonskoeffisient: ……… (m-1)
49.

CO2-utslipp /drivstofforbruk / elektrisk energiforbruk(m):
1.

alle drivaggregater unntatt utelukkende elektriske kjøretøyer
CO2-utslipp

2.

Drivstofforbruk

Bykjøring:

.............................. g/km ............................................... l/100 km/m3/100 km(1)

Landeveiskjøring:

.............................. g/km ............................................... l/100 km/m3/100 km(1)

Blandet kjøring:

.............................. g/km ............................................... l/100 km/m3/100 km(1)

Vektet, blandet

.............................. g/km ............................................... l/100 km

utelukkende elektriske kjøretøyer og elektriske OVC-hybridkjøretøyer
Elektrisk energiforbruk (vektet, blandet kjøring(1)) ………… Wh/km
Elektrisk rekkevidde

Diverse
52.

Merknader(n): …………

………… km
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SIDE 2
KJØRETØYGRUPPE N2
(delvis oppbygde kjøretøyer)
Side 2
Allmenne spesifikasjoner
1.

Antall aksler: .................................................................. og hjul: ...........................................................................

1.1.

Antall og plassering av aksler med tvillinghjul: ……………

2.

Styrende aksler (antall, plassering): ........................

3.

Drivaksler (antall, plassering, innbyrdes forbindelse): …………………................................................................

Hoveddimensjoner
4.

Akselavstand(e): .......................... mm

4.1.

Avstand mellom hver akselAvstand mellom hver aksel:    1-2: … mm    2-3: … mm    3-4: … mm

5.1.

Største tillatte lengde: .......................... mm

6.1.

Største tillatte bredde: .......................... mm

8.

Avstand mellom svingskive og bakaksel på trekkvogn for semitrailer (største og minste): ... mm

12.1. Største tillatte overheng bak: …………….. mm

Masse
14.

Det delvis oppbygde kjøretøyets masse i driftsferdig stand: ………………. kg(f)

14.1. Fordeling av denne massen på akslene:    1. ….. kg    2. ….. kg    3. ….. kg osv.
15.

Kjøretøyets minste masse når det er ferdigbygd: ………….... kg

15.1. Fordeling av denne massen på akslene:    1. ….. kg    2. ….. kg    3. ….. kg
16.

Største teknisk tillatte masse

16.1. Største teknisk tillatte totalmasse: …………………………….... kg
16.2. Teknisk tillatt masse på hver aksel:    1. ….. kg    2. ….. kg    3. ….. kg osv.
16.3. Teknisk tillatt masse på hver akselgruppe:    1. ….. kg    2. ….. kg    3. ….. kg osv.
16.4. Vogntogets største teknisk tillatte totalmasse: ……………… kg
17.

Beregnet største tillatte masse ved registrering / i bruk i innenlands / internasjonal trafikk(1)(o):

17.1. Beregnet største tillatte totalmasse ved registrering / i bruk: ………. kg
17.2. Beregnet største tillatte totalmasse på hver aksel ved registrering / i bruk:
1. ….. kg    2. ….. kg    3. ….. kg
17.3. Beregnet største tillatte totalmasse på hver akselgruppe ved registrering / i bruk:
1. ….. kg    2. ….. kg    3. ….. kg
17.4. Beregnet største tillatte totalmasse for vogntoget ved registrering / i bruk: ………. kg
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18.

Største teknisk tillatte trekkbare masse for:

18.1. slepvogn: ……… kg
18.2. semitrailer: ……… kg
18.3. påhengsvogn: ......... kg
18.4. ubremset tilhenger: ……… kg
19.

Største teknisk tillatte statiske masse ved koplingspunktet: ……………… kg

Motor
20.

Motorprodusent: ......................................................................................................................................................

21.

Motorkode påført motoren: .....................................................................................................................................

22.

Virkemåte:................................................................................................................................................................

23.

Utelukkende elektrisk: ja/nei(1)

23.1. [Elektrisk] hybridkjøretøy: ja/nei(1)
24.

Antall sylindrer og sylinderoppstilling:....................................................................................................................

25.

Slagvolum: ….……………… cm3

26.

Drivstoff: diesel/bensin/LPG/NG — biogass/etanol/biodiesel/hydrogen(1)

26.1. Én type drivstoff / to typer drivstoff / blandingsdrivstoff(1)
27.

Største netto effekt(g): ..................... kW ved ...………… min-1 eller største kontinuerlige nominelle effekt
(elektrisk motor) ………………… kW(1)

28.

Girkasse (type): ………..

Høyeste hastighet
29.

Høyeste hastighet: ………………. km/t

Aksler og fjæring
31.

Plassering av løftbare aksler: ……………..

32.

Plassering av belastbare aksler: ……………..

33.

Drivaksel/-aksler utstyrt med luftfjæring eller tilsvarende: ja/nei(1)

35.

Dekk-/hjulkombinasjon(h): ……….…

Bremser
36.

Tilhengerens bremseforbindelse: mekanisk/elektrisk/pneumatisk/hydraulisk(1)

37.

Trykk i tilførselsledningen til tilhengerens bremseanlegg: .............. bar
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Kopling
44.

Godkjenningsnummer eller godkjenningsmerke for eventuell kopling: .......

45.

Typer eller klasser av koplinger som kan monteres: ……………………..

45.1. Karakteristiske verdier(1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …
Miljøprestasjoner
46.

Lydnivå
Stillestående: ………… dB(A) ved motorturtall: ……………. min-1
Under kjøring: ………. dB(A)

47.

Utslippsnivå for eksos(l): Euro …………….

48.

Eksosutslipp(m):
Nummeret på den grunnrettsakten og den siste endringsrettsakten som gjelder: ...........
1.1. prøvingsmetode: type I eller ESC(1):
CO: ........   HC: ........   NOx: ........   HC + NOx: ........   Partikler: ........
Røyktetthet (ELR): ……… (m-1)
1.2. prøvingsmetode: type I (Euro 5 eller 6(1))
CO: ........   THC: ........   NMHC: ........   NOx: ........   THC + NOx: ........   Partikler (masse): ........
Partikler (antall): …...
2.

prøvingsmetode: ETC (eventuelt)
CO: ........   NOx: ........   NMHC: ........   THC: ........   CH4: ........   Partikler: ........

48.1. Røykens korrigerte absorpsjonskoeffisient: ……… (m-1)
Diverse
52.

Merknader(n): …………

Nr. 35/175
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SIDE 2
KJØRETØYGRUPPE N3
(delvis oppbygde kjøretøyer)
Side 2
Allmenne spesifikasjoner
1.

Antall aksler: ................................. og hjul: ............................................................................................................

1.1.

Antall og plassering av aksler med tvillinghjul: ……………

2.

Styrende aksler (antall, plassering): ........................

3.

Drivaksler (antall, plassering, innbyrdes forbindelse): …........................................................................................

Hoveddimensjoner
4.

Akselavstand(e): .......................... mm

4.1.

Avstand mellom hver akselAvstand mellom hver aksel:    1-2: … mm    2-3: … mm    3-4: … mm

5.1.

Største tillatte lengde: .......................... mm

6.1.

Største tillatte bredde: .......................... mm

8.

Avstand mellom svingskive og bakaksel på trekkvogn for semitrailer (største og minste): ... mm

12.1. Største tillatte overheng bak: …………….. mm

Masse
14.

Det delvis oppbygde kjøretøyets masse i driftsferdig stand: ………………. kg(f)

14.1. Fordeling av denne massen på akslene:    1. ….. kg    2. ….. kg    3. ….. kg osv.
15.

Kjøretøyets minste masse når det er ferdigbygd: ………….... kg

15.1. Fordeling av denne massen på akslene:    1. ….. kg    2. ….. kg    3. ….. kg
16.

Største teknisk tillatte masse

16.1. Største teknisk tillatte totalmasse: …………………………….... kg
16.2. Teknisk tillatt masse på hver aksel:    1. ….. kg    2. ….. kg    3. ….. kg osv.
16.3. Teknisk tillatt masse på hver akselgruppe:    1. ….. kg    2. ….. kg    3. ….. kg osv.
16.4. Vogntogets største teknisk tillatte totalmasse: ……………… kg
17.

Beregnet største tillatte masse ved registrering / i bruk i innenlands / internasjonal trafikk(1)(o):

17.1. Beregnet største tillatte totalmasse ved registrering / i bruk: ………. kg
17.2. Beregnet største tillatte totalmasse på hver aksel ved registrering / i bruk:
1. ….. kg    2. ….. kg    3. ….. kg
17.3. Beregnet største tillatte totalmasse på hver akselgruppe ved registrering / i bruk:
1. ….. kg    2. ….. kg    3. ….. kg
17.4. Beregnet største tillatte totalmasse for vogntoget ved registrering / i bruk: ………. kg
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18.

Største teknisk tillatte trekkbare masse for:

18.1. slepvogn: ……… kg
18.2. semitrailer: ……… kg
18.3. påhengsvogn: ......... kg
18.4. ubremset tilhenger: ……… kg
19.

Største teknisk tillatte statiske masse ved koplingspunktet: ……………… kg

Motor
20.

Motorprodusent: ......................................................................................................................................................

21.

Motorkode påført på motoren: ................................................................................................................................

22.

Virkemåte:................................................................................................................................................................

23.

Utelukkende elektrisk: ja/nei(1)

23.1. [Elektrisk] hybridkjøretøy: ja/nei(1)
24.

Antall sylindrer og sylinderoppstilling:....................................................................................................................

25.

Slagvolum: ….……………… cm3

26.

Drivstoff: diesel/bensin/LPG/NG — biogass/etanol/biodiesel/hydrogen(1)

26.1. Én type drivstoff / to typer drivstoff / blandingsdrivstoff(1)
27.

Største netto effekt(g): ..................... kW ved ...………… min-1 eller største kontinuerlige nominelle effekt
(elektrisk motor) ………………… kW(1)

28.

Girkasse (type): ………..

Høyeste hastighet
29.

Høyeste hastighet: ………………. km/t

Aksler og fjæring
31.

Plassering av løftbare aksler: ……………..

32.

Plassering av belastbare aksler: ……………..

33.

Drivaksel/-aksler utstyrt med luftfjæring eller tilsvarende: ja/nei(1)

35.

Dekk-/hjulkombinasjon(h): ……….…

Bremser
36.

Tilhengerens bremseforbindelse mekanisk/elektrisk/pneumatisk/hydraulisk(1)

37.

Trykk i tilførselsledningen til tilhengerens bremseanlegg: .............. bar
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Kopling
44.

Godkjenningsnummer eller godkjenningsmerke for eventuell kopling: .......

45.

Typer eller klasser av koplinger som kan monteres: ……………………..

45.1. Karakteristiske verdier(1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …
Miljøprestasjoner
46.

Lydnivå
Stillestående: ………… dB(A) ved motorturtall: ……………. min-1
Under kjøring: ………. dB(A)

47.

Utslippsnivå for eksos(l): Euro …………….

48.

Eksosutslipp(m):
Nummeret på den grunnrettsakten og den siste endringsrettsakten som gjelder: ...........
1.

prøvingsmetode: type I eller ESC(1):
CO: ........   HC: ........   NOx: ........   HC + NOx: ........   Partikler: ........
Røyktetthet (ELR): ……… (m-1)

2.

prøvingsmetode: ETC (eventuelt)
CO: ........   NOx: ........   NMHC: ........   THC: ........   CH4: ........   Partikler: ........

48.1. Røykens korrigerte absorpsjonskoeffisient: ……… (m-1)
Diverse
52.

Merknader(n): …………
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SIDE 2
KJØRETØYGRUPPE O1 OG O2
(delvis oppbygde kjøretøyer)
Side 2
Allmenne spesifikasjoner
1.

Antall aksler: ................................. og hjul: ............................................................................................................

1.1.

Antall og plassering av aksler med tvillinghjul: ……………

Hoveddimensjoner
4.

Akselavstand(e): .......................... mm

4.1.

Avstand mellom hver akselAvstand mellom hver aksel:    1-2: … mm    2-3: … mm    3-4: … mm

5.1.

Største tillatte lengde: .......................... mm

6.1.

Største tillatte bredde: .......................... mm

7.1.

Største tillatte høyde: .......................... mm

10.

Avstand mellom koplingens midtpunkt og kjøretøyets bakkant: ... mm

12.1. Største tillatte overheng bak: …………….. mm

Masse
14.

Det delvis oppbygde kjøretøyets masse i driftsferdig stand: ………………. kg(f)

14.1. Fordeling av denne massen på akslene:    1. ….. kg    2. ….. kg    3. ….. kg osv.
15.

Kjøretøyets minste masse når det er ferdigbygd: ………….... kg

15.1. Fordeling av denne massen på akslene:    1. ….. kg    2. ….. kg    3. ….. kg
16.

Største teknisk tillatte masse

16.1. Største teknisk tillatte totalmasse: …………………………….... kg
16.2. Teknisk tillatt masse på hver aksel:    1. ….. kg    2. ….. kg    3. ….. kg osv.
16.3. Teknisk tillatt masse på hver akselgruppe:    1. ….. kg    2. ….. kg    3. ….. kg osv.
19.1. Største teknisk tillatt statisk masse på koplingspunktet for semitrailere eller påhengsvogner: ……………...… kg

Høyeste hastighet
29.

Høyeste hastighet: ………………. km/t

Aksler og fjæring
30.1. Sporvidde for hver styrende aksel: ……………. mm
30.2. Sporvidde for alle øvrige aksler: ……………. mm
31.

Plassering av løftbare aksler: ……………..

32.

Plassering av belastbare aksler: ……………..

34.

Aksel/aksler utstyrt med luftfjæring eller tilsvarende: ja/nei(1)

35.

Dekk-/hjulkombinasjon(h): ……….…
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Kopling
44.

Godkjenningsnummer eller godkjenningsmerke for eventuell kopling: .........................

45.

Typer eller klasser av koplinger som kan monteres: ……………………..

45.1. Karakteristiske verdier(1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …
Diverse
52.

Merknader(n): …………
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SIDE 2
KJØRETØYGRUPPE O3 OG O4
(delvis oppbygde kjøretøyer)
Side 2
Allmenne spesifikasjoner
1.

Antall aksler: .................................................................. og hjul: ...........................................................................

1.1.

Antall og plassering av aksler med tvillinghjul: ……………

2.

Styrende aksler (antall, plassering): ........................

Hoveddimensjoner
4.

Akselavstand(e): ……………...… mm

4.1.

Avstand mellom hver akselAvstand mellom hver aksel:    1-2: … mm    2-3: … mm    3-4: … mm

5.1.

Største tillatte lengde: .......................... mm

6.1.

Største tillatte bredde: .......................... mm

7.1.

Største tillatte høyde: .......................... mm

10.

Avstand mellom koplingens midtpunkt og kjøretøyets bakkant: ... mm

12.1. Største tillatte overheng bak: …………….. mm

Masse
14.

Det delvis oppbygde kjøretøyets masse i driftsferdig stand: ………………. kg(f)

14.1. Fordeling av denne massen på akslene:    1. ….. kg    2. ….. kg    3. ….. kg osv.
15.

Kjøretøyets minste masse når det er ferdigbygd: ………….... kg

15.1. Fordeling av denne massen på akslene:    1. ….. kg    2. ….. kg    3. ….. kg
16.

Største teknisk tillatte masse

16.1. Største teknisk tillatte totalmasse: …………………………….... kg
16.2. Teknisk tillatt masse på hver aksel:    1. ….. kg    2. ….. kg    3. ….. kg osv.
16.3. Teknisk tillatt masse på hver akselgruppe:    1. ….. kg    2. ….. kg    3. ….. kg osv.
17.

Beregnet største tillatte masse ved registrering / i bruk i innenlands / internasjonal trafikk(1)(o):

17.1. Beregnet største tillatte totalmasse ved registrering / i bruk: ………. kg
17.2. Beregnet største tillatte totalmasse på hver aksel ved registrering / i bruk:
1. ….. kg    2. ….. kg    3. ….. kg
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17.3. Beregnet største tillatte totalmasse på hver akselgruppe ved registrering / i bruk:
1. ….. kg    2. ….. kg    3. ….. kg
19.1. Største teknisk tillatt statisk masse på koplingspunktet for semitrailere eller påhengsvogner: ……………...… kg
Høyeste hastighet
29.

Høyeste hastighet: ………………. km/t

Aksler og fjæring
31.

Plassering av løftbare aksler: ……………..

32.

Plassering av belastbare aksler: ……………..

34.

Aksel/aksler utstyrt med luftfjæring eller tilsvarende: ja/nei(1)

35.

Dekk-/hjulkombinasjon(h): ……….…

Kopling
44.

Godkjenningsnummer eller godkjenningsmerke for eventuell kopling: .......

45.

Typer eller klasser av koplinger som kan monteres: ……………………..

45.1. Karakteristiske verdier(1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …
Diverse
52.

Merknader(n): …………
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Forklarende merknader til vedlegg IX
(1) Stryk det som ikke passer
(a) Angi identifikasjonskode. Koden skal inneholde høyst 25 tegn for en variant og høyst 35 tegn for en versjon.
(b) Angi om kjøretøyet er egnet til høyre- eller venstrekjøring, eller til både høyre- og venstrekjøring.
(c) Angi om hastighetsmåleren har metriske eller både metriske og britiske enheter.
(d) Denne erklæringen begrenser ikke medlemsstatenes rett til å kreve tekniske tilpasninger som gjør det mulig å
registrere et kjøretøy i en annen medlemsstat enn det var beregnet på, og der motsatt kjøreretning gjelder.
(e) Dette punktet fylles ut bare dersom kjøretøyet har to aksler.
(f) Denne massen omfatter førerens masse og mannskapsmedlemmets masse dersom kjøretøyet er utstyrt med et
mannskapssete.
For kjøretøyer som tilhører gruppe M1, N1, O1, O2 eller M2 under 3,5 tonn, kan den faktiske massen variere med 5 %
i forhold til angitt masse under dette punktet.
Variasjonen kan være 3 % for alle andre kjøretøygrupper.
( ) For elektriske hybridkjøretøyer skal begge utgangseffektene angis.
g

(h) Tilleggsutstyr under denne bokstav kan føyes til under punktet «Merknader».
(i) De kodene som er beskrevet i vedlegg II bokstav C, skal benyttes.
(j) Angi bare følgende basisfarger: hvit, gul, oransje, rød, fiolett, blå, grønn, grå, brun eller svart.
(k) Bortsett fra sitteplasser som er beregnet på bruk bare når kjøretøyet står stille, samt antall rullestolplasser.
For turvogner som tilhører kjøretøygruppe M3, skal antall mannskapsmedlemmer medregnes i passasjertallet.
(l) Tilføy euronivånummeret og det tegnet som svarer til de anvendte bestemmelsene om typegodkjenning.
(m) Gjentas for de forskjellige drivstofftypene som kan brukes. Kjøretøyer som kan gå på både bensin og gassformig
drivstoff, men der bensinanlegget er beregnet bare på nødssituasjoner eller start og bensintanken ikke kan inneholde
mer enn 15 liter bensin, anses som kjøretøyer som kan gå bare på gassformig drivstoff.
(n) Dersom kjøretøyet er utstyrt med kortdistanseradarutstyr i 24 GHz-frekvensbåndet i samsvar med kommisjonsvedtak
2005/50/EF (EUT L 21 av 25.1.2005, s. 15), skal produsenten angi: «Kjøretøy utstyrt med kortdistanseradarutstyr i
24 GHz-frekvensbåndet».
(o) Produsenten kan fylle ut disse punktene enten for internasjonal trafikk eller innenlands trafikk, eller begge.
For innenlands trafikk skal koden for den staten der kjøretøyet skal registreres, angis. Koden skal være i samsvar
med ISO 3166-1:2006.
For internasjonal trafikk skal det vises til direktivets nummer (f.eks. «96/53/EF» for rådsdirektiv 96/53/EF).»

_________________
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2007/46/EF
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2016/EØS/35/05

av 5. september 2007
om fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til
slike motorvogner
(rammedirektiv)(*)

EUROPAPARLAMENTET OG
EUROPEISKE UNION HAR —

RÅDET

FOR

DEN

søke å sikre et høyt nivå av trafikksikkerhet, helsevern,
miljøvern og energieffektivitet samt hindre urettmessig
bruk.

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

4)

Rådsdirektiv 92/53/EØF av 18. juni 1992 om endring av
direktiv 70/156/EØF om tilnærming av medlemsstatenes
lovgivning om typegodkjenning av motorvogner og deres
tilhengere(4) begrenset anvendelsen av Fellesskapets
framgangsmåte for typegodkjenning av hele kjøretøyer
til kjøretøygruppe M1. For å gjennomføre det indre
markedet og sikre at det fungerer godt, bør imidlertid
dette direktivs virkeområde omfatte alle kjøretøygrupper,
slik at produsentene kan dra fordel av det indre markedet
gjennom Fellesskapets typegodkjenning.

5)

For at det skal være mulig for produsentene å tilpasse
seg til de nye harmoniserte framgangsmåtene, bør
det være en tilstrekkelig lang overgangsperiode
før Fellesskapets typegodkjenning av kjøretøy blir
obligatorisk for kjøretøyer i andre grupper enn M1 som er
bygd i én etappe. Det kreves en lengre overgangsperiode
for kjøretøyer i andre grupper enn M1 som krever
etappevis godkjenning, ettersom denne framgangsmåten
omfatter karosseribyggere, som må få tilstrekkelig
erfaring på dette området til at de nødvendige
framgangsmåtene kan gjennomføres korrekt. På grunn
av betydningen av sikkerheten for kjøretøyer i gruppe
M2 og M3 er det imidlertid nødvendig at kjøretøyene
i løpet av overgangsperioden, mens den nasjonale
typegodkjenningen fortsatt er gyldig for at produsentene
skal få erfaring med EF-typegodkjenning for kjøretøyer,
oppfyller de tekniske kravene i de harmoniserte
direktivene.

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

etter framgangsmåten nevnt i traktatens artikkel 251(2), og

ut fra følgende betraktninger:

1)

Rådsdirektiv 70/156/EØF av 6. februar 1970 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere(3)
er blitt vesentlig endret flere ganger. Ettersom det skal
gjøres flere endringer, bør direktivet omarbeides av
hensyn til klarheten.

2)

For at Fellesskapets indre marked skal kunne
gjennomføres og fungere godt, bør medlemsstatenes
godkjenningssystemer erstattes med en fellesskapsframgangsmåte for godkjenning som bygger på
prinsippet om total harmonisering.

3)

De tekniske kravene som gjelder for systemer, deler,
separate tekniske enheter og kjøretøyer, bør harmoniseres
og spesifiseres i rettsakter. Disse rettsaktene bør primært

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 6/2012 av 10. februar 2012
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 34 av 21.6.2012, s. 11.
1
( ) EUT C 108 av 30.4.2004, s. 29.
2
( ) Europaparlamentsuttalelse av 11. februar 2004 (EUT C 97 E av 22.4.2004,
s. 370), Rådets felles holdning av 11. desember 2006 (EUT C 64 E av
20.3.2007, s. 1), Europaparlamentets holdning av 10. mai 2007 (ennå ikke
offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 23. juli 2007.
(3) EFT L 42 av 23.2.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 715/2007 (EUT L 171 av 29.6.2007, s. 1).

(4)

EFT L 225 av 10.8.1992, s. 1.
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6)

Hittil har produsenter som framstiller kjøretøyer i
små serier, vært delvis utelukket fra fordelene ved det
indre markedet. Erfaring har vist at trafikksikkerhet og
miljøvern kan forbedres betraktelig dersom små serier av
kjøretøyer blir fullstendig integrert i Fellesskapets system
for typegodkjenning av kjøretøy, i første omgang i gruppe
M1.

7)

For å forebygge misbruk bør en forenklet framgangsmåte
for små serier av kjøretøyer begrenses til tilfeller av
svært begrenset produksjon. Begrepet små serier bør
derfor fastsettes mer presist i form av antall produserte
kjøretøyer.

8)

9)

Det er viktig å fastsette tiltak som gjør det mulig å
godkjenne kjøretøyer enkeltvis, slik at systemet for
etappevis godkjenning blir tilstrekkelig fleksibelt.
I påvente av fastsettelsen av harmoniserte konkrete
fellesskapsbestemmelser bør imidlertid medlemsstatene
fortsatt kunne gi individuelle godkjenninger i samsvar
med sine nasjonale regler.
Inntil Fellesskapets framgangsmåter for typegodkjenning
av kjøretøy får anvendelse for andre grupper av
kjøretøyer enn M1, bør medlemsstatene fortsatt kunne gi
typegodkjenning av kjøretøy på nasjonalt grunnlag, og
det bør fastsettes overgangsbestemmelser.

10) De tiltakene som er nødvendige for gjennomføringen av
dette direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet
som er gitt Kommisjonen(1).
11) Ved rådsbeslutning 97/836/EF(2) tiltrådte Fellesskapet De
forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa om
fastsettelse av ensartede tekniske krav for kjøretøyer med
hjul, utstyr og deler som kan monteres og/eller brukes
på kjøretøyer med hjul, samt vilkårene for gjensidig
anerkjennelse av godkjenninger gitt på grunnlag av disse
kravene (revidert avtale av 1958).
Reglementer vedtatt av De forente nasjoners økonomiske
kommisjon for Europa (UN-ECE) som Fellesskapet
tiltrår ved gjennomføringen av nevnte beslutning, og
endringer i UN-ECE-reglementene som Fellesskapet
allerede har tiltrådt, bør derfor innarbeides i Fellesskapets
framgangsmåte for typegodkjenning som krav i
forbindelse med EF-typegodkjenning av kjøretøy eller
som alternativer til eksisterende fellesskapsbestemmelser.
Særlig dersom Fellesskapet i form av en rådsbeslutning
vedtar at et UN-ECE-reglement skal bli en del av
framgangsmåten for EF-typegodkjenning av kjøretøy og
(1)
(2)

EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. Direktivet endret ved beslutning 2006/512/
EF (EUT L 200 av 22.7.2006, s. 11).
EFT L 346 av 17.12.1997, s. 78.
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erstatte eksisterende fellesskapsrett, bør Kommisjonen få
fullmakt til å gjøre de nødvendige tilpasningene i dette
direktiv. Ettersom disse tiltakene har allmenn gyldighet og
har som formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser
i dette direktiv eller utfylle det med ikke-grunnleggende
bestemmelser, bør de vedtas etter framgangsmåten med
forskriftskomité med kontroll fastsatt i artikkel 5a i
beslutning 1999/468/EF.

12) Med sikte på bedre og enklere lovgivning og for å unngå
behovet for stadig ajourføring av Fellesskapets regelverk
med hensyn til tekniske spesifikasjoner bør dette direktiv
eller særdirektiver og -forordninger kunne vise til
eksisterende internasjonale standarder og regler uten at
disse må gjengis i Fellesskapets regelverk.

13) For å sikre at framgangsmåten for overvåking av
produksjonssamsvar, som er en av hjørnesteinene
i Fellesskapets typegodkjenningssystem, er riktig
gjennomført og fungerer godt, bør produsentene
kontrolleres jevnlig av vedkommende myndighet eller
en kvalifisert teknisk tjeneste som er utpekt for dette
formålet.

14) Hovedformålet med regelverket for godkjenning av
kjøretøyer er å sikre at nye kjøretøyer, deler og separate
tekniske enheter som bringes i omsetning, gir et høyt
sikkerhets- og miljøvernnivå. Dette formålet bør ikke
svekkes ved montering av visse deler eller utstyr etter at
kjøretøyene er bragt i omsetning eller tatt i bruk. Det bør
derfor treffes hensiktsmessige tiltak for å sikre at deler
eller utstyr som kan monteres på kjøretøyer, og som i
vesentlig grad kan forringe funksjonen til systemer som
er nødvendige for sikkerhet og miljøvern, på forhånd
kontrolleres av en godkjent myndighet før de tilbys for
salg. Disse tiltakene bør bestå av tekniske bestemmelser
om de kravene som delene eller utstyret må oppfylle.

15) Disse tiltakene bør gjelde bare for et begrenset antall deler
eller utstyr. Listen over slike deler eller utstyr samt senere
krav bør utarbeides etter samråd med de berørte partene.
Ved utarbeiding av listen bør Kommisjonen rådspørre de
berørte partene på grunnlag av en rapport og etterstrebe
en rimelig balanse mellom krav til bedre trafikksikkerhet
og miljøvern samt interessene til forbrukere, produsenter
og distributører, idet konkurransen på ettermarkedet
ivaretas.
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16) Listen over deler og utstyr, berørte viktige systemer og
prøvings- og gjennomføringstiltak bør fastsettes i samsvar
med beslutning 1999/468/EF. Ettersom disse tiltakene
har allmenn gyldighet og har som formål å endre ikkegrunnleggende bestemmelser i dette direktiv eller utfylle
det med ikke-grunnleggende bestemmelser, bør de vedtas
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll
fastsatt i artikkel 5a i nevnte beslutning.

17) Dette direktiv utgjør et sett med særlige sikkerhetskrav
i henhold til artikkel 1 nr. 2 i europaparlaments- og
rådsdirektiv 2001/95/EF av 3. desember 2001 om
alminnelig produktsikkerhet(1), som fastsetter særlige
krav om vern av forbrukernes helse og sikkerhet. Det
er derfor viktig å fastsette bestemmelser som sikrer
at produsenten har truffet effektive beskyttelsestiltak,
herunder tilbakekalling av kjøretøyer, dersom et kjøretøy
utgjør en alvorlig risiko for forbrukerne som følge av
anvendelsen av dette direktiv eller rettsaktene oppført i
vedlegg IV. Godkjenningsmyndighetene bør derfor kunne
vurdere hvorvidt de foreslåtte tiltakene er tilstrekkelige.

18) Det er viktig at produsentene gir relevante
opplysninger til kjøretøyeiere for å hindre misbruk av
sikkerhetsinnretninger. Det bør tas med bestemmelser om
dette i dette direktiv.

19) Det er også viktig at utstyrsprodusentene har tilgang
til visse opplysninger som er tilgjengelige bare fra
kjøretøyprodusenten, det vil si tekniske opplysninger,
herunder tegninger, som kreves for å utvikle deler for
ettermarkedet.

20) Det er likeledes viktig at produsentene gjør opplysninger
lett tilgjengelige for uavhengige aktører for å sikre
reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer i et fullt
konkurranseutsatt marked. Disse opplysningskravene
er så langt tatt med i Fellesskapets regelverk, særlig
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007
av 20. juni 2007 om typegodkjenning av motorvogner
med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer
(Euro 5 og 6) og om tilgang til opplysninger om
reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer(2), idet det
forutsettes at Kommisjonen senest fire år etter nevnte
forordnings ikrafttredelse vil framlegge en rapport
om hvordan systemet for tilgang til opplysninger om
reparasjon og vedlikehold om kjøretøyer fungerer, og
vurdere hvorvidt alle bestemmelser som styrer tilgangen
til slike opplysninger, bør konsolideres i et revidert
rammedirektiv for typegodkjenning.
( 1)
(2)

EFT L 11 av 15.1.2002, s. 4.
EUT L 171 av 29.6.2007, s. 1.
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21) Med henblikk på å forenkle og framskynde framgangsmåten
bør det vedtas tiltak for gjennomføring av særdirektivene
eller -forordningene, samt tiltak for tilpasning av
vedleggene til dette direktiv og særdirektivene eller
-forordningene, særlig til den vitenskapelige og tekniske
utviklingen, i samsvar med beslutning 1999/468/EF.
Ettersom disse tiltakene har allmenn gyldighet og har som
formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i dette
direktiv eller særdirektivene eller -forordningene eller
utfylle dem med ikke-grunnleggende bestemmelser, bør
de vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med
kontroll fastsatt i artikkel 5a i nevnte beslutning. Samme
framgangsmåte bør gjelde for nødvendige tilpasninger for
typegodkjenning av kjøretøyer beregnet på personer med
funksjonshemninger.

22) Erfaring viser at det kan være nødvendig å treffe
egnede tiltak omgående for å sikre bedre beskyttelse av
trafikanter dersom det konstateres mangler ved gjeldende
lovgivning. I slike hastetilfeller må de nødvendige
endringene i særdirektiver eller -forordninger vedtas i
samsvar med beslutning 1999/468/EF. Ettersom disse
tiltakene har allmenn gyldighet og har som formål å endre
ikke-grunnleggende bestemmelser i særdirektivene eller
-forordningene eller utfylle dem med ikke-grunnleggende
bestemmelser, bør de vedtas etter framgangsmåten med
forskriftskomité med kontroll fastsatt i artikkel 5a i
nevnte beslutning.

23) Ettersom målene for dette direktiv, som er å gjennomføre
det indre markedet ved å innføre et obligatorisk system
for EF-typegodkjenning for alle kjøretøygrupper, ikke
kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og
derfor på grunn av tiltakets omfang bedre kan nås på
fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar
med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 5.
I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i
nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger enn det som
er nødvendig for å nå dette målet.

24) Forpliktelsen til å innarbeide dette direktiv i nasjonal
lovgivning bør begrenses til de bestemmelsene som
utgjør en vesentlig endring sammenlignet med tidligere
direktiver. Forpliktelsen til å innarbeide de bestemmelsene
som er uendret, følger av de tidligere direktivene.

25) I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle
avtalen om bedre regelverksutforming(3) oppfordres
medlemsstatene til, for sin egen del og i Fellesskapets
interesse, å utarbeide egne tabeller som så langt det er
mulig, viser sammenhengen mellom dette direktiv og
innarbeidingstiltakene, og til å offentliggjøre disse
tabellene.
(3)

EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1.
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26) Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes
forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i
nasjonal lovgivning og anvendelse av direktivene oppført
i del B i vedlegg XX.
27) Kravene i dette direktiv er i samsvar med prinsippene i
handlingsplanen for enklere og bedre lovgivningsmessige
rammer.
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Dette direktiv får også anvendelse på deler og utstyr beregnet
på kjøretøyer som omfattes av dette direktiv.
2. Dette direktiv får ikke anvendelse på typegodkjenning
eller individuell godkjenning av følgende kjøretøyer:
a)

jordbruks- eller skogbrukstraktorer som definert i
europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/37/EF av
26. mai 2003 om typegodkjenning av jordbruks- eller
skogbrukstraktorer, tilhengere og utskiftbare trukne
maskiner, samt deres systemer, deler og tekniske
enheter(1) eller tilhengere som er særlig konstruert eller
bygd for å trekkes av dem,

b)

firehjuls motorsykler som definert i europaparlamentsog rådsdirektiv 2002/24/EF av 18. mars 2002 om
typegodkjenning av motorvogner med to eller tre hjul(2),

c)

beltekjøretøyer.

28) Det er særlig viktig at framtidige tiltak som foreslås
på grunnlag av dette direktiv, eller framgangsmåter
som gjennomføres i henhold til det, overholder disse
prinsippene, som Kommisjonen fastholder i sin melding
om en konkurransedyktige rammeregel for motorvogner i
det 21. århundre —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

KAPITTEL I
ALMINNELIGE BESTEMMELSER

3. Typegodkjenning eller individuell godkjenning i henhold
til dette direktiv er valgfritt for følgende kjøretøyer:
a)

kjøretøyer konstruert og bygd primært for bruk
på byggeplasser eller i steinbrudd, havne- eller
lufthavnanlegg,

Dette direktiv fastsetter en harmonisert ramme som omfatter
administrative bestemmelser og alminnelige tekniske krav i
forbindelse med godkjenning av alle nye kjøretøyer innenfor
dets virkeområde og av systemer, deler og separate tekniske
enheter beregnet på disse kjøretøyene, med sikte på å lette
registrering, salg og ibruktaking av dem i Fellesskapet.

b)

kjøretøyer konstruert og bygd for å brukes av væpnede
styrker, sivilforsvar, brannvesen og instanser som er
ansvarlige for å ivareta offentlig orden, og

c)

mobile maskiner

Dette direktiv fastsetter også bestemmelser om salg og
ibruktaking av deler og utstyr beregnet på kjøretøyer godkjent
i henhold til dette direktiv.

i den grad disse kjøretøyene oppfyller kravene i dette direktiv.
Slike valgfrie godkjenninger berører ikke anvendelsen av
europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/42/EF av 17. mai 2006
om maskiner(3).

Artikkel 1
Formål

I henhold til dette direktiv skal det fastsettes særlige tekniske
krav til konstruksjon og funksjon for kjøretøyer i rettsakter,
som vedlegg IV inneholder en uttømmende liste over.

Artikkel 2

4. Individuell godkjenning i henhold til dette direktiv er
valgfritt for følgende kjøretøyer:
a)

kjøretøyer som utelukkende
konkurransekjøring på vei,

er

beregnet

på

b)

prototyper av kjøretøyer som brukes på vei under
en produsents ansvar for å gjennomføre et bestemt
prøvingsprogram, forutsatt at de er konstruert og bygd
spesielt for dette formålet.

(1)

EUT L 171 av 9.7.2003, s. 1. Direktivet sist endret ved rådsdirektiv 2006/96/
EF (EUT L 363 av 20.12.2006, s. 81).
EFT L 124 av 9.5.2002, s. 1. Direktivet sist endret ved rådsdirektiv 2006/96/
EF.
EUT L 157 av 9.6.2006, s. 24.

Virkeområde
1. Dette direktiv får anvendelse på typegodkjenning av
kjøretøyer som konstrueres og framstilles i en eller flere etapper
til bruk på vei, og på systemer, deler og separate tekniske
enheter som konstrueres og framstilles for slike kjøretøyer.
Det får også anvendelse på individuell godkjenning av slike
kjøretøyer.

(2)
(3)
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Artikkel 3
Definisjoner
Med mindre annet er fastsatt i rettsaktene oppført i vedlegg IV,
menes i dette direktiv og nevnte rettsakter med
1. «rettsakt» et særdirektiv eller en særforordning eller et
UN-ECE-reglement som er vedlagt den reviderte avtalen
av 1958,
2. «særdirektiv eller -forordning» et direktiv eller en
forordning som er oppført i del I i vedlegg IV. Uttrykket
omfatter også gjennomføringsrettsaktene,
3. «typegodkjenning» en framgangsmåte der en medlemsstat
erklærer at en type kjøretøy, system, del eller separat teknisk
enhet oppfyller relevante administrative bestemmelser og
tekniske krav,
4. «nasjonal typegodkjenning» en framgangsmåte for
typegodkjenning som er fastsatt i nasjonal lovgivning i
en medlemsstat, og der godkjenningen er begrenset til
medlemsstatens territorium,
5. «EF-typegodkjenning» en framgangsmåte der en
medlemsstat erklærer at en type kjøretøy, system, del eller
separat teknisk enhet oppfyller relevante administrative
bestemmelser og tekniske krav i dette direktiv og i
rettsaktene oppført i vedlegg IV eller XI,
6. «individuell godkjenning» en framgangsmåte der en
medlemsstat erklærer at et bestemt kjøretøy, enten det
er unikt eller ikke, oppfyller relevante administrative
bestemmelser og tekniske krav,
7. «etappevis typegodkjenning» en framgangsmåte der
en eller flere medlemsstater erklærer at en type delvis
oppbygd kjøretøy eller en type etappevis ferdigoppbygd
kjøretøy, avhengig av stadiet i oppbyggingen, oppfyller
relevante administrative bestemmelser og tekniske krav i
dette direktiv,
8. «trinnvis typegodkjenning» en framgangsmåte for
kjøretøygodkjenning som består i trinnvis innsamling
av hele settet med EF-typegodkjenningsdokumenter for
de systemene, delene og separate tekniske enhetene som
er knyttet til kjøretøyet, og som til slutt fører fram til
godkjenning av hele kjøretøyet,
9. «typegodkjenning i ett trinn» en framgangsmåte som består
i godkjenning av et kjøretøy som helhet ved én enkelt
operasjon,
10. «blandet typegodkjenning» en framgangsmåte for trinnvis
typegodkjenning der en eller flere systemgodkjenninger
oppnås i det siste trinnet av godkjenningen av hele
kjøretøyet, uten at det er nødvendig å utstede EFtypegodkjenningsdokumenter for disse systemene,
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11. «motorvogn» et selvstendig motordrevet kjøretøy som
har minst fire hjul, som er ferdigoppbygd, etappevis
ferdigoppbygd eller delvis oppbygd og har en høyeste
konstruksjonshastighet på over 25 km/t,
12. «tilhenger» et ikke-selvdrevet kjøretøy med hjul som er
beregnet på og konstruert for å trekkes av en motorvogn,
13. «kjøretøy» en motorvogn eller dens tilhenger som definert
i nr. 11 og 12,
14. «hybridmotorvogn» et kjøretøy med minst to forskjellige
energiomformere og to forskjellige energilagringssystemer
(i kjøretøyet) beregnet på framdrift av kjøretøyet,
15. «elektrisk hybridkjøretøy» et kjøretøy som til mekanisk
framdrift henter energi fra begge av de følgende kildene til
lagret energi/kraft i kjøretøyet:
— et drivstoff,
— en lagringsinnretning for energi/elektrisk kraft (f.eks.
batteri, kondensator, svinghjul/generator osv.),
16. «mobil maskin» et selvdrevet kjøretøy som er konstruert
og bygd spesielt for å utføre arbeid, og som på grunn av sin
utforming ikke er egnet til å frakte passasjerer eller gods.
Maskiner som er montert på et kjøretøyunderstell, anses
ikke som mobile maskiner.
17. «kjøretøytype» kjøretøyer i en bestemt kjøretøygruppe
som ikke skiller seg fra hverandre med hensyn til de
vesentlige punktene som er angitt i avsnitt B i vedlegg II.
En kjøretøytype kan omfatte varianter og versjoner som
definert i avsnitt B i vedlegg II,
18. «basiskjøretøy» et kjøretøy som brukes i første etappe av
en etappevis typegodkjenningsprosess,
19. «delvis oppbygd kjøretøy» et kjøretøy som må gjennomgå
minst én ytterligere etappe i oppbyggingen før kjøretøyet
oppfyller alle tekniske krav i dette direktiv,
20. «etappevis ferdigoppbygd kjøretøy» et kjøretøy
som
har
gjennomgått
hele
den
etappevise
typegodkjenningsprosessen, og som oppfyller de relevante
tekniske kravene i dette direktiv,
21. «ferdigoppbygd kjøretøy» et kjøretøy som ikke behøver
å oppbygges ytterligere for å oppfylle relevante tekniske
krav i dette direktiv,
22. «restkjøretøy» et kjøretøy som inngår i en lagerbeholdning
som ikke kan registreres eller selges eller tas i bruk fordi
nye tekniske krav som det ikke er godkjent for, har trådt i
kraft,
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23. «system» en samling innretninger som kombineres for å
utføre en eller flere bestemte funksjoner i et kjøretøy, og
som omfattes av kravene i en rettsakt,

30. «vedkommende myndighet» i artikkel 42, enten
godkjenningsmyndigheten eller en utpekt myndighet, eller
et akkrediteringsorgan som opptrer på deres vegne,

24. «del» en innretning som skal oppfylle kravene i en rettsakt,
og er beregnet på å utgjøre en del av et kjøretøy, og som kan
gis typegodkjenning uavhengig av et kjøretøy, dersom det
finnes uttrykkelige bestemmelser om dette i rettsakten,

31. «teknisk instans» en organisasjon eller et organ som
av en medlemsstats godkjenningsmyndighet er utpekt
som prøvingslaboratorium for utføring av prøvinger,
eller som samsvarsvurderingsorgan for utføring
av førstegangsvurdering og andre prøvinger eller
inspeksjoner på vegne av godkjenningsmyndigheten;
godkjenningsmyndigheten kan også selv utøve denne
funksjonen,

25. «separat teknisk enhet», en innretning som skal oppfylle
kravene i en rettsakt og er beregnet på å utgjøre en del av et
kjøretøy, og som kan gis egen typegodkjenning, men bare
i forbindelse med en eller flere bestemte typer kjøretøy,
dersom det finnes uttrykkelige bestemmelser om dette i
rettsakten,
26. «originaldeler eller -utstyr» deler eller utstyr som er
framstilt etter kjøretøyprodusentens spesifikasjoner og
produksjonsstandarder for produksjon av deler eller utstyr
til montering av det aktuelle kjøretøyet. Dette omfatter deler
eller utstyr som framstilles på samme produksjonslinje som
disse delene eller dette utstyret. Med mindre annet er påvist,
antas det at delene er originaldeler dersom delprodusenten
dokumenterer at delene har tilsvarende kvalitet som delene
som brukes ved montering av det aktuelle kjøretøyet,
og er framstilt i samsvar med kjøretøyprodusentens
spesifikasjoner og kvalitetsstandarder,
27. «produsent» den personen eller det organet som er ansvarlig
overfor typegodkjenningsmyndigheten for alle deler av
typegodkjennings- eller godkjenningsprosessen, og for å
sikre produksjonssamsvar. Personen eller organet trenger
ikke nødvendigvis å være direkte involvert i alle stadier
av framstillingen av kjøretøyet, delen eller den separate
tekniske enheten som skal godkjennes,
28. «produsentens representant» en fysisk eller juridisk
person som er etablert i Fellesskapet, og som er
utpekt av produsenten til å representere denne overfor
godkjenningsmyndigheten, og opptre på produsentens
vegne i saker som omfattes av dette direktiv; når det vises
til uttrykket «produsent», er dette å anse som produsenten
eller dennes representant,
29. «godkjenningsmyndighet» den myndigheten i en
medlemsstat som er ansvarlig for alle deler av
godkjenningen av en type kjøretøy, system, del eller
separat teknisk enhet eller for individuell godkjenning
av et kjøretøy, for godkjenningsprosessen, for å utstede
og eventuelt tilbakekalle godkjenningsdokumenter, for
å opptre som bindeledd til godkjenningsmyndighetene i
andre medlemsstater, for å utpeke tekniske instanser og
for å sikre at produsenten oppfyller sine forpliktelser med
hensyn til produksjonssamsvar,

32. «virtuell prøvingsmetode» datasimulering, herunder
beregninger, som viser om et kjøretøy, et system, en del
eller en separat teknisk enhet oppfyller de tekniske kravene
i en rettsakt. For prøvingsformål krever ikke en virtuell
metode bruk av fysisk kjøretøy, system, del eller separat
teknisk enhet.
33. «typegodkjenningsdokument» det dokumentet der
godkjenningsmyndigheten offisielt erklærer at en type
kjøretøy, system, del eller separat teknisk enhet er godkjent,
34. «EF-typegodkjenningsdokument» dokumentet som er angitt
i vedlegg VI eller i tilsvarende vedlegg til et særdirektiv
eller en særforordning; kommunikasjonsskjemaet som
er angitt i det relevante vedlegget til et av UN-ECEreglementene oppført i del I eller II i vedlegg IV til dette
direktiv, anses som likeverdig,
35. «dokumentasjon på individuell godkjenning» det
dokumentet der godkjenningsmyndigheten offisielt
erklærer at et bestemt kjøretøy er godkjent,
36. «samsvarssertifikat» dokumentet beskrevet i vedlegg IX,
som produsenten utsteder for å bekrefte at et kjøretøy
som inngår i serien av typen som er godkjent i samsvar
med dette direktiv, er i samsvar med alle rettsakter på
produksjonstidspunktet,
37. «opplysningsdokument» dokumentet i vedlegg I eller
III, eller i tilsvarende vedlegg til et særdirektiv eller
en særforordning, som fastsetter hvilke opplysninger
søkeren skal framlegge; det er tillatt å framlegge
opplysningsdokumentet i elektronisk format,
38. «opplysningsmappe»
hele
saksmappen,
herunder
opplysningsdokument, elektronisk fil, data, tegninger,
fotografier osv., som søkeren framlegger; det er tillatt å
framlegge opplysningsmappen i elektronisk format,
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39. «opplysningspakke» opplysningsmappen ledsaget av
prøvingsrapportene og alle andre dokumenter som den
tekniske instansen eller godkjenningsmyndigheten har lagt
ved opplysningsmappen når den har utført sine oppgaver;
det er tillatt å framlegge opplysningspakken i elektronisk
format,
40. «innholdsfortegnelse
for
opplysningspakken»
det
dokumentet der innholdet i opplysningspakken er oppført,
og der hver side er nummerert eller merket på annen måte
slik at det er lett å identifisere alle sidene, idet dokumentets
format er slik at det registrerer fortløpende stadier i
administreringen av EF-typegodkjenningen, særlig datoer
for revisjoner og ajourføringer.
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involvert i alle stadier av framstillingen av et kjøretøy, et
system, en del eller en separat tekniske enhet eller ikke.
2. Ved etappevis typegodkjenning er hver produsent
ansvarlig for godkjenning og produksjonssamsvar for de
systemene, delene eller separate tekniske enhetene som tilføyes
på det stadiet av kjøretøyets oppbygging som vedkommende
har ansvar for.
Den produsenten som endrer deler eller systemer som allerede
er godkjent på tidligere stadier, har ansvar for godkjenning og
produksjonssamsvar for disse delene og systemene.
3. For dette direktivs formål skal en produsent som er
etablert utenfor Fellesskapet, utpeke en representant som
er etablert i Fellesskapet, til å representere seg overfor
godkjenningsmyndigheten.

KAPITTEL II
ALMINNELIGE FORPLIKTELSER

KAPITTEL III
FRAMGANGSMÅTER FOR EF-TYPEGODKJENNING

Artikkel 4
Medlemsstatenes forpliktelser
1. Medlemsstatene skal sikre at produsenter som søker om
godkjenning, oppfyller sine forpliktelser i henhold til dette
direktiv.
2. Medlemsstatene skal godkjenne bare kjøretøyer,
systemer, deler eller separate tekniske enheter som oppfyller
kravene i dette direktiv.
3. Medlemsstatene skal registrere eller tillate salg eller
ibruktaking bare for kjøretøyer, deler og separate tekniske
enheter som oppfyller kravene i dette direktiv.
De skal ikke forby, begrense eller hindre registrering, salg,
ibruktaking eller kjøring på vei med kjøretøyer, deler eller
separate tekniske enheter med begrunnelse i konstruksjon og
funksjon, som omhandlet i dette direktiv, dersom de oppfyller
kravene i dette direktiv.
4. Medlemsstatene skal opprette eller utpeke vedkommende
myndigheter i saker som vedrører typegodkjenning, og de skal
underrette Kommisjonen om slik opprettelse eller utpeking i
samsvar med artikkel 43.
Underretningen om godkjenningsmyndighetene skal inneholde
opplysninger om navn, adresse, herunder e-postadresse, og
ansvarsområde.

Artikkel 5
Produsentenes forpliktelser
1. Produsenten er ansvarlig overfor godkjenningsmyndigheten for alle deler av godkjenningsprosessen og for
å sikre produksjonssamsvar, enten produsenten er direkte

Artikkel 6
Framgangsmåter som skal følges ved EF-typegodkjenning
av kjøretøyer
1.

Produsenten kan velge en av følgende framgangsmåter:

a) trinnvis typegodkjenning,
b) typegodkjenning i ett trinn,
c) blandet typegodkjenning.
2. En søknad om trinnvis typegodkjenning skal bestå av
en opplysningsmappe med de opplysningene som kreves i
henhold til vedlegg III, og skal følges av et fullstendig sett med
typegodkjenningsdokumenter som kreves i henhold til hver
relevante rettsakt som er oppført i vedlegg IV eller XI. Ved
typegodkjenning av et system eller en separat teknisk enhet i
henhold til relevante rettsakter skal godkjenningsmyndigheten
ha tilgang til tilhørende opplysningspakke inntil godkjenningen
er tildelt eller avslått.
3. En søknad om typegodkjenning i ett trinn skal bestå av
opplysningsmappen med de relevante opplysningene som
kreves i henhold til vedlegg I, i forbindelse med rettsaktene
nevnt i vedlegg IV eller XI og, dersom det er relevant, i del II i
vedlegg III.
4. Ved framgangsmåten for blandet typegodkjenning kan
godkjenningsmyndigheten frita en produsent fra forpliktelsen
om å framlegge et eller flere EF-typegodkjenningsdokumenter,
forutsatt at opplysningsmappen suppleres med de opplysningene
som er angitt i vedlegg I, som kreves for disse systemene på
stadiet for godkjenning av kjøretøyet; i så fall erstattes hvert
av de EF-typegodkjenningsdokumentene som det er fritatt for,
med en prøvingsrapport.
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5. Med forbehold for nr. 2, 3 og 4 skal følgende opplysninger
framlegges i forbindelse med etappevis typegodkjenning:
a) i første etappe, de delene av opplysningsmappen og EFtypegodkjenningsdokumentene som kreves for et ferdigoppbygd kjøretøy, og som er relevante i basiskjøretøyets
oppbyggingsfase,
b) i andre og senere etapper, de delene av opplysningsmappen
og EF-typegodkjenningsdokumentene som er relevante
for det aktuelle framstillingsstadiet, sammen med en kopi
av EF-typegodkjenningsdokumentet for kjøretøyet utstedt
på forrige framstillingsstadium; videre skal produsenten
framlegge fullstendige opplysninger om eventuelle
endringer eller tilføyelser som vedkommende har foretatt
på kjøretøyet.
Opplysningene nevnt i bokstav a) og b) kan gis i samsvar
med framgangsmåten for blandet typegodkjenning som
angitt i nr. 4.
6. Produsenten skal inngi søknaden til godkjenningsmyndigheten. Bare én søknad kan inngis for en bestemt type
kjøretøy, og den kan inngis i bare én medlemsstat.
Det skal inngis en egen søknad for hver type som skal
godkjennes.
7. Godkjenningsmyndigheten
kan
etter
begrunnet
anmodning be produsenten framlegge eventuelle tilleggsopplysninger som er nødvendige for å treffe beslutning om
hvilke prøvinger som skal kreves, eller for å lette utføringen
av slike prøvinger.
8. Produsenten skal overfor godkjenningsmyndigheten
stille til rådighet det antallet kjøretøyer som er nødvendig for
å gjennomføre framgangsmåten for typegodkjenning på en
tilfredsstillende måte.
Artikkel 7
Framgangsmåte som skal følges ved EF-typegodkjenning
av systemer, deler eller separate tekniske enheter
1. Produsenten skal inngi søknaden til godkjenningsmyndigheten. Bare én søknad kan inngis for en bestemt type
system, del eller separat teknisk enhet, og den kan inngis i bare
én medlemsstat. Det skal inngis en egen søknad for hver type
som skal godkjennes.
2. Søknaden skal følges av opplysningsmappen, hvis
innhold er angitt i særdirektivene eller -forordningene.
3. Godkjenningsmyndigheten kan etter begrunnet anmodning be produsenten framlegge eventuelle tilleggsopplysninger
som er nødvendige for å treffe beslutning om hvilke prøvinger
som skal kreves, eller for å lette utføringen av slike prøvinger.
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4. Produsenten skal overfor godkjenningsmyndigheten stille
til rådighet det antallet kjøretøyer, deler eller separate tekniske
enheter som kreves i henhold til relevante særdirektiver eller
-forordninger for å gjennomføre de nødvendige prøvingene.

KAPITTEL IV
GJENNOMFØRING AV FRAMGANGSMÅTER FOR
EF-TYPEGODKJENNING
Artikkel 8
Alminnelige bestemmelser
1. Medlemsstatene kan ikke gi EF-typegodkjenning
uten først å sikre at framgangsmåtene nevnt i artikkel 12 er
gjennomført på en forsvarlig og tilfredsstillende måte.
2. Medlemsstatene skal gi EF-typegodkjenning i samsvar
med artikkel 9 og 10.
3. Dersom en medlemsstat finner at en type kjøretøy,
system, del eller separat teknisk enhet, selv om den overholder
de nødvendige bestemmelsene, utgjør en alvorlig risiko
for trafikksikkerheten eller gjør alvorlig skade på miljøet
eller folkehelsen, kan den avslå å gi EF-typegodkjenning.
I så fall skal den umiddelbart gi de øvrige medlemsstatene
og Kommisjonen utførlige opplysninger og begrunne sin
beslutning samt dokumentere de funnene den har gjort.
4. EF-typegodkjenningsdokumenter skal nummereres i
samsvar med den metoden som er angitt i vedlegg VII.
5. Godkjenningsmyndigheten skal for hver type
kjøretøy den har godkjent, sende en kopi av EFtypegodkjenningsdokumentet for kjøretøy og vedleggene til
dette til godkjenningsmyndighetene i de øvrige medlemsstatene
innen 20 virkedager. Papirkopien kan erstattes med elektroniske
dokumenter.
6. Godkjenningsmyndigheten skal umiddelbart underrette
godkjenningsmyndighetene i de øvrige medlemsstatene om
avslaget på eller tilbakekallingen av en kjøretøygodkjenning,
samt begrunne sin beslutning.
7. Godkjenningsmyndigheten skal med tre måneders
mellomrom oversende til godkjenningsmyndighetene i de
øvrige medlemsstatene en liste over EF-typegodkjenninger
som er gitt, endret, avslått eller tilbakekalt for systemer, deler
eller separate tekniske enheter i løpet av den foregående
perioden. Denne listen skal inneholde opplysningene angitt i
vedlegg XIV.
8. Dersom en annen medlemsstat krever det, skal
medlemsstaten som har gitt en EF-typegodkjenning, innen
20 virkedager etter at anmodning om det er mottatt, sende
en kopi av det aktuelle EF-typegodkjenningsdokumentet
og vedleggene. Papirkopien kan erstattes med elektroniske
dokumenter.
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Artikkel 9
Særlige bestemmelser om kjøretøyer
1.

Medlemsstatene skal gi EF-typegodkjenning for

a) en type kjøretøy som samsvarer med spesifikasjonene i
opplysningsmappen, og som oppfyller de tekniske kravene
i de relevante rettsaktene oppført i vedlegg IV,
b) en type spesialkjøretøy som samsvarer med spesifikasjonene
i opplysningsmappen, og som oppfyller de tekniske kravene
i de relevante rettsaktene oppført i vedlegg XI.
Framgangsmåtene i vedlegg V får anvendelse.
2. Medlemsstatene skal gi etappevis typegodkjenning for
en type delvis oppbygd eller etappevis ferdigoppbygd kjøretøy
som samsvarer med opplysningene i opplysningsmappen, og
som oppfyller de tekniske kravene som er angitt i de relevante
rettsaktene oppført i vedlegg IV eller XI, idet det tas hensyn til
kjøretøyets oppbyggingsstadium.
Etappevis typegodkjenning får også anvendelse på
ferdigoppbygde kjøretøyer som konverteres eller endres av en
annen produsent.
Framgangsmåtene i vedlegg XVII får anvendelse.
3.

For hver type kjøretøy skal godkjenningsmyndigheten

a) fylle ut alle relevante rubrikker i EF-typegodkjenningsdokumentet, herunder vedlagte ark med
prøvingsresultater, etter modellen angitt i vedlegg VIII,
b) samle inn eller kontrollere innholdsfortegnelsen for
opplysningspakken,
c) uten ubegrunnet forsinkelse utstede det ferdig utfylte
dokumentet med vedlegg til søkeren.
4. For en EF-typegodkjenning der det i henhold til artikkel
20 eller 22 i vedlegg XI er pålagt begrensninger med hensyn
til gyldighet, eller der det er gitt fritak for visse bestemmelser
i rettsaktene, skal EF-typegodkjenningsdokumentet angi disse
begrensningene eller fritakene.
5. Dersom opplysninger i opplysningsmappen angir
bestemmelser om spesialkjøretøyer som nevnt i vedlegg XI, skal
EF-typegodkjenningsdokumentet angi disse bestemmelsene.
6. Dersom produsenten velger framgangsmåten for blandet
typegodkjenning, skal godkjenningsmyndigheten i del III
av opplysningsdokumentet som det er angitt modell for i
vedlegg III, fylle ut henvisninger til prøvingsrapporter som er
fastsatt i henhold til rettsakter, og som det ikke foreligger EFtypegodkjenningsdokument for.
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7. Dersom produsenten velger framgangsmåten for
typegodkjenning i ett trinn, skal godkjenningsmyndigheten
utarbeide en liste over gjeldende rettsakter etter malen som er
vist i tillegget til vedlegg VI, og legge ved denne listen til EFtypegodkjenningsdokumentet.

Artikkel 10
Særlige bestemmelser om systemer, deler eller separate
tekniske enheter
1. Medlemsstatene skal gi EF-typegodkjenning for et system
som samsvarer med opplysningene i opplysningsmappen, og
som oppfyller de tekniske kravene fastsatt i relevant særdirektiv
eller relevant særforordning, som angitt i vedlegg IV eller XI.
2. Medlemsstatene skal gi EF-typegodkjenning for en del
eller en separat teknisk enhet som samsvarer med opplysningene
i opplysningsmappen, og som oppfyller de tekniske kravene
fastsatt i relevant særdirektiv eller relevant særforordning, som
angitt i vedlegg IV.
3. Dersom deler eller separate tekniske enheter, enten de er
beregnet på reparasjon, service eller vedlikehold, også omfattes
av en typegodkjenning av system med hensyn til et kjøretøy,
kreves ingen ytterligere godkjenning av del eller separat
teknisk enhet, med mindre dette kreves i henhold til relevant
rettsakt.
4. Dersom en del eller en separat teknisk enhet kan utføre
sin oppgave eller oppvise en egenskap bare i tilknytning til
andre deler av kjøretøyet, og det derfor kan kontrolleres at
kravene er oppfylt bare når delen eller den separate tekniske
enheten virker sammen med disse andre kjøretøydelene,
skal omfanget av EF-typegodkjenningen av delen eller den
separate tekniske enheten begrenses tilsvarende. I så fall skal
EF-typegodkjenningsdokumentet angi enhver begrensning
i bruk samt særlige monteringsvilkår. Dersom en slik del
eller separat teknisk enhet monteres av kjøretøyprodusenten,
skal det kontrolleres at gjeldende bruksbegrensninger eller
monteringsvilkår overholdes hver gang kjøretøyet godkjennes.

Artikkel 11
Prøvinger som kreves for EF-typegodkjenning
1. Utpekte tekniske instanser skal ved egnet prøving påvise
at de tekniske kravene som er fastsatt i dette direktiv og i
rettsaktene oppført i vedlegg IV, er oppfylt.
Prøvingsmetoder og konkret utstyr og verktøy som kreves for
å utføre disse prøvingene, skal beskrives i hver av rettsaktene.
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2. De nødvendige prøvingene skal utføres på kjøretøyer,
deler og separate tekniske enheter som er representative for
typen som skal godkjennes.
Produsenten
kan
imidlertid
etter
avtale
med
godkjenningsmyndigheten velge et kjøretøy, et system, en
del eller en separat teknisk enhet, som ikke er representativ
for den typen som skal godkjennes, men som kombinerer en
rekke av de mest ufordelaktige egenskapene med hensyn til det
ytelsesnivået som kreves. Virtuelle prøvingsmetoder kan brukes
som hjelp til å treffe beslutning under utvelgingsprosessen.
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3. Dersom en medlemsstat som har gitt EF-typegodkjenning,
konstaterer at forholdsreglene nevnt i nr. 1 ikke er tatt, at de
avviker vesentlig fra avtalte forholdsregler og kontrollplaner,
eller at de ikke lenger får anvendelse, selv om produksjonen
ikke er innstilt, skal denne medlemsstaten treffe nødvendige
tiltak, herunder tilbakekalling av typegodkjenningen, for å sikre
at framgangsmåten for produksjonssamsvar følges korrekt.

KAPITTEL V

3. Som alternativ til prøvingsmetodene nevnt i nr. 1 og
etter avtale med godkjenningsmyndigheten kan virtuelle
prøvingsmetoder anvendes på anmodning fra produsenten med
hensyn til rettsaktene oppført i vedlegg XVI.

ENDRINGER I TYPEGODKJENNINGER

4. De alminnelige vilkårene som virtuelle prøvingsmetoder
må oppfylle, er angitt i tillegg 1 til vedlegg XVI.

1. Produsenten skal omgående underrette medlemsstaten
som har gitt EF-typegodkjenningen, om eventuelle endringer
i opplysningene som er registrert i opplysningspakken.
Medlemsstaten skal i samsvar med reglene i dette kapittel vedta
hvilken framgangsmåte som skal følges. Om nødvendig kan
medlemsstaten i samarbeid med produsenten vedta at en ny EFtypegodkjenning skal tildeles.

For hver av rettsaktene som er oppført i vedlegg XVI, skal de
særlige prøvingsmetodene og de administrative bestemmelsene
knyttet til disse fastsettes i tillegg 2 til nevnte vedlegg.
5. Kommisjonen skal utarbeide listen over rettsakter som
virtuelle prøvingsmetoder er tillatt for, samt særlige vilkår og
administrative bestemmelser i den forbindelse. Disse tiltakene,
som har som formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser
i dette direktiv, blant annet ved å utfylle det, skal utarbeides
og ajourføres etter framgangsmåten med forskriftskomité med
kontroll i artikkel 40 nr. 2.

Artikkel 12
Tiltak for produksjonssamsvar
1. Den medlemsstaten som gir en EF-typegodkjenning,
skal treffe nødvendige tiltak i samsvar med vedlegg
X for å kontrollere, om nødvendig i samarbeid med
godkjenningsmyndighetene i de øvrige medlemsstatene, at
det er tatt nødvendige forholdsregler for å sikre at produserte
kjøretøyer, systemer, deler eller separate tekniske enheter
samsvarer med den godkjente typen.
2. Den medlemsstaten som har gitt en EF-typegodkjenning,
skal i forbindelse med godkjenningen treffe nødvendige tiltak
i samsvar med vedlegg X for å kontrollere, om nødvendig
i samarbeid med godkjenningsmyndighetene i de øvrige
medlemsstatene, at forholdsreglene nevnt i nr. 1 fortsatt er
tilstrekkelige, og at produserte kjøretøyer, systemer, deler eller
separate tekniske enheter fortsatt samsvarer med den godkjente
typen.
Kontroll for å sikre at produkter samsvarer med godkjent type,
skal begrenses til framgangsmåtene fastsatt i vedlegg X og i de
rettsaktene som inneholder særlige krav. For dette formålet kan
godkjenningsmyndigheten i medlemsstaten som har gitt EFtypegodkjenning, utføre de kontrollene eller prøvingene som er
fastsatt i rettsaktene oppført i vedlegg IV eller XI, på prøver tatt
i produsentens lokaler, herunder produksjonslokalene.

Artikkel 13
Alminnelige bestemmelser

2. En søknad om endring av en EF-typegodkjenning skal
inngis utelukkende til den medlemsstaten som har gitt den
opprinnelige EF-typegodkjenningen.
3. Dersom medlemsstaten finner at det er nødvendig med
nye inspeksjoner eller prøvinger for å gjøre en endring, skal
den underrette produsenten om dette. Framgangsmåtene nevnt
i artikkel 14 og 15 får anvendelse først etter at nødvendige
nye inspeksjoner eller prøvinger er utført med tilfredsstillende
resultat.

Artikkel 14
Særlige bestemmelser om kjøretøyer
1. Dersom
opplysninger
som
er
registrert
i
opplysningspakken, er endret, kalles endringen en «revisjon».
I slike tilfeller skal godkjenningsmyndigheten om nødvendig
utstede den reviderte siden i opplysningspakken og på
hver reviderte side tydelig merke endringens art og datoen
for nyutstedelsen. En konsolidert, ajourført versjon av
opplysningspakken, ledsaget av en detaljert beskrivelse av
endringene, anses å oppfylle dette kravet.
2. Revisjonen betegnes som en «utvidelse» dersom det i
tillegg til bestemmelsene i nr. 1
a) kreves ytterligere inspeksjoner eller prøvinger,
b) er endret opplysninger i EF-typegodkjenningsdokumentet,
med unntak av vedleggene,
c) trer i kraft nye krav i henhold til noen av rettsaktene som
gjelder for den godkjente kjøretøytypen.
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I slike tilfeller skal godkjenningsmyndigheten utstede et revidert
EF-typegodkjenningsdokument med et utvidelsesnummer som
økes i samsvar med antall påfølgende utvidelser som allerede
er foretatt.
Godkjenningsdokumentet skal klart vise årsaken til utvidelsen
samt datoen for nyutstedelsen.
3. Dersom det utstedes endrede sider eller en
konsolidert, ajourført versjon, skal innholdsfortegnelsen
for
opplysningspakken
som
er
vedlagt
typegodkjenningsdokumentet, endres tilsvarende og vise
datoen for siste utvidelse eller revisjon, eller datoen for siste
konsolidering av den ajourførte versjonen.
4. Det kreves ingen endring av typegodkjenningen av et
kjøretøy dersom de nye kravene nevnt i nr. 2 bokstav c) fra
en teknisk synsvinkel er irrelevante for typen kjøretøy eller
vedrører andre kjøretøygrupper enn den det aktuelle kjøretøyet
tilhører.

Artikkel 15
Særlige bestemmelser om systemer, deler eller separate
tekniske enheter
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3. Dersom det utstedes endrede sider eller en
konsolidert, ajourført versjon, skal innholdsfortegnelsen
for opplysningspakken som er vedlagt typegodkjenningsdokumentet, endres tilsvarende og vise datoen for siste
utvidelse eller revisjon, eller datoen for siste konsolidering av
den ajourførte versjonen.

Artikkel 16
Utstedelse og underretning om endringer
1. Ved en utvidelse skal godkjenningsmyndigheten ajourføre
alle relevante rubrikker i EF-typegodkjenningsdokumentet,
vedleggene til dette og innholdsfortegnelsen for opplysningspakken. Det ajourførte dokumentet og dets vedlegg skal
utstedes til søkeren uten unødig forsinkelse.
2. Ved en revisjon skal godkjenningsmyndigheten utstede
de reviderte dokumentene eller den konsoliderte, ajourførte
versjonen, herunder den reviderte innholdsfortegnelsen for
opplysningspakken, til søkeren uten unødig forsinkelse.
3. Godkjenningsmyndigheten
skal
underrette
godkjenningsmyndighetene i de øvrige medlemsstatene om
alle endringer i EF-typegodkjenninger etter framgangsmåtene
nevnt i artikkel 8.

1. Dersom
opplysninger
som
er
registrert
i
opplysningspakken, er endret, kalles endringen en «revisjon».
I slike tilfeller skal godkjenningsmyndigheten om nødvendig
utstede den reviderte siden i opplysningspakken og på
hver reviderte side tydelig merke endringens art og datoen
for nyutstedelsen. En konsolidert, ajourført versjon av
opplysningspakken, ledsaget av en detaljert beskrivelse av
endringene, anses å oppfylle dette kravet.
2. Revisjonen betegnes som en «utvidelse» dersom det i
tillegg til bestemmelsene i nr. 1
a) kreves ytterligere inspeksjoner eller prøvinger,
b) er endret opplysninger i EF-typegodkjenningsdokumentet,
med unntak av vedleggene,
c) trer i kraft nye krav i henhold til noen av rettsaktene som
gjelder for det godkjente systemet, delen eller den separate
tekniske enheten.
I slike tilfeller skal godkjenningsmyndigheten utstede et revidert
EF-typegodkjenningsdokument med et utvidelsesnummer
som økes i samsvar med antall påfølgende utvidelser som
allerede er foretatt. I tilfeller der endringen er nødvendig på
grunn av anvendelsen av nr. 2 bokstav c), skal tredje del av
godkjenningsnummeret ajourføres.
Godkjenningsdokumentet skal klart vise årsaken til utvidelsen
samt datoen for nyutstedelsen.

KAPITTEL VI
GYLDIGHETEN TIL EN EF-TYPEGODKJENNING
FOR KJØRETØYER

Artikkel 17
Gyldighetens opphør
1. En EF-typegodkjenning for et kjøretøy er ikke lenger
gyldig i følgende tilfeller:
a) dersom nye krav i en rettsakt som gjelder for det godkjente
kjøretøyet, blir obligatoriske for registrering, salg eller
ibruktaking av nye kjøretøyer og det ikke er mulig å
ajourføre godkjenningen,
b) dersom produksjonen av det godkjente kjøretøyet avvikles
permanent og frivillig,
c) dersom godkjenningens gyldighet utløper som følge av en
særlig begrensning.
2. Dersom bare én variant innen en type eller én versjon
innen en variant blir ugyldig, mister EF-typegodkjenningen
for det berørte kjøretøyet, sin gyldighet bare for den berørte
varianten eller versjonen.
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3. Dersom produksjonen av en bestemt type kjøretøy
avvikles
permanent,
skal
produsenten
underrette
godkjenningsmyndigheten som har gitt EF-typegodkjenning
for kjøretøyet. Når myndigheten mottar en slik underretning,
skal den underrette godkjenningsmyndighetene i de øvrige
medlemsstatene innen 20 virkedager.
Artikkel 27 får anvendelse bare på opphør under
omstendighetene nevnt i nr. 1 bokstav a) i denne artikkel.
4. Dersom en EF-typegodkjenning for et kjøretøy er i ferd
med å bli ugyldig, skal produsenten, uten at nr. 3 berøres,
underrette godkjenningsmyndigheten som har gitt EFtypegodkjenning.
Godkjenningsmyndigheten skal uten unødig forsinkelse meddele
alle relevante opplysninger til godkjenningsmyndighetene i de
øvrige medlemsstatene, slik at artikkel 27 kan anvendes dersom
det er relevant. Meddelelsen skal særlig angi produksjonsdatoen
og understellsnummeret for det sist produserte kjøretøyet.
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5. Samsvarssertifikatet angitt i del I i vedlegg IX for kjøretøyer
godkjent i samsvar med bestemmelsene i artikkel 20 nr. 2 skal
i sin tittel inneholde følgende ordlyd: «For ferdigoppbygde/
etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer typegodkjent i henhold til
artikkel 20 (foreløpig godkjenning)».
6. Samsvarssertifikatet angitt i del I i vedlegg IX for
kjøretøyer godkjent i henhold til artikkel 22 skal i sin
tittel inneholde ordlyden «For ferdigoppbygde/etappevis
ferdigoppbygde kjøretøyer i små serier», og i nærheten av
dette, produksjonsåret etterfulgt av et løpenummer mellom
1 og grensen angitt i tabellen i vedlegg XII, som for hvert
produksjonsår viser kjøretøyets posisjon i den produksjonen
som er tildelt for det aktuelle året.
7. Produsenten kan, med forbehold for bestemmelsene i
nr. 1, overføre data eller opplysninger i samsvarssertifikatet
elektronisk til medlemsstatens registreringsmyndighet.
8. Bare produsenten kan utstede en gjenpart av
samsvarssertifikatet. Ordet «gjenpart» skal være klart synlig på
forsiden av enhver gjenpart av sertifikatet.

KAPITTEL VII
SAMSVARSSERTIFIKAT OG MERKING

Artikkel 18
Samsvarssertifikat
1. Som innehaver av en EF-typegodkjenning for et kjøretøy
skal produsenten utstede et samsvarssertifikat og la det følge
hvert kjøretøy, enten dette er ferdigoppbygd, delvis oppbygd
eller etappevis ferdigoppbygd, som produseres i samsvar med
den godkjente kjøretøytypen.
For et delvis oppbygd kjøretøy eller et etappevis ferdigoppbygd
kjøretøy skal produsenten fylle ut bare de rubrikkene på
side 2 i samsvarssertifikatet som er tilføyd eller endret i den
aktuelle godkjenningsetappen, og eventuelt legge ved alle
samsvarssertifikater som er utstedt i forrige etappe, til dette
sertifikatet.
2. Samsvarssertifikatet skal utarbeides på et av
Fellesskapets offisielle språk. En medlemsstat kan be om at
samsvarssertifikatet oversettes til eget eller egne språk.
3. Samsvarssertifikatet skal utformes på en slik måte at
det ikke kan forfalskes. Til dette formålet skal papiret som
benyttes, beskyttes enten av fargegrafikk eller av et vannmerke
med produsentens identifikasjonsmerke.
4. Samsvarssertifikatet skal fylles ut i sin helhet, og det
skal ikke inneholde begrensninger med hensyn til bruken av
kjøretøyet utover det som er fastsatt i en rettsakt.

Artikkel 19
EF-typegodkjenningsmerke
1. Produsenten av en del eller en separat teknisk enhet,
enten denne er en del av et system eller ikke, skal på hver del
eller separate tekniske enhet som produseres i samsvar med
godkjent type, påføre det EF-typegodkjenningsmerket som
kreves i henhold til relevant særdirektiv eller -forordning.
2. Dersom det ikke kreves et EF-typegodkjenningsmerke,
skal produsenten i det minste påføre sitt firma eller varemerke
samt typenummer og/eller understellsnummer.
3. EF-typegodkjenningsmerket skal være i samsvar med
tillegget til vedlegg VII.

KAPITTEL VIII
NYE TEKNIKKER ELLER PRINSIPPER SOM IKKE
ER FORENLIGE MED SÆRDIREKTIVER

Artikkel 20
Unntak for nye teknikker eller prinsipper
1. Medlemsstatene kan på produsentens anmodning tildele
en EF-typegodkjenning for et system, en del eller en separat
teknisk enhet der det inngår teknikker eller prinsipper som ikke
er forenlige med en eller flere av rettsaktene oppført i del I i
vedlegg IV, forutsatt at Kommisjonen gir tillatelse til det etter
framgangsmåten nevnt i artikkel 40 nr. 3.
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2. I påvente av beslutningen om det skal innvilges en
slik tillatelse eller ikke, kan medlemsstaten gi en foreløpig
godkjenning som er gyldig bare på dens territorium, for en
kjøretøytype som omfattes av unntaket det søkes om, forutsatt
at den underretter Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene
omgående i form av en saksmappe med følgende opplysninger:
a) årsakene til at de aktuelle teknikkene eller prinsippene gjør
at systemet, delen eller den separate tekniske enheten ikke
oppfyller kravene,
b) en beskrivelse av aktuelle sikkerhets- og miljøvurderinger
og tiltak som treffes,
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Dersom unntaket i henhold til artikkel 20 vedrører et UN-ECEreglement, skal Kommisjonen foreslå en endring i det relevante
UN-ECE-reglementet etter den framgangsmåten som er fastsatt
i den reviderte 1958-avtalen.
2. Så snart de relevante rettsaktene er endret, skal enhver
begrensning knyttet til unntaket umiddelbart oppheves.
Dersom de tiltakene som er nødvendige for å tilpasse rettsaktene
ikke er truffet, kan gyldighetstiden til et unntak utvides på
anmodning fra den medlemsstaten som har gitt godkjenningen,
ved en ny beslutning etter framgangsmåten nevnt i artikkel 40
nr. 3.

c) en beskrivelse av prøvingene, herunder resultatene av dem,
som påviser at det sammenlignet med kravene som det
søkes om unntak fra, minst sikres et tilsvarende nivå av
sikkerhet og miljøvern.

KAPITTEL IX
KJØRETØYER PRODUSERT I SMÅ SERIER

3. Andre medlemsstater kan beslutte å godta den foreløpige
godkjenningen nevnt i nr. 2 på sitt territorium.
Artikkel 22

4. Kommisjonen skal, etter framgangsmåten i artikkel 40
nr. 3, beslutte hvorvidt medlemsstaten skal tillates å gi EFtypegodkjenning for kjøretøytypen.
Beslutningen skal eventuelt også angi hvorvidt dens gyldighet er
underlagt noen begrensninger, for eksempel tidsbegrensninger.
I alle fall skal godkjenningen være gyldig i minst 36 måneder.
Dersom Kommisjonen beslutter at den ikke vil gi godkjenning,
skal medlemsstaten umiddelbart underrette innehaveren av den
foreløpige typegodkjenningen nevnt i nr. 2 i denne artikkel om
at den foreløpige godkjenningen vil bli trukket tilbake seks
måneder etter datoen for Kommisjonens beslutning. Kjøretøyer
som er produsert i samsvar med den foreløpige godkjenningen
før den ble trukket tilbake, skal imidlertid tillates registrert,
solgt eller tatt i bruk i enhver medlemsstat som har godtatt den
foreløpige godkjenningen.
5. Denne artikkel får ikke anvendelse dersom et system,
en del eller en separat teknisk enhet oppfyller et UN-ECEreglement som Fellesskapet har tiltrådt.

Artikkel 21
Nødvendige tiltak
1. Dersom Kommisjonen finner at det er godt grunnlag for å
gi unntak i henhold til artikkel 20, skal den umiddelbart treffe
nødvendige tiltak for å tilpasse de berørte særdirektivene eller
-forordningene til den tekniske utviklingen. Disse tiltakene,
som har som formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser
i særdirektivene eller -forordningene oppført i del I i vedlegg
IV, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med
kontroll i artikkel 40 nr. 2.

EF-typegodkjenning av små serier
1. På anmodning fra produsenten og innenfor de
mengdebegrensningene som er fastsatt i avsnitt 1 i del A i
vedlegg XII, skal medlemsstatene etter framgangsmåten nevnt
i artikkel 6 nr. 4 gi EF-typegodkjenning for en kjøretøytype
som minst oppfyller kravene i tillegget til del I i vedlegg IV.
2.

Nr. 1 får ikke anvendelse på spesialkjøretøyer.

3. EF-typegodkjenningsdokumentene skal nummereres i
samsvar med vedlegg VII.

Artikkel 23
Nasjonal typegodkjenning av små serier
1. For kjøretøyer produsert innenfor de mengdebegrensningene som er angitt i avsnitt 2 i del A i vedlegg
XII, kan medlemsstatene gi unntak fra en eller flere av
bestemmelsene i en eller flere av rettsaktene oppført i vedlegg
IV eller XI, forutsatt at de fastsetter relevante alternative krav.
Med «alternative krav» menes administrative bestemmelser
og tekniske krav som søker å sikre et nivå av trafikksikkerhet
og miljøvern som i størst mulig grad tilsvarer nivået fastsatt i
bestemmelsene i vedlegg IV eller XI.
2. Medlemsstatene kan for kjøretøyene nevnt i nr. 1 gi
unntak fra en eller flere av bestemmelsene i dette direktiv.
3. Det kan gis unntak fra bestemmelsene nevnt i nr. 1 og 2
bare dersom en medlemsstat har gode grunner til å gjøre det.
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4. I forbindelse med typegodkjenning av kjøretøyer i
henhold til denne artikkel skal medlemsstatene godta systemer,
deler eller separate tekniske enheter som er typegodkjent i
samsvar med rettsaktene oppført i vedlegg IV.
5. Typegodkjenningsdokumentet skal angi arten av unntak
innvilget i henhold til nr. 1 og 2.
Typegodkjenningsdokumentet, som det er angitt en
modell for i vedlegg VI, skal ikke ha overskriften
«EF-typegodkjenningsdokument
for
kjøretøy».
Typegodkjenningsdokumentene skal imidlertid nummereres i
samsvar med vedlegg VII.
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Med «alternative krav» menes administrative bestemmelser
og tekniske krav som søker å sikre et nivå av trafikksikkerhet
og miljøvern som i størst mulig grad tilsvarer nivået fastsatt i
bestemmelsene i vedlegg IV eller XI.
2. Medlemsstatene skal ikke utføre ødeleggende prøvinger.
De skal anvende eventuelle relevante opplysninger fra søkeren
for å vise at de alternative kravene er oppfylt.
3. Medlemsstatene skal godta enhver typegodkjenning for
et system, en del eller en separat teknisk enhet i stedet for de
alternative kravene.

6. Typegodkjenningens
gyldighet
er
begrenset
til territoriet til den medlemsstaten som har gitt
godkjenningen. Dersom produsenten ber om det, skal
imidlertid godkjenningsmyndigheten sende en kopi av
typegodkjenningsdokumentet med vedlegg med rekommandert
post eller med e-post til godkjenningsmyndighetene i de
medlemsstatene produsenten har angitt.

4. En søknad om en individuell godkjenning skal inngis
av produsenten eller eieren av kjøretøyet, eller av en person
som opptrer på vedkommendes vegne, forutsatt at sistnevnte er
etablert i Fellesskapet.

En slik medlemsstat skal innen 60 dager etter mottak beslutte
om den skal godta typegodkjenningen eller ikke. Den skal
formelt meddele sin beslutning til godkjenningsmyndigheten
nevnt i første ledd.

5. En medlemsstat skal gi en individuell godkjenning
dersom kjøretøyet samsvarer med beskrivelsen som er vedlagt
søknaden, og oppfyller gjeldende tekniske krav, og den skal
uten unødig forsinkelse utstede dokumentasjon på individuell
godkjenning.

En medlemsstat skal ikke avslå en typegodkjenning med mindre
den har gode grunner til å tro at de tekniske bestemmelsene
som kjøretøyet er godkjent i henhold til, ikke er tilsvarende
dens egne bestemmelser.
7. Dersom en søker som ønsker å selge, registrere eller ta
i bruk et kjøretøy i en annen medlemsstat, ber om det, skal
den medlemsstaten som har gitt godkjenningen, gi søkeren
en kopi av typegodkjenningsdokumentet som omfatter
opplysningspakken.
En medlemsstat skal tillate salg, registrering eller ibruktaking
av dette kjøretøyet med mindre den har gode grunner til å tro
at de tekniske bestemmelsene som kjøretøyet er godkjent i
henhold til, ikke tilsvarer dens egne bestemmelser.

Formatet på dokumentet som gir en individuell godkjenning,
skal bygge på den malen for EF-typegodkjenningsdokument
som er angitt i vedlegg VI, og skal minst inneholde de
opplysningene som er nødvendige for å fylle ut søknaden om
registrering fastsatt i rådsdirektiv 1999/37/EF av 29. april 1999
om registreringsdokumenter for kjøretøyer(1). Dokumentet
som gir en individuell godkjenning, skal ikke ha overskriften
«EF-godkjenning for kjøretøy».
Dokumentet som gir en individuell godkjenning, skal være
påført det aktuelle kjøretøyets understellsnummer
6. Den individuelle godkjenningens gyldighet er begrenset
til territoriet til den medlemsstaten som har gitt godkjenningen.

Kapittel X
INDIVIDUELLE GODKJENNINGER

Artikkel 24

Dersom en søker ønsker å selge, registrere eller ta i bruk
i en annen medlemsstat et kjøretøy som er tildelt en
individuell godkjenning, skal den medlemsstaten som har gitt
godkjenningen, på anmodning gi søkeren en redegjørelse for de
tekniske bestemmelsene kjøretøyet er godkjent på grunnlag av.

Individuelle godkjenninger
1. Medlemsstatene kan frita et bestemt kjøretøy, enten det er
unikt eller ikke, fra kravet om at en eller flere av bestemmelsene i
dette direktiv eller en eller flere av rettsaktene oppført i vedlegg
IV eller XI skal overholdes, forutsatt at de stiller alternative
krav.

For et kjøretøy som er tildelt en individuell godkjenning av
en medlemsstat etter bestemmelsene i denne artikkel, skal
en annen medlemsstat tillate at kjøretøyet selges, registreres
eller tas i bruk, med mindre den har gode grunner til å anta
at de tekniske bestemmelsene som kjøretøyet er godkjent på
grunnlag av, ikke tilsvarer dens egne bestemmelser.

Det kan gis unntak fra bestemmelsene nevnt i nr. 1 bare dersom
en medlemsstat har gode grunner til å gjøre det.

(1)

EFT L 138 av 1.6.1999, s. 57. Direktivet sist endret ved direktiv 2006/103/
EF (EUT L 363 av 20.12.2006, s. 344).
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7. Medlemsstatene skal på anmodning fra produsenten
eller eieren av kjøretøyet gi en individuell godkjenning for
et kjøretøy som overholder bestemmelsene i dette direktiv og
rettsaktene oppført i vedlegg IV eller XI.
I så fall skal medlemsstatene godta den individuelle
godkjenningen og tillate salg, registrering og ibruktaking av
kjøretøyet.
8. Bestemmelsene i denne artikkel kan få anvendelse på
kjøretøyer som er typegodkjent i samsvar med dette direktiv,
og som er endret før første registrering eller ibruktaking.

Artikkel 25
Særlige bestemmelser
1. Framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 kan få anvendelse
på et bestemt kjøretøy i de forskjellige etappene i oppbyggingen
etter en framgangsmåte for etappevis typegodkjenning.
2. Framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 kan ikke erstatte
en mellometappe i den normale sekvensen i en etappevis
typegodkjenning, og kan ikke anvendes med sikte på å oppnå
godkjenning av et kjøretøy i første etappe.

Kapittel XI
REGISTRERING, SALG OG IBRUKTAKING

Artikkel 26
Registrering, salg og ibruktaking av kjøretøyer
1. Med forbehold for bestemmelsene i artikkel 29 og 30
skal medlemsstatene registrere og tillate salg og ibruktaking
av kjøretøyer bare dersom disse ledsages av et gyldig
samsvarssertifikat utstedt i samsvar med artikkel 18.
For delvis oppbygde kjøretøyer skal medlemsstatene tillate
salg, men kan avvise permanent registrering og ibruktaking så
lenge kjøretøyet ikke er ferdigoppbygd.
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salg og ibruktaking av kjøretøyer som samsvarer med en
kjøretøytype for hvilken EF-typegodkjenning ikke lenger er
gyldig.
Første ledd får anvendelse bare på kjøretøyer innenfor
Fellesskapets territorium som var omfattet av en gyldig EFtypegodkjenning på produksjonstidspunktet, men som ikke var
registrert eller tatt i bruk før EF-typegodkjenningen mistet sin
gyldighet.
2. Muligheten i nr. 1 gjelder for ferdigoppbygde kjøretøyer
begrenset til et tidsrom på tolv måneder fra den datoen EFtypegodkjenningens gyldighetstid utløper, og for etappevis
ferdigoppbygde kjøretøyer til et tidsrom på 18 måneder regnet
fra denne datoen.
3. En produsent som ønsker å benytte seg av muligheten
i nr. 1, skal inngi søknad til vedkommende myndighet i hver
medlemsstat som berøres av ibruktakingen av de aktuelle
kjøretøyene. Søknaden skal angi alle tekniske eller økonomiske
årsaker som gjør at disse kjøretøyene ikke oppfyller de nye
tekniske kravene.
De berørte medlemsstatene skal innen tre måneder fra de mottar
en slik søknad, beslutte hvorvidt og i hvilket antall registrering
av disse kjøretøyene skal tillates på deres territorium.
4. Nr. 1, 2 og 3 får anvendelse blant annet på kjøretøyer som
var omfattet av en nasjonal typegodkjenning, men som ikke
var registrert eller tatt i bruk før godkjenningens gyldighetstid
utløp i henhold til artikkel 45, som følge av den obligatoriske
gjennomføringen av framgangsmåten for EF-typegodkjenning.
5. Medlemsstatene skal anvende egnede tiltak for å sikre at
antall kjøretøyer som registreres eller tas i bruk i forbindelse
med framgangsmåten omhandlet i denne artikkel, kontrolleres
effektivt.

Artikkel 28
Salg og ibruktaking av deler og separate tekniske enheter

2. Kjøretøyer som er unntatt fra kravet om samsvarssertifikat,
kan registreres, selges eller tas i bruk bare dersom de oppfyller
de relevante tekniske kravene i dette direktiv.

1. Medlemsstatene skal tillate salg og ibruktaking av deler
eller separate tekniske enheter bare dersom de oppfyller
kravene i de relevante rettsaktene og er merket i samsvar med
artikkel 19.

3. For kjøretøyer i små serier skal antall kjøretøyer som
registreres, selges eller tas i bruk i løpet av ett enkelt år, ikke
overstige antall enheter som er vist i del A i vedlegg XII.

2. Nr. 1 får ikke anvendelse på deler eller separate tekniske
enheter som er konstruert eller framstilt spesielt for nye
kjøretøyer som ikke omfattes av dette direktiv.

Artikkel 27
Registrering, salg og ibruktaking av restkjøretøyer
1. Medlemsstatene kan for et begrenset tidsrom og innenfor
grensene angitt i avsnitt B i vedlegg XII registrere og tillate

3. Som unntak fra nr. 1 kan medlemsstatene tillate salg og
ibruktaking av deler eller separate tekniske enheter som er
unntatt fra en eller flere bestemmelser i en rettsakt i henhold
til artikkel 20, eller som er beregnet montert på kjøretøyer som
omfattes av godkjenninger gitt i henhold til artikkel 22, 23
eller 24, når det gjelder den aktuelle delen eller den separate
tekniske enheten.
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4. Som unntak fra nr. 1 og med mindre annet er fastsatt i
en rettsakt, kan medlemsstatene tillate salg og ibruktaking av
deler eller separate tekniske enheter som er beregnet montert
på kjøretøyer som det på tidspunktet for ibruktakingen ikke ble
krevd EF-typegodkjenning for i henhold til dette direktiv eller
direktiv 70/156/EØF.
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4. Dersom tiltakene nevnt i nr. 1 tilskrives feil anvendelse
av relevante krav, skal Kommisjonen treffe egnede tiltak for å
sikre at slike krav oppfylles.

Artikkel 30
Kapittel XII
BESKYTTELSESKLAUSULER

Artikkel 29
Kjøretøyer, systemer, deler eller separate tekniske enheter
som er i samsvar med dette direktiv
1. Dersom en medlemsstat finner at nye kjøretøyer,
systemer, deler eller separate tekniske enheter, selv om de er i
samsvar med relevante krav eller er korrekt merket, utgjør en
alvorlig fare for trafikksikkerheten eller gjør alvorlig skade på
miljøet eller folkehelsen, kan denne medlemsstaten i inntil seks
måneder nekte å registrere slike kjøretøyer eller tillate salg eller
ibruktaking av slike kjøretøyer, deler eller separate tekniske
enheter på sitt territorium.
I slike tilfeller skal den berørte medlemsstaten umiddelbart
underrette produsenten, de øvrige medlemsstatene og
Kommisjonen, idet det angis hva slags begrunnelse
beslutningen bygger på, og særlig hvorvidt den skyldes
—

mangler ved de relevante rettsaktene, eller

—

feil anvendelse av de relevante kravene.

2. Kommisjonen skal snarest mulig rådføre seg med de
berørte partene, særlig den godkjenningsmyndigheten som har
gitt typegodkjenningen, for å forberede sin beslutning.
3. Dersom tiltakene nevnt i nr. 1 tilskrives mangler ved de
relevante rettsaktene, skal det treffes egnede tiltak som følger:

Kjøretøyer, systemer, deler eller separate tekniske enheter
som ikke er i samsvar med godkjent type
1. Dersom en medlemsstat som har gitt EF-typegodkjenning,
finner at nye kjøretøyer, systemer, deler eller separate
tekniske enheter som ledsages av et samsvarssertifikat eller
er påført et godkjenningsmerke, ikke er i samsvar med den
typen den har godkjent, skal den treffe nødvendige tiltak,
herunder om nødvendig kalle tilbake typegodkjenningen,
for å sikre at produserte kjøretøyer, deler eller separate
tekniske enheter bringes i samsvar med den godkjente
typen. Godkjenningsmyndigheten i denne medlemsstaten
skal underrette godkjenningsmyndighetene i de øvrige
medlemsstatene om de tiltakene som er truffet.
2. For formålene i nr. 1 skal avvik fra opplysningene i EFtypegodkjenningsdokumentet eller opplysningspakken anses å
utgjøre manglende samsvar med den godkjente typen.
Et kjøretøy anses ikke å avvike fra den godkjente typen dersom
de relevante rettsaktene tillater toleranser og disse toleransene
overholdes.
3. Dersom en medlemsstat påviser at nye kjøretøyer,
deler eller separate tekniske enheter som ledsages av et
samsvarssertifikat eller er påført et godkjenningsmerke,
ikke er i samsvar med den godkjente typen, kan den be den
medlemsstaten som har gitt EF-typegodkjenningen, om å
kontrollere at kjøretøyene, systemene, delene eller de separate
tekniske enhetene i produksjon fortsatt er i samsvar med
den godkjente typen. Når den berørte medlemsstaten mottar
en slik anmodning, skal den snarest mulig, og under alle
omstendigheter innen seks måneder etter at anmodningen er
framsatt, treffe nødvendige tiltak.

— Når det gjelder særdirektivene eller -forordningene oppført
i del I i vedlegg IV, skal Kommisjonen endre dem etter
framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll i
artikkel 40 nr. 2.

4. Godkjenningsmyndigheten
skal
anmode
den
medlemsstaten som har typegodkjent systemet, delen, den
separate tekniske enheten eller det delvis oppbygde kjøretøyet,
om å treffe nødvendige tiltak for å sikre at kjøretøyer i
produksjon bringes i samsvar med den godkjente typen i
følgende tilfeller:

— Når det gjelder UN-ECE-reglementer, skal Kommisjonen
framlegge de nødvendige utkastene til endringer av
relevante UN-ECE-reglementer etter framgangsmåten i
den reviderte 1958-avtalen.

a) i forbindelse med EF-typegodkjenning av kjøretøy, dersom
manglende samsvar for et kjøretøy utelukkende kan
tilskrives manglende samsvar for et system, en del eller en
separat teknisk enhet,
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b) i forbindelse med etappevis typegodkjenning, dersom et
etappevis ferdigoppbygd kjøretøys manglende samsvar
utelukkende kan tilskrives manglende samsvar for et
system, en del eller en separat teknisk enhet som er del av
det delvis oppbygde kjøretøyet, eller for selve det delvis
oppbygde kjøretøyet.
Etter å ha mottatt en slik anmodning skal den berørte
medlemsstaten treffe nødvendige tiltak, om nødvendig i
samarbeid med den medlemsstaten som framsatte anmodningen,
snarest mulig og under alle omstendigheter innen seks måneder
etter at anmodningen ble framsatt. Dersom manglende
samsvar konstateres, skal den medlemsstaten som har gitt EFtypegodkjenning for systemet, delen eller den separate tekniske
enheten eller godkjenning for det delvis oppbygde kjøretøyet,
treffe de tiltakene som er nevnt i nr. 1.
5. Godkjenningsmyndighetene skal innen 20 virkedager
underrette hverandre om enhver tilbakekalling av en EFtypegodkjenning og om årsakene til dette.
6. Dersom den medlemsstaten som har gitt typegodkjenning,
bestrider at det foreligger mangel på samsvar slik den er
underrettet om, skal de berørte medlemsstatene forsøke å løse
tvisten. Kommisjonen skal holdes underrettet og om nødvendig
få i stand passende samråd for å komme fram til en løsning.

Artikkel 31
Salg og ibruktaking av deler eller utstyr som kan utgjøre
en betydelig risiko for at viktige systemer ikke fungerer
som de skal
1. Medlemsstatene skal tillate salg, tilbud om salg eller
ibruktaking av deler eller utstyr som kan utgjøre en betydelig
risiko for at systemer som er nødvendige for kjøretøyets
sikkerhet eller for dets miljøprestasjon, ikke fungerer som de
skal, bare dersom disse delene eller dette utstyret er godkjent
av en godkjenningsmyndighet i samsvar med nr. 5˗10.
2. Deler eller utstyr som omfattes av godkjenningen i
henhold til nr. 1, skal føres opp på listen i vedlegg XIII. En
slik beslutning skal bygge på vurderinger som munner ut i en
rapport, og skal tilstrebe en rimelig balanse mellom følgende
elementer:
a) forekomsten av en alvorlig risiko for sikkerhet eller
miljøprestasjon hos kjøretøyer når de er montert med
aktuelle deler eller utstyr, og
b) virkningen for forbrukere og produsenter i ettermarkedet
dersom det i denne artikkel pålegges et eventuelt krav om
godkjenning av aktuelle deler eller utstyr.
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3. Nr. 1 får ikke anvendelse på originaldeler eller -utstyr
som omfattes av en typegodkjenning av system med hensyn
til et kjøretøy, eller for deler eller utstyr som er typegodkjent
i samsvar med bestemmelsene i en av rettsaktene oppført
i vedlegg IV, med mindre disse godkjenningene vedrører
andre aspekter enn dem som omfattes av nr. 1. Nr. 1 får ikke
anvendelse på deler eller utstyr som produseres utelukkende for
racerkjøretøyer som ikke er beregnet brukt på offentlige veier.
Dersom deler eller utstyr som er tatt med i vedlegg XIII, brukes
både til konkurransekjøring og på vei, kan disse delene og dette
utstyret ikke selges eller tilbys for salg til offentligheten til
bruk i veigående kjøretøyer med mindre de oppfyller kravene i
denne artikkel.

Kommisjonen skal eventuelt vedta bestemmelser for å
identifisere delene eller utstyret nevnt i dette nummer.

4. Kommisjonen skal, etter å ha rådført seg med de
berørte partene, fastsette den framgangsmåten og de kravene
til godkjenningsprosessen som er nevnt i nr. 1, samt vedta
bestemmelser om senere ajourføring av listen utarbeidet
i vedlegg XIII. Disse kravene skal omfatte forskrifter om
sikkerhet, miljøvern og, om nødvendig, prøvingsstandarder. De
kan bygge på rettsaktene oppført i vedlegg IV eller fastsettes
i samsvar med de tekniske framskrittene når det gjelder
sikkerhet, miljøvern og prøvinger eller, dersom dette er en
egnet måte for å oppfylle fastsatte sikkerhets- og miljømål,
bestå i en sammenligning av delen eller utstyret med miljøeller sikkerhetsprestasjonen til originalkjøretøyet, eller en av
dets deler, alt etter hva som er relevant.

5. For formålene i nr. 1 skal produsenten av delene
eller utstyret framlegge for godkjenningsmyndigheten en
prøvingsrapport utarbeidet av en utpekt teknisk instans som
erklærer at delene eller utstyret som det søkes om godkjenning
for, oppfyller kravene nevnt i nr. 4. Produsenten kan inngi bare
én søknad per type og per del til bare én godkjenningsmyndighet.

Søknaden skal inneholde detaljerte opplysninger om
produsenten av deler eller utstyr, om type, understellsnumre
og numre på deler eller utstyr som det søkes om godkjenning
for, samt kjøretøyprodusentens navn, kjøretøytype og, dersom
det er relevant, byggeår eller andre opplysninger som gjør det
mulig å identifisere det kjøretøyet som delene eller utstyret skal
monteres på.

Når
godkjenningsmyndigheten,
på
grunnlag
av
prøvingsrapporten og annen dokumentasjon, er sikker på
at aktuelle deler eller utstyr oppfyller kravene nevnt i nr. 4,
skal den umiddelbart utstede et godkjenningsdokument til
produsenten. Dette godkjenningsdokumentet gir tillatelse til
at delene eller utstyret selges, tilbys for salg eller monteres i
kjøretøyer i Fellesskapet, med forbehold for nr. 9 annet ledd.
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6. Hver del eller del av et utstyr som er godkjent i henhold
til denne artikkel, skal være forsvarlig merket.
Kommisjonen skal utarbeide merkings- og emballeringskrav
samt modell- og nummereringssystem for dokumentet nevnt i
nr. 5.
7. Tiltakene nevnt i nr. 2˗6 skal vedtas etter framgangsmåten
med forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 40 nr. 2,
ettersom de har som formål å endre ikke-grunnleggende
bestemmelser i dette direktiv, blant annet ved å utfylle det.
8. Produsenten skal omgående underrette godkjenningsmyndigheten som har utstedt godkjenningsdokumentet, om
eventuelle endringer som vedrører vilkårene for utstedelsen.
Godkjenningsmyndigheten skal beslutte om dokumentet
skal revideres eller utstedes på nytt, og om nye prøvinger er
nødvendig.
Produsenten er ansvarlig for å sikre at delene og utstyret
produseres og fortsetter å produseres etter vilkårene for
utstedelsen av dokumentet.
9. Før en godkjenning gis, skal godkjenningsmyndigheten
kontrollere at det finnes tilfredsstillende ordninger
og framgangsmåter for å sikre effektiv kontroll av
produksjonssamsvaret.
Dersom godkjenningsmyndigheten finner at vilkårene for
utstedelse av godkjenning ikke lenger er oppfylt, skal den be
produsenten treffe nødvendige tiltak for å sikre at delene eller
utstyret bringes i samsvar igjen. Om nødvendig skal den trekke
tilbake godkjenningen.
10. Kommisjonen skal underrettes om all uenighet mellom
medlemsstatene når det gjelder dokumentene nevnt i nr. 5.
Den skal treffe egnede tiltak, herunder om nødvendig kreve
tilbakekalling av godkjenningen, etter å ha rådført seg med
medlemsstatene.
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om deler eller utstyr som kan utgjøre en betydelig risiko for
at systemer som er nødvendige for kjøretøyets sikkerhet eller
miljøprestasjon, ikke fungerer som de skal.
Straks det er truffet en beslutning i denne forbindelse, opphører
de nasjonale bestemmelsene om delene eller utstyret å gjelde.
13. Fra 29. oktober 2007 skal medlemsstatene ikke vedta
nye bestemmelser vedrørende deler og utstyr som kan føre
til at systemer som er viktige for kjøretøyets sikkerhet eller
miljøprestasjon, ikke fungerer som de skal.

Artikkel 32
Tilbakekalling av kjøretøyer
1. Dersom en produsent som er tildelt en EFtypegodkjenning av kjøretøy i henhold til bestemmelsene
i en rettsakt eller i direktiv 2001/95/EF, er forpliktet til å
tilbakekalle kjøretøyer som allerede er solgt, registrert eller
tatt i bruk, fordi et eller flere systemer eller en eller flere deler
eller separate tekniske enheter, som er montert på kjøretøyet,
enten de er behørig godkjent i samsvar med dette direktiv eller
ikke, utgjør en alvorlig risiko for trafikksikkerhet, folkehelse
eller miljøvern, skal vedkommende umiddelbart underrette den
godkjenningsmyndigheten som har gitt kjøretøygodkjenningen,
om dette.
2. Produsenten skal overfor godkjenningsmyndigheten
foreslå et sett med egnede tiltak for å motvirke risikoen nevnt
i nr. 1. Godkjenningsmyndigheten skal omgående underrette
myndighetene i de øvrige medlemsstatene om tiltakene.
Vedkommende myndigheter skal sikre at tiltakene gjennomføres
på en effektiv måte på deres respektive territorier.
3. Dersom de berørte myndighetene anser tiltakene som
utilstrekkelige eller ikke gjennomført raskt nok, skal de
omgående underrette godkjenningsmyndigheten som har gitt
EF-typegodkjenning av kjøretøy.

11. Denne artikkel får ikke anvendelse på deler eller deler av
et utstyr som ikke er oppført i vedlegg XIII. For hver oppføring
eller gruppe av oppføringer i vedlegg XIII skal det fastsettes
en rimelig overgangsperiode, slik at produsenten av delen eller
utstyret kan søke om og oppnå godkjenning. Samtidig skal
det eventuelt fastsettes en dato slik at deler og utstyr som er
beregnet på kjøretøyer som er typegodkjent før denne datoen,
ikke omfattes av denne artikkel.

Godkjenningsmyndigheten skal så underrette produsenten.
Dersom godkjenningsmyndigheten som har gitt EFtypegodkjenning, selv ikke er tilfreds med produsentens
tiltak, skal den treffe alle nødvendige beskyttelsestiltak,
herunder trekke tilbake EF-typegodkjenningen av kjøretøy,
dersom produsenten ikke foreslår og gjennomfører effektive
korrigeringstiltak. Ved tilbakekalling av EF-typegodkjenning
av kjøretøy skal den berørte godkjenningsmyndigheten
underrette produsenten, godkjenningsmyndighetene i de øvrige
medlemsstatene og Kommisjonen med rekommandert post
eller elektronisk innen 20 virkedager.

12. Så lenge det ikke er truffet en beslutning om hvorvidt en
del eller en del av et utstyr skal oppføres på listen nevnt i nr. 1,
kan medlemsstatene opprettholde nasjonale bestemmelser

4. Denne artikkel får også anvendelse på deler som ikke er
underlagt krav i henhold til en rettsakt.
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Artikkel 33

Artikkel 35

Underretning om beslutninger og klageadgang

UN-ECE-reglementers likeverdighet med direktiver eller
forordninger

Alle beslutninger som gjøres i henhold til bestemmelsene som
vedtas for å gjennomføre dette direktiv, og alle beslutninger
om å avslå eller tilbakekalle en EF-typegodkjenning, eller om å
avslå registrering eller forby salg, skal være utførlig begrunnet.
Alle slike beslutninger skal meddeles den berørte parten, og det
skal samtidig opplyses om den klageadgangen som foreligger i
henhold til gjeldende lovgivning i den berørte medlemsstaten,
og om fristen for slik klage.

Kapittel XIII
INTERNASJONALE REGLER

Artikkel 34

1. UN-ECE-reglementene angitt i del II i vedlegg IV
anerkjennes å være likeverdige med tilsvarende særdirektiver
eller -forordninger i den grad de har samme virkeområde og
formål.
Medlemsstatenes godkjenningsmyndigheter skal godta
godkjenninger som er gitt i samsvar med nevnte UN-ECEreglementer, og eventuelt tilhørende godkjenningsmerker
istedenfor tilsvarende godkjenninger og godkjenningsmerker
gitt i samsvar med tilsvarende særdirektiv eller -forordning.
2. Dersom Fellesskapet i henhold til nr. 1 har besluttet å
anvende et nytt UN-ECE-reglement eller et endret UN-ECEreglement, skal del II i vedlegg IV endres etter behov. Disse
tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende
bestemmelser i dette direktiv, skal vedtas etter framgangsmåten
med forskriftskomité med kontroll i artikkel 40 nr. 2.

UN-ECE-reglementer som kreves for EF-typegodkjenning
1. UN-ECE-reglementene som Fellesskapet har tiltrådt,
og som er oppført i del I i vedlegg IV og i vedlegg XI, er en
del av EF-typegodkjenningen av kjøretøy på samme måte
som særdirektivene og -forordningene. De får anvendelse på
kjøretøygruppene som er oppført i relevante kolonner i tabellen
i del I i vedlegg IV og i vedlegg XI.
2. Når Fellesskapet har besluttet obligatorisk anvendelse
av et UN-ECE-reglement for EF-typegodkjenning av
kjøretøy i samsvar med artikkel 4 nr. 4 i beslutning 97/836/
EF, skal vedleggene til dette direktiv endres etter behov
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll
nevnt i artikkel 40 nr. 2 i dette direktiv. Rettsakten som
endrer vedleggene til dette direktiv, skal også angi datoer for
obligatorisk anvendelse av UN-ECE-reglementet eller dets
endringer. Medlemsstatene skal oppheve eller tilpasse nasjonal
lovgivning som ikke er forenlig med det aktuelle UN-ECEreglementet.
Dersom et slikt UN-ECE-reglement erstatter eksisterende
særdirektiv eller -forordning, skal relevant oppføring i del I i
vedlegg IV og i vedlegg XI erstattes med nummeret til UNECE-reglementet, og tilsvarende oppføring i del II i vedlegg IV
skal utgå etter samme framgangsmåte.
3. I tilfellene nevnt i nr. 2 annet ledd skal særdirektivet eller
-forordningen som er erstattet med UN-ECE-reglementet,
oppheves etter framgangsmåten med forskriftskomité med
kontroll nevnt i artikkel 40 nr. 2.
Dersom et særdirektiv blir opphevet, skal medlemsstatene
oppheve enhver nasjonal lovgivning som er vedtatt for
gjennomføring av nevnte direktiv.
4. Det kan i dette direktiv eller i særdirektivene eller
-forordningene vises direkte til internasjonale standarder og
regler uten at de gjengis i Fellesskapets regelverk.

Artikkel 36
Likeverdighet med andre regler
Etter forslag fra Kommisjonen kan Rådet, som skal treffe
sin beslutning med kvalifisert flertall og innenfor rammene
av multilaterale eller bilaterale avtaler mellom Fellesskapet
og tredjestater, anerkjenne framgangsmåtene fastsatt i
internasjonale regler eller tredjestaters regler som likeverdige
med vilkårene for eller bestemmelsene om EF-typegodkjenning
av systemer, deler og separate tekniske enheter fastsatt i dette
direktiv.

KAPITTEL XIV
FRAMLEGGING AV TEKNISKE OPPLYSNINGER

Artikkel 37
Opplysninger beregnet på brukere
1. Produsenten skal ikke framlegge tekniske opplysninger
i forbindelse med de opplysningene det er truffet beslutning
om i dette direktiv eller i rettsaktene oppført i vedlegg IV, som
avviker fra de opplysningene godkjenningsmyndigheten har
godkjent.
2. Dersom en rettsakt har konkrete bestemmelser om dette,
skal produsenten stille alle relevante opplysninger og all
nødvendig veiledning til rådighet for brukerne med beskrivelse
av eventuelle særlige vilkår eller begrensninger for bruken av
et kjøretøy, en del eller en separat teknisk enhet.
Disse opplysningene skal gis på Fellesskapets offisielle språk.
De skal gis etter avtale med godkjenningsmyndigheten i et
egnet underlagsdokument, for eksempel brukerveiledning eller
vedlikeholdshåndbok.
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Artikkel 38
Opplysninger beregnet på produsenter av deler eller
separate tekniske enheter
1. Kjøretøyprodusenten skal stille alle de opplysningene,
herunder eventuelt tegninger som er uttrykkelig angitt i de
relevante vedleggene eller tilleggene til en rettsakt, og som
er nødvendige for EF-typegodkjenning av deler eller separate
tekniske enheter eller for å oppnå en godkjenning i henhold til
artikkel 31, til rådighet for produsenter av deler eller separate
tekniske enheter.
Kjøretøyprodusenten kan pålegge produsenter av deler eller
separate tekniske enheter en bindende avtale om fortrolig
behandling av opplysninger som ikke er offentlig tilgjengelige,
herunder opplysninger i forbindelse med immaterialrett.
2. Som innehaver av et EF-typegodkjenningsdokument, som
i samsvar med artikkel 10 nr. 4 omfatter bruksbegrensninger
eller særlige monteringsvilkår eller begge deler, skal en
produsent av deler eller separate tekniske enheter framlegge
detaljerte opplysninger om dette for kjøretøyprodusenten.
Dersom en rettsakt inneholder bestemmelser om dette, skal
produsenten av deler eller separate tekniske enheter sammen
med de produserte delene eller de separate tekniske enhetene
framlegge instruksjoner for bruksbegrensninger eller særlige
monteringsvilkår eller begge deler.

KAPITTEL XV
GJENNOMFØRINGSTILTAK OG ENDRINGER

Artikkel 39
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5. Kommisjonen skal vedta de endringene som er nødvendige
ut fra hensynet til god forvaltning, særlig de som kreves for
å sikre innbyrdes sammenheng mellom særdirektivene eller
-forordningene som er oppført i del I i vedlegg IV, eller med
andre deler av fellesskapsretten.
6. Dersom det i henhold til beslutning 97/836/EF vedtas nye
UN-ECE-reglementer eller endringer av eksisterende UN-ECEreglementer som Fellesskapet har tiltrådt, skal Kommisjonen
foreta nødvendige endringer av vedleggene til dette direktiv.
7. Hvert nye særdirektiv eller hver nye særforordning skal
inneholde de nødvendige endringene av vedleggene til dette
direktiv.
8.

Vedleggene til dette direktiv kan endres ved forordninger.

9. Tiltakene nevnt i denne artikkel skal vedtas etter
framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt
i artikkel 40 nr. 2, ettersom de har som formål å endre
ikke-grunnleggende bestemmelser i dette direktiv eller i
særdirektiver og -forordninger, blant annet ved å utfylle dem.

Artikkel 40
Komité
1. Kommisjonen skal bistås av en komité kalt «Den tekniske
komité for motorvogner».
2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1˗4 og
artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som
det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Gjennomføringstiltak for og endringer av dette direktiv og
særdirektivene og særforordningene

3. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

1. Kommisjonen skal vedta de tiltakene som er nødvendige
for å gjennomføre hvert særdirektiv eller hver særforordning, i
samsvar med reglene fastsatt i hvert berørte direktiv eller hver
berørte forordning.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF
skal være tre måneder.

2. Kommisjonen skal vedta de endringene av vedleggene
til dette direktiv eller til bestemmelsene i særdirektivene eller
-forordningene oppført i del I i vedlegg IV som er nødvendige
for å tilpasse dem til den vitenskapelige og tekniske utviklingen,
eller til funksjonshemmede personers særlige behov.
3. Kommisjonen skal vedta de endringene av dette direktiv
som er nødvendige for å fastsette tekniske krav til små serier av
kjøretøyer, kjøretøyer som er godkjent etter framgangsmåten
for individuell godkjenning, og spesialkjøretøyer.
4. Dersom Kommisjonen får kjennskap til alvorlige risikoer
for trafikanter eller miljøet som krever hastetiltak, kan den
endre bestemmelsene i særdirektivene eller -forordningene
oppført i del I i vedlegg IV.

KAPITTEL XVI
UTPEKING AV OG UNDERRETNING OM TEKNISKE
INSTANSER

Artikkel 41
Utpeking av tekniske instanser
1. Når en medlemsstat utpeker en teknisk instans, skal
sistnevnte overholde bestemmelsene i dette direktiv.
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2. De tekniske instansene skal utføre eller føre tilsyn med de
prøvingene som kreves for godkjenning, eller de inspeksjonene
som er angitt i dette direktiv eller i en rettsakt oppført i vedlegg
IV, med mindre alternative framgangsmåter er uttrykkelig
tillatt. De kan ikke utføre prøvingene eller inspeksjonene som
de ikke er behørig utpekt for.
3. De tekniske instansene skal inngå i en eller flere
av følgende fire kategorier av virksomhet, avhengig av
ansvarsområde:
a) kategori A: tekniske instanser som ved egne anlegg utfører
prøvingene nevnt i dette direktiv og i rettsaktene oppført i
vedlegg IV,
b) kategori B: tekniske instanser som fører tilsyn med
prøvingene nevnt i dette direktiv og i rettsaktene oppført
i vedlegg IV, utført ved produsentens anlegg eller en
tredjemanns anlegg,
c) kategori C: tekniske instanser som regelmessig vurderer og
overvåker produsentens framgangsmåter for å kontrollere
produksjonssamsvar,
d) kategori D: tekniske instanser som fører tilsyn med
eller utfører prøvinger eller inspeksjoner som ledd i
overvåkingen av produksjonssamsvar.
4. De tekniske instansene skal godtgjøre at de innehar
relevant kompetanse, konkret teknisk kunnskap og dokumentert
erfaring på de bestemte områdene som er omfattet av dette
direktiv, og de rettsaktene som er oppført i vedlegg IV.
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Artikkel 42
Vurdering av tekniske instansers kvalifikasjoner
1. Kvalifikasjonene nevnt i artikkel 41 skal påvises ved en
vurderingsrapport utarbeidet av vedkommende myndighet.
Dette kan omfatte et akkrediteringsbevis utstedt av et
akkrediteringsorgan.
2. Vurderingen som rapporten nevnt i nr. 1 bygger på, skal
foretas i samsvar med bestemmelsene i tillegg 2 til vedlegg V.
Vurderingsrapporten skal revideres etter høyst tre år.
3. Vurderingsrapporten skal oversendes Kommisjonen på
anmodning.
4. Godkjenningsmyndigheten som opptrer som teknisk
instans, skal påvise samsvar gjennom dokumentasjon.
Dette omfatter en vurdering foretatt av revisorer som er
uavhengige av den virksomheten som vurderes. Slike revisorer
kan være fra samme organisasjon, forutsatt at de administreres
uavhengig av det personalet som utfører den virksomheten som
skal vurderes.
5. En produsent eller en underleverandør som opptrer
på dennes vegne, som er utpekt som teknisk instans, skal
overholde relevante bestemmelser i denne artikkel.

Artikkel 43
Framgangsmåter for underretning

Videre skal de tekniske instansene overholde de standardene
som er oppført i tillegg 1 til vedlegg V, som er relevante for de
virksomhetene de driver. Dette kravet gjelder imidlertid ikke i
forbindelse med siste etappe i framgangsmåten for etappevis
typegodkjenning omhandlet i artikkel 25 nr. 1.

1. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om
navn, adresse, herunder e-postadresse, ansvarlige personer og
kategori av virksomheter for hver utpekte tekniske instans. De
skal underrette den om eventuelle senere endringer.

5. En godkjenningsmyndighet kan opptre som teknisk
instans for en eller flere av virksomhetene nevnt i nr. 3.

Underretningen skal angi hvilke rettsakter de tekniske
instansene er utpekt for.

6. En produsent eller en underleverandør som opptrer på
dennes vegne, kan utpekes som teknisk instans for virksomheter
i kategori A med hensyn til rettsaktene oppført i vedlegg XV.
Kommisjonen skal om nødvendig endre listen over disse
rettsaktene etter framgangsmåten med forskriftskomité med
kontroll nevnt i artikkel 40 nr. 2.

2. En teknisk instans kan drive virksomhetene beskrevet i
artikkel 41 med henblikk på typegodkjenning bare dersom den
på forhånd er meldt til Kommisjonen.
3. Samme tekniske instans kan utpekes og meldes av flere
medlemsstater, uavhengig av hvilken kategori av virksomheter
den driver.

7. Enhetene nevnt i nr. 5 og 6 skal overholde bestemmelsene
i denne artikkel.

4. Dersom en bestemt organisasjon eller et vedkommende
organ, hvis virksomhet ikke er oppført i artikkel 41, skal
utpekes i henhold til en rettsakt, skal underretningen gis etter
bestemmelsene i nevnte artikkel.

8. Andre tekniske instanser i tredjestater enn dem som er
utpekt i samsvar med nr. 6, kan meldes i henhold til artikkel
43 bare innenfor rammen av en bilateral avtale mellom
Fellesskapet og den aktuelle tredjestaten.

5. Kommisjonen skal offentliggjøre en liste over detaljerte
opplysninger om godkjenningsmyndigheter og tekniske
instanser på sitt nettsted.
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KAPITTEL XVII
SLUTTBESTEMMELSER
Artikkel 44
Overgangsbestemmelser
1. I påvente av nødvendige endringer av dette direktiv for å ta
med kjøretøyer som ennå ikke er omfattet, eller for å utfylle de
tekniske og administrative bestemmelsene om typegodkjenning
av kjøretøyer i andre grupper enn M1, som er produsert i
små serier, og for å fastsette harmoniserte administrative og
tekniske bestemmelser med hensyn til framgangsmåten for
individuell godkjenning, og i påvente av at overgangsperiodene
fastsatt i artikkel 45 utløper, skal medlemsstatene fortsatt gi
nasjonal godkjenning til disse kjøretøyene, forutsatt at slike
godkjenninger bygger på de harmoniserte tekniske kravene
fastsatt i dette direktiv.
2. Etter søknad fra produsenten eller, for individuell
godkjenning, fra eieren av kjøretøyet, og ved framlegging av
de nødvendige opplysningene, skal den berørte medlemsstaten
fylle ut og utstede typegodkjenningsdokumentet eller
dokumentet som gir en individuell godkjenning. Dokumentet
skalt utstedes til søkeren.
For kjøretøyer av samme type skal medlemsstatene godta
en bekreftet kopi som dokumentasjon på at de nødvendige
prøvingene er utført.
3. Dersom et bestemt kjøretøy som omfattes av en individuell
godkjenning, skal registreres i en annen medlemsstat, kan
nevnte medlemsstat kreve av godkjenningsmyndigheten
som har utstedt den individuelle godkjenningen, eventuelle
tilleggsopplysninger som i detalj beskriver hvilke tekniske krav
det bestemte kjøretøyet oppfyller.
4. I påvente av harmonisering av registrerings- og
avgiftssystemene i medlemsstatene i forbindelse med
kjøretøyer som omfattes av dette direktiv, kan medlemsstatene
bruke nasjonale koder for å lette registrering og beskatning på
eget territorium. For dette formålet kan medlemsstatene foreta
en ytterligere oppdeling av versjonene vist i del II i vedlegg III,
forutsatt at opplysningene som brukes til underoppdelingen,
uttrykkelig angis i opplysningspakken eller kan utledes fra den
med en enkel beregning.
Artikkel 45
Anvendelsesdatoer for EF-typegodkjenning
1. Når det gjelder EF-typegodkjenning, skal medlemsstatene
gi EF-typegodkjenning til nye kjøretøytyper fra datoene angitt i
vedlegg XIX.
2. Ved søknad fra produsenten kan medlemsstatene gi EFtypegodkjenning til nye kjøretøytyper fra 29. april 2009.
3. Fram til datoene angitt i fjerde kolonne i tabellen i vedlegg
XIX får artikkel 26 nr. 1 ikke anvendelse på nye kjøretøyer som
det er gitt nasjonal godkjenning for før datoene angitt i tredje
kolonne, eller som det ikke er gitt godkjenning for.
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4. På anmodning fra produsenten og fram til datoene
angitt i kolonne 3 på rad 6 og 9 i tabellen i vedlegg XIX skal
medlemsstatene fortsatt gi nasjonale typegodkjenninger som
alternativ til EF-typegodkjenning av kjøretøy i gruppe M2
eller M3, forutsatt at disse kjøretøyene og deres systemer, deler
og separate tekniske enheter er typegodkjent i samsvar med
rettsaktene oppført i del I i vedlegg IV til dette direktiv.
5. Dette direktiv opphever ikke EF-typegodkjenninger som
er gitt for kjøretøyer i gruppe M1 før 29. april 2009, og er ikke
til hinder for at slike godkjenninger utvides.
6. For EF-typegodkjenning av nye typer systemer, deler
eller separate tekniske enheter skal medlemsstatene anvende
dette direktiv fra 29. april 2009.
Dette direktiv opphever ikke EF-typegodkjenninger som er gitt
for systemer, deler eller separate tekniske enheter før 29. april
2009, og er ikke til hinder for at slike godkjenninger utvides.
Artikkel 46
Sanksjoner
Medlemsstatene skal fastsette hvilke sanksjoner som skal
anvendes ved overtredelse av bestemmelsene i dette direktiv,
særlig forbudene omhandlet i eller avledet fra artikkel 31,
og i rettsaktene oppført i del I i vedlegg IV, og skal treffe
alle nødvendige tiltak for å gjennomføre dem. De fastsatte
sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til
overtredelsen og virke avskrekkende. Medlemsstatene skal
underrette Kommisjonen om disse bestemmelsene senest 29.
april 2009, og skal snarest mulig gi underretning om eventuelle
senere endringer av dem.
Artikkel 47
Vurdering
1. Medlemsstatene skal senest 29. april 2011 underrette
Kommisjonen om anvendelsen av de framgangsmåtene for
typegodkjenning som er fastsatt i dette direktiv, særlig om
anvendelsen av den etappevise prosessen. Om nødvendig skal
Kommisjonen foreslå endringer som anses for nødvendige for
å forbedre typegodkjenningsprosessen.
2. På grunnlag av opplysninger gitt i henhold til nr. 1
skal Kommisjonen rapportere til Europaparlamentet og
Rådet om anvendelsen av dette direktiv senest 29. oktober
2011. Ved behov kan Kommisjonen foreslå utsettelse av
anvendelsesdatoene nevnt i artikkel 45.
Artikkel 48
Innarbeiding i nasjonal lovgivning
1. Medlemsstatene skal innen 29. april 2009 vedta og
kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for
å etterkomme vesentlige endringer av dette direktiv. De
skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse
bestemmelsene.
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De skal anvende disse bestemmelsene fra 29. april 2009.
Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises
til direktivet når de kunngjøres. De skal også inneholde en
erklæring om at henvisninger i eksisterende lover og forskrifter
til de direktiver som oppheves ved dette direktiv, skal forstås
som henvisninger til dette direktiv. Nærmere regler for
henvisningen og formuleringen av erklæringen fastsettes av
medlemsstatene.
2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.
Artikkel 49

23.6.2016

Henvisninger til de opphevede direktivene skal forstås
som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i
sammenligningstabellen i vedlegg XXI.
Artikkel 50
Ikrafttredelse
Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.
Artikkel 51
Adressater
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 5. september 2007.

Oppheving
Direktiv 70/156/EØF oppheves med virkning fra 29. april
2009, uten at dette berører medlemsstatenes forpliktelser med
hensyn til tidsfrister for innarbeiding i nasjonal lovgivning og
anvendelse av direktivene oppført i del B i vedlegg XX.

For Europaparlamentet

For Rådet

H.-G. PÖTTERING

M. LOBO ANTUNES

President

Formann
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VEDLEGG I
Fullstendig liste over opplysninger med henblikk på EF-typegodkjenning av kjøretøyer
Alle opplysningsdokumenter som er nevnt i dette direktiv og i særdirektiver eller -forordninger, skal utelukkende
inneholde utdrag fra denne fullstendige listen og følge det samme nummereringssystemet.
Følgende opplysninger skal eventuelt gis i tre eksemplarer og følges av en innholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal
være i passende målestokk, være tilstrekkelig detaljerte og leveres på et ark i A4-format eller brettet til den størrelsen.
Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte.
Dersom systemene, delene eller de separate tekniske enhetene har elektronisk styrte funksjoner, må det gis opplysninger
om ytelse.
(Forklarende merknader finnes på siste side i dette vedlegg)

0.

ALLMENT

0.1.

Merke (produsentens firma):

0.2.

Type:

0.2.0.1.

Understell:

0.2.0.2.

Karosseri/ferdigoppbygd kjøretøy:

0.2.1.

Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):

0.3.

Typebetegnelse, dersom det er merket på kjøretøyet/delen/den separate tekniske enheten(b)(1):

0.3.0.1.

Understell:

0.3.0.2.

Karosseri/ferdigoppbygd kjøretøy:

0.3.1.

Merkingens plassering:

0.3.1.1.

Understell:

0.3.1.2.

Karosseri/ferdigoppbygd kjøretøy:

0.4.

Kjøretøygruppe(c):

0.4.1.

Klassifisering(er) etter hva slags farlig gods kjøretøyet skal transportere:

0.5.

Produsentens navn og adresse:

0.6.

Plassering av og festemåte for lovfestede kjennemerker og plassering av kjøretøyets understellsnummer

0.6.1.

På understellet:

0.6.2.

På karosseriet:

0.7.

Plassering av og festemåte for EF-typegodkjenningsmerket for deler og separate tekniske enheter:

0.8.

Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):

0.9.

Navn og adresse til produsentens eventuelle representant:
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1.

KJØRETØYETS ALLMENNE SPESIFIKASJONER

1.1.

Fotografier og/eller tegninger av et representativt kjøretøy:

1.2.

Målsatt tegning av hele kjøretøyet:

1.3.

Antall aksler og hjul:

1.3.1.

Antall og plassering av aksler med tvillinghjul:

1.3.2.

Antall og plassering av styrende aksler:

1.3.3.

Drivaksler (antall, plassering, innbyrdes forbindelse):

1.4.

Eventuelt understell (oversiktstegning):

1.5.

Materiale i rammebjelker(d):

1.6.

Motorens plassering og montering:

1.7.

Førerhus (frambygd eller normalt)(z):

1.8.

Rattside: venstre/høyre(1).

1.8.1.

Kjøretøyet er utstyrt for høyre-/venstrekjøring(1).

1.9.

Angi om motorvognen er konstruert for å trekke semitrailere eller andre tilhengere, og om tilhengeren
er en semitrailer, slepvogn eller påhengsvogn; angi om det dreier seg om et kjøretøy bestemt for
temperaturkontrollert transport av gods:

2.

MASSE OG DIMENSJONER(e) (i kg og mm) (se eventuell tegning)

2.1.

Akselavstand(er) (ved største belastning)(f):

2.1.1.

For semitrailere

2.1.1.1.

Avstand mellom kingboltens akse og bakerste punkt på semitraileren:

2.1.1.2.

Største avstand mellom kingboltens akse og et tilfeldig punkt foran på semitraileren:

2.1.1.3.

Semitrailerens akselavstand (som definert i nr. 7.6.1.2 i vedlegg I til direktiv 97/27/EF):

2.2.

For trekkvogner for semitrailer:

2.2.1.

Avstand mellom svingskive og bakaksel (største og minste; for delvis oppbygde kjøretøyer angis
tillatte verdier)(g):

2.2.2.

Svingskivens største høyde (standardisert)(h):

2.3.

Sporvidde(r) og akselavstand(er):

2.3.1.

Sporvidde for hver styrende aksel(i):

2.3.2.

Sporvidde for alle andre aksler(i):

2.3.3.

Bredeste bakaksels bredde:
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2.3.4.

Avstand for den forreste akselen (målt i dekkenes ytterkant, dekkenes utbuling nær bakken ikke
medregnet):

2.4.

Kjøretøyets hoveddimensjoner (utvendig)

2.4.1.

For understell uten karosseri

2.4.1.1.

Lengde(j):

2.4.1.1.1.

Største tillatte lengde:

2.4.1.1.2.

Minste tillatte lengde:

2.4.1.2.

Bredde(k):

2.4.1.2.1.

Største tillatte bredde:

2.4.1.2.2.

Minste tillatte bredde:

2.4.1.3.

Høyde (i driftsferdig stand)(l) (for oppheng som kan høydejusteres, angis normal innstilling under
kjøring):

2.4.1.4.

Overheng foran(m):

2.4.1.4.1.

Frivinkel foran(na): ... grader.

2.4.1.5.

Overheng bak(n):

2.4.1.5.1.

Frivinkel bak(nb): ... grader.

2.4.1.5.2.

Koplingspunktets minste og største tillatte overheng(nd):

2.4.1.6.

Bakkeklaring (som definert i nr. 4.5 i del A i vedlegg II)

2.4.1.6.1.

Mellom akslene:

2.4.1.6.2.

Under forakselen (-akslene):

2.4.1.6.3.

Under bakakselen (-akslene):

2.4.1.7.

Rampevinkel(nc): ... grader.

2.4.1.8.

Ytterste tillatte plassering av karosseriets tyngdepunkt og/eller innvendige innretninger og/eller utstyr
og/eller nyttelast:

2.4.2.

For understell med karosseri

2.4.2.1.

Lengde(j):

2.4.2.1.1.

Lasteflatens lengde:

2.4.2.2.

Bredde(k):

2.4.2.2.1.

Veggtykkelse (for kjøretøyer bestemt for temperaturkontrollert transport av gods):

2.4.2.3.

Høyde (i driftsferdig stand)(l) (for oppheng som kan høydejusteres, angis normal innstilling under
kjøring):

2.4.2.4.

Overheng foran(m):

2.4.2.4.1.

Frivinkel foran(na): ... grader.
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2.4.2.5.

Overheng bak(n):

2.4.2.5.1.

Frivinkel bak(nb): ... grader.

2.4.2.5.2.

Koplingspunktets minste og største tillatte overheng(nd):

2.4.2.6.

Bakkeklaring (som definert i nr. 4.5 i del A i vedlegg II)

2.4.2.6.1.

Mellom akslene:

2.4.2.6.2.

Under forakselen (-akslene):

2.4.2.6.3.

Under bakakselen (-akslene):

2.4.2.7.

Rampevinkel(nc): ... grader.

2.4.2.8.

Ytterste tillatte plassering av nyttelastens tyngdepunkt (ved uensartet last):

2.4.2.9.

Plassering av kjøretøyets tyngdepunkt (M2 og M3) ved største teknisk tillatte totalmasse i langsgående,
tverrgående og vertikal retning:

2.4.3.

For karosseri som er godkjent uten understell (kjøretøyer i gruppe M2 og M3)

2.4.3.1.

Lengde(j):

2.4.3.2.

Bredde(k):

2.4.3.3.

Nominell høyde (i driftsferdig stand)(l) på den eller de typer understell som det er beregnet for (for
oppheng som kan høydejusteres, angis normal innstilling under kjøring):

2.5.

Understellets masse uten karosseri (uten førerhus, kjølevæske, smøremidler, drivstoff, reservehjul,
verktøy og fører):

2.5.1.

Fordeling av denne massen på akslene:

2.6.

Kjøretøyets masse med karosseri − for trekkvogn i andre grupper enn M1, med kopling, dersom den
er montert av produsenten − i driftsferdig stand, eller understellets masse eller understellets masse
med førerhus uten karosseri eller kopling dersom karosseriet og/eller koplingen ikke er montert av
produsenten (med væsker, verktøy, eventuelt reservehjul og fører og, for busser og turvogner, et
mannskapsmedlem dersom kjøretøyet er utstyrt med et mannskapssete) (o) (største og minste for hver
variant):

2.6.1.

Fordeling av denne massen på akslene og, for semitrailere eller påhengsvogner, belastningen på
koplingspunktet (største og minste for hver variant):

2.7.

For et etappevis ferdigoppbygd kjøretøy, minste masse som angitt av produsenten:

2.7.1.

Fordeling av denne massen på akslene og, for semitrailere eller påhengsvogner, belastningen på
koplingspunktet:

2.8.

Største teknisk tillatte totalmasse angitt av produsenten(y)(*):

2.8.1.

Fordeling av denne massen på akslene og, for semitrailere eller påhengsvogner, belastningen på
koplingspunktet(*):

2.9.

Største teknisk tillatte masse på hver aksel:

2.10.

Største teknisk tillatte masse på hver akselgruppe:

2.11.

Motorvognens største teknisk tillatte trekkbare masse for

2.11.1.

Slepvogn:
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2.11.2.

Semitrailer:

2.11.3.

Påhengsvogn:

2.11.3.1.

Største forhold mellom koplingsoverheng(p) og akselavstand:

2.11.3.2.

Største V-verdi: ... kN.

2.11.4.

Vogntogets største teknisk tillatte totalmasse(*):

2.11.5.

Kjøretøyet er/er ikke(1) egnet som trekkvogn (nr. 1.2 i vedlegg II til rådsdirektiv 77/389/EØF)

2.11.6.

Største masse på ubremset tilhenger:

2.12.

Største teknisk tillatte statiske vertikale belastning/masse på kjøretøyets koplingspunkt

2.12.1.

For motorvognen:

2.12.2.

For semitraileren eller påhengsvognen:

2.12.3.

Koplingens største tillatte masse (dersom den ikke monteres av produsenten):

2.13.

Areal mellom ytre og indre vendesirkel:

2.14.

Forholdet motoreffekt/største masse: ... kW/kg.

2.14.1.

Forholdet motoreffekt/vogntogets største teknisk tillatte totalmasse (som definert i nr. 7.10 i vedlegg I
til direktiv 97/27/EF): ... kW/kg.

2.15.

Bakkestartevne (bare kjøretøyet)(+++): ... %.

2.16.

Beregnede største tillatte masser ved registrering/i bruk (valgfritt: dersom disse verdiene angis, skal de
kontrolleres i samsvar med kravene i vedlegg IV til direktiv 97/27/EF):

2.16.1.

Beregnet største tillatte totalmasse ved registrering/i bruk (flere angivelser kan oppgis for hver teknisk
konfigurasjon(#)):

2.16.2.

Beregnet største tillatte totalmasse på hver aksel ved registrering/i bruk, og for en semitrailer eller
påhengsvogn, beregnet belastning på koplingspunktet som angitt av produsenten når den er lavere
enn den største teknisk tillatte massen på koplingspunktet (flere angivelser kan oppgis for hver teknisk
konfigurasjon(#)):

2.16.3.

Beregnet største tillatte masse på hver akselgruppe ved registrering/i bruk (flere angivelser kan oppgis
for hver teknisk konfigurasjon(#)):

2.16.4.

Beregnet største tillatte trekkbare masse ved registrering/i bruk (flere angivelser kan oppgis for hver
teknisk konfigurasjon(#)):

2.16.5.

Beregnet største tillatte masse for vogntoget ved registrering/i bruk (flere angivelser kan oppgis for
hver teknisk konfigurasjon(#)):

3.

MOTOR(q) (For kjøretøyer som kan kjøre på enten bensin, diesel osv., eller også i kombinasjon med
et annet drivstoff, skal punktene gjentas(+))

3.1.

Produsent:

3.1.1.

Produsentens motorkode påført motoren:

3.2.

Forbrenningsmotor

3.2.1.

Opplysninger om motoren

3.2.1.1.

Arbeidsprinsipp: elektrisk tenning/kompresjonstenning, firetakts/totakts(1)
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3.2.1.2.

Antall sylindrer og sylinderoppstilling:

3.2.1.2.1.

Innvendig diameter(r): ... mm

3.2.1.2.2.

Slaglengde(r): ... mm

3.2.1.2.3.

Tenningsrekkefølge:

3.2.1.3.

Slagvolum(s): … cm3

3.2.1.4.

Volumetrisk kompresjonsforhold(2):

3.2.1.5.

Tegninger av forbrenningskammer, stempeltopp og, for motorer med elektrisk tenning, stempelringer:

3.2.1.6.

Normalt tomgangsturtall(2): ... min-1

3.2.1.6.1.

Høyt tomgangsturtall(2): ... min-1

3.2.1.7.

Innhold i volumprosent av karbonmonoksid i eksos ved tomgang(2): ... % angitt av produsenten (bare
for motorer med elektrisk tenning)

3.2.1.8.

Største nettoeffekt(t): ... kW ved ... min-1 (angitt av produsenten)

3.2.1.9.

Største tillatte motorturtall angitt av produsenten: ... min–1

3.2.1.10.

Største netto dreiemoment(t): ... Nm ved ... min-1 (angitt av produsenten)

3.2.2.

Drivstoff: diesel/bensin/LPG/NG/etanol(1) ...

3.2.2.1.

RON-oktantall, blyholdig:

3.2.2.2.

RON-oktantall, blyfri:

3.2.2.3.

Påfyllingsrør for drivstofftank: innsnevret dyse/etikett(1)

3.2.3.

Drivstofftank(er)

3.2.3.1.

Hoveddrivstofftank(er)

3.2.3.1.1.

Antall, volum, materiale:

3.2.3.1.2.

Tegning og teknisk beskrivelse av tanken(e) med alle koplinger og rør for utluftingssystem, låser,
ventiler og festeinnretninger:

3.2.3.1.3.

Tegning som tydelig viser tanken(e)s plassering i kjøretøyet:

3.2.3.2.

Reservetank(er) for drivstoff

3.2.3.2.1.

Antall, volum, materiale:

3.2.3.2.2.

Tegning og teknisk beskrivelse av tanken(e) med alle koplinger og rør for utluftingssystem, låser,
ventiler og festeinnretninger:

3.2.3.2.3.

Tegning som tydelig viser tanken(e)s plassering i kjøretøyet:

3.2.4.

Drivstofftilførsel

3.2.4.1.

Ved forgasser(e): ja/nei(1)

3.2.4.1.1.

Merke(r):

3.2.4.1.2.

Type(r):

3.2.4.1.3.

Antall montert:
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3.2.4.1.4.

Innstillinger(2)

3.2.4.1.4.1.

Sprøytedyser: ...

3.2.4.1.4.2.

Venturi: ...

3.2.4.1.4.3.

Flottørkammernivå: ...

3.2.4.1.4.4.

Flottørmasse: ...

3.2.4.1.4.5.

Flottørnål: ...

3.2.4.1.5.

Kaldstartsystem: manuelt/automatisk(1)

3.2.4.1.5.1.

Virkemåte(r):

3.2.4.1.5.2.

Driftsområde/innstillinger(1)(2):

3.2.4.2.

Ved drivstoffinnsprøyting (bare ved kompresjonstenning): ja/nei(1)

3.2.4.2.1.

Systembeskrivelse:

3.2.4.2.2.

Virkemåte: direkte innsprøyting/forkammer/virvelkammer(1)

3.2.4.2.3.

Innsprøytingspumpe

3.2.4.2.3.1.

Merke(r):

3.2.4.2.3.2.

Type(r):

3.2.4.2.3.3.

Største drivstofftilførsel(1)(2): ... mm3/slag eller syklus ved pumpeturtall på: ... min-1 , eller eventuelt et
karakteristikkdiagram:

3.2.4.2.3.4.

Innsprøytingsinnstilling(2):

3.2.4.2.3.5.

Forinnsprøytingskurve(2):

3.2.4.2.3.6.

Kalibreringsmetode: prøvingsbenk/motor(1)

3.2.4.2.4.

Turtallsregulator

3.2.4.2.4.1.

Type:

3.2.4.2.4.2.

Avreguleringsturtall

3.2.4.2.4.2.1.

Avreguleringsturtall med belastning: ... min-1

3.2.4.2.4.2.2.

Avreguleringsturtall uten belastning: ... min-1

3.2.4.2.5.

Innsprøytingsrør

3.2.4.2.5.1.

Lengde: ... mm

3.2.4.2.5.2.

Innvendig diameter: ... mm

3.2.4.2.6.

Innsprøytingsdyse(r)

3.2.4.2.6.1.

Merke(r):

3.2.4.2.6.2.

Type(r):

3.2.4.2.6.3.

Åpningstrykk(2): ... kPa eller karakteristikkdiagram(2):

⎫

⎥

⎬

⎥

Eller en kurve over drivstofftilførsel i forhold til luftstrøm
og innstillinger som kreves for å opprettholde kurven

⎭
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3.2.4.2.7.

Kaldstartsystem

3.2.4.2.7.1.

Merke(r):

3.2.4.2.7.2.

Type(r):

3.2.4.2.7.3.

Beskrivelse:

3.2.4.2.8.

Hjelpestartinnretning

3.2.4.2.8.1.

Merke(r):

3.2.4.2.8.2.

Type(r):

3.2.4.2.8.3.

Systembeskrivelse:

3.2.4.2.9.

Elektronisk styreenhet

3.2.4.2.9.1.

Merke(r):

3.2.4.2.9.2.

Systembeskrivelse:

3.2.4.3.

Ved drivstoffinnsprøyting (bare ved elektrisk tenning): ja/nei(1)

3.2.4.3.1.

Virkemåte: innsugingsmanifold (ettpunkts/flerpunkts(1) /direkte innsprøyting/annet (spesifiser)(1)):

3.2.4.3.2.

Merke(r):

3.2.4.3.3.

Type(r):

3.2.4.3.4.

Systembeskrivelse

3.2.4.3.4.1.

Styreenhetens type eller nummer: ...

3.2.4.3.4.2.

Type drivstoffregulator: ...

3.2.4.3.4.3.

Type luftstrømføler: ...

3.2.4.3.4.4.

Type drivstoffordeler: ...

3.2.4.3.4.5.

Type trykkregulator: ...

3.2.4.3.4.6.

Type mikrobryter: ...

3.2.4.3.4.7.

Type skrue for tomgangsinnstilling: ...

3.2.4.3.4.8.

Type gasspjeldhus: ...

3.2.4.3.4.9.

Type vanntemperaturføler: ...

3.2.4.3.4.10.

Type lufttemperaturføler: ...

3.2.4.3.4.11.

Type lufttemperaturbryter: ...

3.2.4.3.5.

Innsprøytingsdyser: åpningstrykk(2): ... kPa eller karakteristikkdiagram:

3.2.4.3.6.

Innsprøytingsinnstilling:

⎫

⎥
⎥
⎥

⎬
⎥
⎥
⎥

For systemer uten kontinuerlig innsprøyting skal det gis
tilsvarende opplysninger.

⎭
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3.2.4.3.7.

Kaldstartsystem

3.2.4.3.7.1.

Virkemåte(r):

3.2.4.3.7.2.

Driftsområde/innstillinger(1)(2):

3.2.4.4.

Matepumpe:

3.2.4.4.1.

Trykk (2): ... kPa eller karakteristikkdiagram(2):

3.2.5.

Elektrisk anlegg

3.2.5.1.

Nominell spenning: ... V, positiv/negativ kopling til jord(1)

3.2.5.2.

Generator

3.2.5.2.1.

Type:

3.2.5.2.2.

Nominell effekt: ... VA

3.2.6.

Tenning

3.2.6.1.

Merke(r):

3.2.6.2.

Type(r):

3.2.6.3.

Virkemåte:

3.2.6.4.

Fortenningskurve(2):

3.2.6.5.

Statisk tenningsinnstilling(2): ... grader før øvre dødpunkt

3.2.6.6.

Gnistgap(2): ... mm

3.2.6.7.

Kamvinkel(2): ... grader

3.2.7.

Kjølesystem (væske/luft)(1)

3.2.7.1.

Nominell innstilling av styringsinnretningen for motortemperatur

3.2.7.2.

Væske

3.2.7.2.1.

Væsketype:

3.2.7.2.2.

Sirkulasjonspumpe(r): ja/nei(1)

3.2.7.2.3.

Egenskaper: eller

3.2.7.2.3.1.

Merke(r):

3.2.7.2.3.2.

Type(r):

3.2.7.2.4.

Utvekslingsforhold:

3.2.7.2.5.

Beskrivelse av viften og dens drivmekanisme:

3.2.7.3.

Luft

3.2.7.3.1.

Vifte: ja/nei(1)
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3.2.7.3.2.

Egenskaper: eller

3.2.7.3.2.1.

Merke(r):

3.2.7.3.2.2.

Type(r):

3.2.7.3.3.

Utvekslingsforhold:

3.2.8.

Innsugingsanlegg

3.2.8.1.

Overlader: ja/nei(1)

3.2.8.1.1.

Merke(r):

3.2.8.1.2.

Type(r):

3.2.8.1.3.

Systembeskrivelse (f.eks. største ladetrykk: ... kPa, eventuell overtrykksventil):

3.2.8.2.

Mellomkjøler: ja/nei(1)

3.2.8.3.

Innsugingsundertrykk ved nominelt turtall og ved 100 % belastning
Minste tillatte: ... kPa
Største tillatte: ... kPa

3.2.8.4.

Beskrivelse og tegninger av innsugingsrør og deres tilbehør (plenumskammer, oppvarmingsutstyr,
supplerende luftinntak osv.):

3.2.8.4.1.

Beskrivelse av innsugingsmanifold (med tegninger og/eller fotografier):

3.2.8.4.2.

Luftfilter, tegninger: eller

3.2.8.4.2.1.

Merke(r):

3.2.8.4.2.2.

Type(r):

3.2.8.4.3.

Innsugingslyddemper, tegninger: eller

3.2.8.4.3.1.

Merke(r):

3.2.8.4.3.2.

Type(r):

3.2.9.

Eksosanlegg

3.2.9.1.

Beskrivelse og/eller tegning av eksosmanifolden:

3.2.9.2.

Beskrivelse og/eller tegning av eksosanlegget:

3.2.9.3.

Største tillatte eksosmottrykk ved nominelt turtall og ved 100 % belastning: ... kPa

3.2.9.4.

Lydpotte(r): For framre, midtre og bakre lydpotte: konstruksjon, type, merking, dersom relevant for
utvendig støy: støydempende tiltak i motorrommet og på motoren:

3.2.9.5.

Plassering av eksosutløpet:

3.2.9.6.

Lydpotte som inneholder fibermaterialer:

3.2.10.

Minste tverrsnittareal av innsugings- og eksosporter:

3.2.11.

Ventilinnstilling eller tilsvarende data

3.2.11.1.

Største ventilløftehøyde, åpnings- og lukkevinkler eller innstillingsdata for alternative fordelingsanlegg,
i forhold til dødpunktene:
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3.2.11.2.

Referanse- og/eller innstillingsområder(1):

3.2.12.

Tiltak mot luftforurensning

3.2.12.1.

Innretning for resirkulering av veivhusgasser (beskrivelse og tegninger):

3.2.12.2.

Supplerende forurensningsreduserende innretninger (dersom slike forekommer og ikke omfattes av
andre numre)

3.2.12.2.1.

Katalysator: ja/nei(1)

3.2.12.2.1.1.

Antall katalysatorer og katalysatorelementer:

3.2.12.2.1.2.

Katalysatoren(e)s dimensjoner, form og volum:

3.2.12.2.1.3.

Type katalytisk virkning:

3.2.12.2.1.4.

Samlet mengde edelmetaller:

3.2.12.2.1.5.

Relativ konsentrasjon:

3.2.12.2.1.6.

Substrat (struktur og materiale):

3.2.12.2.1.7.

Celletetthet:

3.2.12.2.1.8.

Type katalysatorhus:

3.2.12.2.1.9.

Katalysatoren(e)s plassering (sted og referanseavstand i eksosanlegget):

3.2.12.2.1.10.

Varmeskjold: ja/nei(1)

3.2.12.2.2.

Lambda-sonde: ja/nei(1)

3.2.12.2.2.1.

Type:

3.2.12.2.2.2.

Plassering:

3.2.12.2.2.3.

Kontrollområde:

3.2.12.2.3.

Luftinnsprøyting: ja/nei(1)

3.2.12.2.3.1.

Type (pulserende luft, luftpumpe osv.):

3.2.12.2.4.

Eksosresirkulering: ja/nei(1)

3.2.12.2.4.1.

Egenskaper (strømningshastighet osv.):

3.2.12.2.5.

Innretning for reduksjon av fordampingsutslipp: ja/nei(1)

3.2.12.2.5.1.

Detaljert beskrivelse av innretningene og deres innstilling:

3.2.12.2.5.2.

Tegning av innretningen for reduksjon av fordamping:

3.2.12.2.5.3.

Tegning av karbonbeholderen:

3.2.12.2.5.4.

Masse av tørt kull: ... gram

3.2.12.2.5.5.

Skjematisk tegning av drivstofftanken med opplysninger om volum og materiale:

3.2.12.2.5.6.

Tegning av varmeskjoldet mellom drivstofftanken og eksosanlegget:

23.6.2016

23.6.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

3.2.12.2.6.

Partikkelfelle: ja/nei(1)

3.2.12.2.6.1.

Partikkelfellens dimensjoner, form og volum:

3.2.12.2.6.2.

Partikkelfellens type og utforming:

3.2.12.2.6.3.

Plassering (referanseavstand i eksosanlegget):

3.2.12.2.6.4.

Metode eller system for regenerering, beskrivelse og/eller tegning:

3.2.12.2.7.

Egendiagnosesystem: ja/nei(1)

3.2.12.2.7.1.

Skriftlig beskrivelse og/eller tegning av feilindikatoren:

3.2.12.2.7.2.

Liste over og formål med alle deler som overvåkes av egendiagnosesystemet:

3.2.12.2.7.3.

Skriftlig beskrivelse (generell virkemåte) for

3.2.12.2.7.3.1.

Motorer med elektrisk tenning(1)

3.2.12.2.7.3.1.1. Overvåking av katalysator(1):
3.2.12.2.7.3.1.2. Varsling av feiltenning(1):
3.2.12.2.7.3.1.3. Overvåking av lambda-sonde(1):
3.2.12.2.7.3.1.4. Andre deler som overvåkes av egendiagnosesystemet(1):
3.2.12.2.7.3.2.

Motorer med kompresjonstenning(1):

3.2.12.2.7.3.2.1. Overvåking av katalysator(1):
3.2.12.2.7.3.2.2. Overvåking av partikkelfelle(1):
3.2.12.2.7.3.2.3. Overvåking av elektronisk drivstoffsystem(1):
3.2.12.2.7.3.2.4. Andre deler som overvåkes av egendiagnosesystemet(1):
3.2.12.2.7.4.

Kriterier for aktivering av feilindikatoren (fast antall kjøresykluser eller statistisk metode):

3.2.12.2.7.5.

Liste over alle anvendte diagnostiseringskoder og -formater (med forklaring av hver enkelt):

3.2.12.2.8.

Andre systemer (beskrivelse og virkemåte):

3.2.13.

Plassering av merket med absorpsjonsfaktor (gjelder bare motorer med kompresjonstenning):

3.2.14.

Detaljerte opplysninger om eventuelle innretninger for påvirkning av drivstofføkonomien (dersom de
ikke omfattes av andre numre):

3.2.15.

LPG-drivstoffsystem: ja/nei(1)

3.2.15.1.

EF-typegodkjenningsnummer i samsvar med direktiv 70/221/EØF (når direktivet blir endret slik at det
omfatter tanker for gassformig drivstoff):

3.2.15.2.

Elektronisk motorstyreenhet for LPG-drift

3.2.15.2.1.

Merke(r):

3.2.15.2.2.

Type(r):

3.2.15.2.3.

Justeringsmuligheter med hensyn til utslipp:
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3.2.15.3.

Ytterligere dokumentasjon

3.2.15.3.1.

Beskrivelse av katalysatorens beskyttelse ved omkopling fra bensin til LPG eller omvendt:

3.2.15.3.2.

Systemplan (elektriske forbindelser, vakuumforbindelser, kompenseringsslanger osv.):

3.2.15.3.3.

Tegning av symbolet:

3.2.16.

NG-drivstoffsystem: ja/nei(1)

3.2.16.1.

EF-typegodkjenningsnummer i samsvar med direktiv 70/221/EØF (når direktivet blir endret slik at det
omfatter tanker for gassformig drivstoff):

3.2.16.2.

Elektronisk motorstyreenhet for NG-drift

3.2.16.2.1.

Merke(r):

3.2.16.2.2.

Type(r):

3.2.16.2.3.

Justeringsmuligheter med hensyn til utslipp:

3.2.16.3.

Ytterligere dokumentasjon

3.2.16.3.1.

Beskrivelse av katalysatorens beskyttelse ved omkopling fra bensin til NG eller omvendt:

3.2.16.3.2.

Systemplan (elektriske forbindelser, vakuumforbindelser, kompenseringsslanger osv.):

3.2.16.3.3.

Tegning av symbolet:

3.3.

Elektrisk motor

3.3.1.

Type (vikling, magnetisering):

3.3.1.1.

Største effekt over 1 time: ... kW

3.3.1.2.

Driftsspenning: ... V

3.3.2.

Batteri

3.3.2.1.

Antall celler:

3.3.2.2.

Masse: ... kg

3.3.2.3.

Kapasitet: ... Ah (amperetimer)

3.3.2.4.

Plassering:

3.4.

Andre motorer eller kombinasjoner av motorer (opplysninger om disse motorenes deler):

3.5.

CO2 -utslipp/drivstofforbruk(u) (verdi angitt av produsenten)

3.5.1.

CO2 -utslipp

3.5.1.1.

CO2 -utslipp (bykjøring): ... g/km

3.5.1.2.

CO2 -utslipp (landeveiskjøring): ... g/km

3.5.1.3.

CO2 -utslipp (blandet kjøring): ... g/km
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3.5.2.

Drivstofforbruk

3.5.2.1.

Drivstofforbruk (bykjøring): … l/100 km/m3/100 km(1)

3.5.2.2.

Drivstofforbruk (landeveiskjøring): … l/100 km/m3/100 km(1)

3.5.2.3.

Drivstofforbruk (blandet kjøring): … l/100 km/m3/100 km(1)

3.6.

Tillatte temperaturer angitt av produsenten

3.6.1.

Kjølesystem

3.6.1.1.

Væskekjøling
Høyeste temperatur ved utløp: ... K

3.6.1.2.

Luftkjøling

3.6.1.2.1.

Referansepunkt:

3.6.1.2.2.

Høyeste temperatur ved referansepunkt: ... K

3.6.2.

Høyeste temperatur i ladeluft ut av innsugingsladeluftkjøler: ... K

3.6.3.

Høyeste eksostemperatur ved det punktet i eksosrøret/-rørene som er tilstøtende til ytterflensen(e) på
eksosmanifolden: ... K

3.6.4.

Drivstofftemperatur
laveste: … K
høyeste: … K

3.6.5.

Smøremiddeltemperatur
laveste: … K
høyeste: … K

3.7.

Motordrevet utstyr
Største tillatte effekt som absorberes av det motordrevne utstyret som angitt i nr. 5.1.1 i vedlegg I til
rådsdirektiv 80/1269/EØF, og under de driftsvilkårene som beskrives der, for hvert motorturtall som
definert i nr. 4.1 i vedlegg III til direktiv 88/77/EØF.

3.7.1.

Tomgang: ... kW

3.7.2.

Mellomliggende: ... kW

3.7.3.

Nominelt: ... kW

3.8.

Smøresystem

3.8.1.

Beskrivelse av systemet

3.8.1.1.

Plassering av smøreoljetank:

3.8.1.2.

Matesystem (ved pumpe/innsprøyting til inntak/blanding med drivstoff osv.)(1)

3.8.2.

Smørepumpe

3.8.2.1.

Merke(r):

3.8.2.2.

Type(r):
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3.8.3.

Blanding med drivstoff

3.8.3.1.

Prosentandel:

3.8.4.

Oljekjøler: ja/nei(1)

3.8.4.1.

Tegning(er):
eller

3.8.4.1.1.

Merke(r):

3.8.4.1.2.

Type(r):

3.9.

GASSDREVNE MOTORER (oppgi tilsvarende opplysninger for systemer med annen oppbygning)

3.9.1.

Drivstoff: LPG/NG-H/NG-L/NG-HL(1)

3.9.2.

Trykkregulator(er) eller fordamper/trykkregulator(er)(1)

3.9.2.1.

Merke(r):

3.9.2.2.

Type(r):

3.9.2.3.

Antall trykkreduksjonstrinn:

3.9.2.4.

Trykk i sluttrinnet
laveste: ... kPa
høyeste: ... kPa

3.9.2.5.

Antall hovedinnstillingspunkter:

3.9.2.6.

Antall tomgangsinnstillingspunkter:

3.9.2.7.

EF-typegodkjenningsnummer i henhold til .../.../EF:

3.9.3.

Drivstoffsystem: blandeenhet/gassinnsprøyting/væskeinnsprøyting/direkte innsprøyting(1)

3.9.3.1.

Regulering av blandingsstyrke:

3.9.3.2.

Systembeskrivelse og/eller diagram og tegninger:

3.9.3.3.

EF-typegodkjenningsnummer i henhold til .../.../EF:

3.9.4.

Blandeenhet

3.9.4.1.

Antall:

3.9.4.2.

Merke(r):

3.9.4.3.

Type(r):

3.9.4.4.

Plassering:

3.9.4.5.

Innstillingsmuligheter:

3.9.4.6.

EF-typegodkjenningsnummer i henhold til .../.../EF:
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3.9.5.

Innsprøyting i innsugingsmanifold

3.9.5.1.

Innsprøyting: ettpunkts/flerpunkts(1)

3.9.5.2.

Innsprøyting: kontinuerlig/tidsstyrt simultan/tidsstyrt sekvensiell(1)

3.9.5.3.

Innsprøytingsutstyr

3.9.5.3.1.

Merke(r):

3.9.5.3.2.

Type(r):

3.9.5.3.3.

Innstillingsmuligheter:

3.9.5.3.4.

EF-typegodkjenningsnummer i henhold til .../.../EF:

3.9.5.4.

Matepumpe (eventuelt)

3.9.5.4.1.

Merke(r):

3.9.5.4.2.

Type(r):

3.9.5.4.3.

EF-typegodkjenningsnummer i henhold til .../.../EF:

3.9.5.5.

Innsprøytingsdyse(r)

3.9.5.5.1.

Merke(r):

3.9.5.5.2.

Type(r):

3.9.5.5.3.

EF-typegodkjenningsnummer i henhold til .../.../EF:

3.9.6.

Direkte innsprøyting

3.9.6.1.

Innsprøytingspumpe/trykkregulator(1)

3.9.6.1.1.

Merke(r):

3.9.6.1.2.

Type(r):

3.9.6.1.3.

Innsprøytingsinnstilling:

3.9.6.1.4.

EF-typegodkjenningsnummer i henhold til .../.../EF:

3.9.6.2.

Innsprøytingsdyse(r)

3.9.6.2.1.

Merke(r):

3.9.6.2.2.

Type(r):

3.9.6.2.3.

Åpningstrykk eller karakteristikkdiagram(2)

3.9.6.2.4.

EF-typegodkjenningsnummer i henhold til .../.../EF:

3.9.7.

Elektronisk styreenhet

3.9.7.1.

Merke(r):

3.9.7.2.

Type(r):

3.9.7.3.

Innstillingsmuligheter:
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3.9.8.

Særskilt utstyr til naturgass

3.9.8.1.

Variant 1 (bare ved typegodkjenning av motorer til flere bestemte drivstoffsammensetninger)

3.9.8.1.1.

Drivstoffsammensetning:
metan (CH4): basis: … % mol min. … % mol maks. … % mol
etan (C2H6): basis: … % mol min. … % mol maks. … % mol
propan (C3H8): basis: … % mol min. … % mol maks. … % mol
butan (C4H10): basis: … % mol min. … % mol maks. … % mol
C5/C5+: basis: … % mol min. … % mol maks. … % mol
oksygen (O2): basis: … % mol min. … % mol maks. … % mol
nøytralgass (N2, He osv.): basis: … % mol min. … % mol maks. … % mol

3.9.8.1.2.

Innsprøytingsdyse(r)

3.9.8.1.2.1.

Merke(r):

3.9.8.1.2.2.

Type(r):

3.9.8.1.3.

Annet (eventuelt): ...

3.9.8.1.4.

Drivstofftemperatur
laveste: … K
høyeste: … K
for gassdrevne motorer ved trykkregulatorens sluttrinn.

3.9.8.1.5.

Drivstofftrykk
laveste: ... kPa
høyeste: ... kPa
bare for naturgassdrevne motorer ved trykkregulatorens sluttrinn.

3.9.8.2.

Variant 2 (bare ved typegodkjenning av flere bestemte drivstoffsammensetninger)

4.

KRAFTOVERFØRING(v)

4.1.

Tegning av kraftoverføringssystemet:

4.2.

Type (mekanisk, hydraulisk, elektrisk osv.):

4.2.1.

Kort beskrivelse av eventuelle elektriske/elektroniske komponenter:

4.3.

Treghetsmoment for motorsvinghjul:

4.3.1.

Ekstra treghetsmoment, utkoplet:

4.4.

Clutch (type):

4.4.1.

Største dreiemomentomforming:
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4.5.

Girkasse

4.5.1.

Type (manuell/automatisk/CVT (kontinuerlig variabel kraftoverføring))(1)

4.5.2.

Plassering i forhold til motoren:

4.5.3.

Betjeningsmåte:

4.6.

Girutvekslingsforhold

Gir

Differensialens
Girkassens utveksling
utveksling(er) (forhold
(forhold mellom
mellom utgående
motorens turtall og
aksels turtall og
utgående aksels turtall)
drivhjulenes turtall)

Nr. 35/225

Samlet utveksling

Maksimum for CVT
1
2
3
…
Minimum for CVT
Revers
4.7.

Kjøretøyets høyeste hastighet (i km/t)(w):

4.8.

Hastighetsmåler (for fartsskriver angis bare typegodkjenningsmerket)

4.8.1.

Virkemåte for og beskrivelse av drivmekanismen:

4.8.2.

Instrumentkonstanten:

4.8.3.

Målemekanismens toleranse (i henhold til vedlegg II nr. 2.1.3 i rådsdirektiv 75/443/EØF):

4.8.4.

Samlet utvekslingsforhold (i henhold til vedlegg II nr. 2.1.2 i direktiv 75/443/EØF) eller tilsvarende
data:

4.8.5.

Diagram over hastighetsmålerens skala eller andre former for visning:

4.9.

Differensialsperre: ja/nei/ekstrautstyr(1)

5.

AKSLER

5.1.

Beskrivelse av hver aksel:

5.2.

Merke:

5.3.

Type: …

5.4.

Plassering av løftbare aksler:

5.5.

Plassering av belastbare aksler:

6.

HJULOPPHENG

6.1.

Tegning av hjulopphengsystemet:
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6.2.

Hjulopphengets type og utforming for hver enkelt aksel, akselgruppe eller hvert enkelt hjul:

6.2.1.

Nivåregulering: ja/nei/ekstrautstyr(1)

6.2.2.

Kort beskrivelse av eventuelle elektriske/elektroniske komponenter:

6.2.3.

Luftfjæring for drivaksel/drivaksler: ja/nei(1)

6.2.3.1.

Oppheng for drivaksel/-aksler tilsvarende luftfjæring: ja/nei(1)

6.2.3.2.

Frekvens og demping av svingningene i den fjærede massen:

6.3.

Beskrivelse av opphengets fjærende deler (utforming, materialegenskaper og dimensjoner):

6.4.

Nivåregulering: ja/nei/ekstrautstyr(1)

6.5.

Støtdempere: ja/nei/ekstrautstyr(1)

6.6.

Dekk og hjul

6.6.1.

Dekk-/hjulkombinasjon(er) (for dekk oppgis dimensjonsbetegnelse, minste indeks for
belastningskapasitet og symbol for minste hastighetskategori; for dekk i kategori Z som skal monteres
på kjøretøyer med høyeste hastighet over 300 km/t, oppgis tilsvarende opplysninger; for hjul oppgis
felgdimensjon(er) og innpressing(er))

6.6.1.1.

Aksler

6.6.1.1.1.

Aksel 1:

6.6.1.1.2.

Aksel 2:
osv.

6.6.1.2.

Eventuelt reservehjul:

6.6.2.

Øvre og nedre grense for rulleradius

6.6.2.1.

Aksel 1:

6.6.2.2.

Aksel 2:
osv.

6.6.3.

Dekktrykk anbefalt av produsenten: ... kPa

6.6.4.

Egnet kombinasjon av kjetting/dekk/hjul for kjøretøytypens foraksel og/eller bakaksel, som anbefalt
av produsenten:

6.6.5.

Kort beskrivelse av eventuelt reservehjul til midlertidig bruk:

7.

STYRING

7.1.

Skjematisk diagram over styrende aksel/aksler som viser styringsgeometrien:

7.2.

Kraftoverføring og betjening

7.2.1.

Type overføringsinnretning (spesifiseres eventuelt for for- og bakhjul):

7.2.2.

Overføring til hjulene (også ikke-mekanisk; spesifiseres eventuelt for for- og bakhjul):

7.2.2.1.

Kort beskrivelse av eventuelle elektriske/elektroniske komponenter:
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7.2.3.

Eventuell hjelpekraft:

7.2.3.1.

Virkemåte og funksjonsdiagram, merke(r) og type(r):

7.2.4.

Diagram over hele styreinnretningen som viser hvor på kjøretøyet de forskjellige innretningene som
påvirker kjøretøyets styring, er plassert:

7.2.5.

Skjematisk(e) diagram(mer) over styreinnretningens betjeningsinnretninger:

7.2.6.

Eventuelle innstillingsmuligheter og innstillingsmåte for styreinnretningens betjeningsinnretning:

7.3.

Hjulenes største svingvinkel

7.3.1.

Til høyre: ... grader; antall rattomdreininger (eller tilsvarende data):

7.3.2.

Til venstre: ... grader; antall rattomdreininger (eller tilsvarende data):

8.

BREMSER
Følgende opplysninger skal gis, eventuelt med angivelse av identifikasjonsmuligheter:

8.1.

Bremsetype og -egenskaper (som definert i nr. 1.6 i vedlegg I til direktiv 71/320/EØF) med tegning
(f.eks. trommel- eller skivebremser, bremsede hjul, forbindelse til bremsede hjul, bremseskoenes/
bremseklossenes og/eller bremsebeleggenes merke og type, effektive bremsearealer, trommelradius,
sko eller skiver, trommelmasse, justeringsinnretninger, aktuelle deler av akselen/akslene og av
hjuloppheng):

8.2.

Funksjonsdiagram, beskrivelse og/eller tegning av følgende bremseanlegg (som definert i vedlegg I
nr. 1.2 i direktiv 71/320/EØF) med f.eks. overføring og betjening (konstruksjon, justering, armforhold,
tilgjengelighet til og plassering av betjeningsinnretningen, sperreskralle ved mekanisk overføring,
egenskaper ved overføringsinnretningens hoveddeler, sylindrer og hovedstempler, bremsesylindrer
eller tilsvarende deler ved elektriske bremseanlegg):

8.2.1.

Driftsbremseanlegg:

8.2.2.

Nødbremseanlegg:

8.2.3.

Parkeringsbremseanlegg:

8.2.4.

Eventuelle andre bremseanlegg:

8.2.5.

Automatisk bremseanlegg for tilhenger:

8.3.

Betjening og overføring for tilhengerbremseanlegg i kjøretøyer konstruert for å trekke en tilhenger:

8.4.

Kjøretøyet er utstyrt for å trekke tilhenger med elektrisk/pneumatisk/hydraulisk(1) driftsbremseanlegg:
ja/nei(1)

8.5.

Blokkeringsfrie bremser: ja/nei/ekstrautstyr(1)

8.5.1.

For kjøretøyer med blokkeringsfritt bremseanlegg: beskrivelse av anleggets virkemåte (herunder
eventuelle elektroniske deler), blokkdiagram over elektriske forbindelser, diagram over de hydrauliske
eller pneumatiske kretsløpene:

8.6.

Beregning og kurver i samsvar med tillegget til nr. 1.1.4.2 i vedlegg II til direktiv 71/320/EØF (eller
eventuelt tillegget til vedlegg XI):

8.7.

Beskrivelse og/eller tegning av energiforsyningen (skal også oppgis for servobremseanlegg):

8.7.1.

Ved trykkluftbremseanlegg angis driftstrykket p2 i trykkbeholderen/-beholderne:

8.7.2.

Ved vakuumbremseanlegg angis utgangsenerginivået i beholderen/beholderne:
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8.8.

Beregning av bremseanlegget: Bestemmelse av forholdet mellom summen av bremsekreftene på
hjulenes rulleomkrets og betjeningskraften:

8.9.

Kort beskrivelse av bremseanleggene (i samsvar med nr. 1.6 i tilføyelsen til tillegg 1 i vedlegg IX til
direktiv 71/320/EØF):

8.10.

Ved søknad om unntak fra prøving av type I og/eller type II eller type III oppgis nummeret på rapporten
i samsvar med vedlegg VII tillegg 2 i direktiv 71/320/EØF:

8.11.

Nærmere beskrivelse av type(r) mellomakselbremseanlegg:

9.

KAROSSERI

9.1.

Karosseritype:

9.2.

Materialer og konstruksjon:

9.3.

Fører- og passasjerdører, låser og hengsler

9.3.1.

Antall dører og deres utforming:

9.3.1.1.

Dimensjoner, åpningsretning og største åpningsvinkel:

9.3.2.

Tegning av låser og hengsler og deres plassering på dørene:

9.3.3.

Teknisk beskrivelse av låser og hengsler:

9.3.4.

Eventuelle nærmere detaljerte opplysninger (herunder dimensjoner) om innganger, stigtrinn og
nødvendige håndtak:

9.4.

Synsfelt (direktiv 77/649/EØF)

9.4.1.

Opplysninger om primære referansemerker som er tilstrekkelig detaljerte til at merkene kan
identifiseres, og opplysninger om hvert enkelt referansemerkes plassering i forhold til de andre
referansemerkene og til det R-punktet som skal kontrolleres:

9.4.2.

Tegning(er) eller fotografi(er) som viser plasseringen av delene innenfor synsfeltet forover på 180
grader:

9.5.

Frontrute og andre ruter

9.5.1.

Frontrute

9.5.1.1.

Materialer:

9.5.1.2.

Monteringsmåte:

9.5.1.3.

Hellingsvinkel:

9.5.1.4.

EF-typegodkjenningsnummer/-numre:

9.5.1.5.

Tilbehør til frontruten og plassering av dette samt kort beskrivelse av eventuelle elektriske/elektroniske
komponenter:

9.5.2.

Andre ruter

9.5.2.1.

Materialer:

9.5.2.2.

EF-typegodkjenningsnummer/-numre:

9.5.2.3.

Kort beskrivelse av eventuelle elektriske/elektroniske komponenter i vindushevingsmekanismen:

9.5.3.

Glass i tak som kan åpnes

9.5.3.1.

Materialer:
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9.5.3.2.

EF-typegodkjenningsnummer/-numre:

9.5.4.

Andre glassruter

9.5.4.1.

Materialer:

9.5.4.2.

EF-typegodkjenningsnummer/-numre:

9.6.

Vindusvisker(e) på frontruten

9.6.1.

Detaljert teknisk beskrivelse (med fotografier eller tegninger):

9.7.

Vindusspyler på frontruten

9.7.1.

Detaljert teknisk beskrivelse (med fotografier eller tegninger), eller EF-typegodkjenningsnummeret
dersom innretningen er typegodkjent som separat teknisk enhet:

9.8.

Avisings- og avduggingsanlegg

9.8.1.

Detaljert teknisk beskrivelse (med fotografier eller tegninger):

9.8.2.

Største elektrisitetsforbruk: ... kW

9.9.

Innretninger for indirekte utsyn

9.9.1.

Speil (angi for hvert speil):

9.9.1.1.

Merke:

9.9.1.2.

EF-typegodkjenningsmerke:

9.9.1.3.

Variant:

9.9.1.4.

Tegning(er) som identifiserer speilet og viser speilets plassering på kjøretøyet:

9.9.1.5.

Detaljerte opplysninger om festemåte, herunder den delen av kjøretøyet som speilet er festet til:

9.9.1.6.

Tilleggsutstyr som kan ha innvirkning på synsfeltet bakover:

9.9.1.7.

Kort beskrivelse av eventuelle elektroniske komponenter i innstillingssystemet: ...

9.9.2.

Andre innretninger for indirekte utsyn enn speil:

9.9.2.1.

Type og egenskaper (f.eks. fullstendig beskrivelse av innretningen):

9.9.2.1.1.

Dersom det dreier seg om en innretning med kamera og skjerm, deteksjonsavstand (i mm),
kontrast, luminansfelt, korreksjon for blending, visningsegenskaper (svart/hvitt eller farge), bildets
repetisjonshyppighet, skjermens luminansfelt:

9.9.2.1.2.

Tilstrekkelig detaljerte tegninger til å identifisere hele innretningen, herunder monteringsanvisning;
plasseringen av EF-typegodkjenningsmerket skal være angitt på tegningene.

9.10.

Innvendig utstyr

9.10.1.

Innvendig utstyr for å beskytte fører og passasjerer (direktiv 74/60/EØF)

9.10.1.1.

Oversiktstegning eller fotografier som viser plasseringen av de utstikkende delene:

9.10.1.2.

Fotografi eller tegning som viser referanselinjen, herunder det unntatte området (vedlegg I nr. 2.3.1 i
direktiv 74/60/EØF):
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9.10.1.3.

Fotografier, tegninger og/eller tegning i uttrekksperspektiv av det innvendige utstyret, som viser
kupeens deler og materialer som er benyttet, med unntak av innvendige speil, betjeningsinnretningenes
plassering, tak og tak som kan åpnes, ryggstøtte, seter og setenes bakside (vedlegg I nr. 3.2 i direktiv
74/60/EØF):

9.10.2.

Betjeningsinnretningenes, kontrollinnretningenes og indikatorenes plassering og merking

9.10.2.1.

Fotografier og/eller tegninger av
kontrollinnretninger og indikatorer:

9.10.2.2.

Fotografier og/eller tegninger av merkingen av betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger og
indikatorer, samt eventuelt av kjøretøydelene nevnt i direktiv 78/316/EØF:

9.10.2.3.

Oversiktstabell

plasseringen

av

symboler

og

betjeningsinnretninger,

Kjøretøyet er utstyrt med følgende betjeningsinnretninger, indikatorer og kontrollinnretninger i
henhold til vedlegg II og III til rådsdirektiv 78/316/EØF:
Betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger og indikatorer der merking er obligatorisk når de
er montert, og symbolene som skal benyttes
Symbol
nr.

Innretning

1

Hovedlysbryter

2

Lykter for nærlys

3

Lykter for fjernlys

4

Lykter for markeringslys (på
sidene)

5

Lykter for tåkelys foran

6

Lykter for tåkelys bak

7

Innstillingsinnretning for
frontlykter

8

Lykter for parkeringslys

9

Lykter for retningslys

10

Nødsignallys

11

Vindusvisker på frontruten

12

Vindusspyler på frontruten

13

Vindusvisker og vindusspyler
på frontruten

14

Innretning for rengjøring av
frontlykter

15

Avising og avdugging av
frontruten

16

Avising og avdugging av
bakruten

17

Ventilasjonsvifte

18

Dieseloljeforvarming

19

Choke

20

Bremsefeil

21

Drivstoffnivå

22

Batteriets ladestatus

23

Kjølevannstemperatur i motor

Betjeningsinnretning/
indikator
finnes(1)

Merket med
symbol(1)

OK (10)

(1) x = ja
˗ = nei eller finnes ikke separat
o = ekstrautstyr
(2) d = direkte på betjeningsinnretning, indikator eller kontrollinnretning
c = i umiddelbar nærhet

Plassering(2)

Kontrollinnretning
finnes

Merket med
symbol(1)

Plassering(2)
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Betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger og indikatorer der merking er valgfritt når de er
montert, og symbolene som skal benyttes, dersom de er merket
Symbol
nr.

Innretning

1

Parkeringsbrems

2

Vindusvisker på bakruten

3

Vindusspyler på bakruten

4

Vindusvisker og vindusspyler
på bakruten

5

Intervallvindusvisker på
frontruten

6

Signalhorn

7

Motorpanser

8

Bagasjeromslokk

9

Bilbelte

10

Motoroljetrykk

11

Blyfri bensin

Betjeningsinnretning/
indikator
finnes(1)

Merket med
symbol(1)

Plassering(2)

Kontrollinn
Merket med
retning
symbol(1)
finnes

…
…
…
(1)
(2)

x = ja
˗ = nei eller finnes ikke separat
o = ekstrautstyr
d = direkte på betjeningsinnretning, indikator eller kontrollinnretning
c = i umiddelbar nærhet

9.10.3.

Seter

9.10.3.1.

Antall:

9.10.3.2.

Plassering og innretning:

9.10.3.2.1.

Antall sitteplasser:

9.10.3.2.2.

Sitteplass(er) som er beregnet på bruk bare når kjøretøyet står stille:

9.10.3.3.

Masse:

9.10.3.4.

Egenskaper: for seter som ikke er EF-typegodkjent som deler, beskrivelse og tegning av

9.10.3.4.1.

Setene og deres fester:

9.10.3.4.2.

Justeringssystemet:

9.10.3.4.3.

Forskyvnings- og låsesystemet:

9.10.3.4.4.

Bilbeltefestene (dersom disse er innbygd i setene):

9.10.3.4.5.

De delene av kjøretøyet som er brukt som feste:

9.10.3.5.

Koordinater for eller tegning av R-punktet(x)

9.10.3.5.1.

Førersete:

9.10.3.5.2.

Øvrige sitteplasser:

Plassering(2)
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9.10.3.6.

Seteryggens fastsatte hellingsvinkel

9.10.3.6.1.

Førersete:

9.10.3.6.2.

Øvrige sitteplasser:

9.10.3.7.

Setenes innstillingsmuligheter

9.10.3.7.1.

Førersete:

9.10.3.7.2.

Øvrige sitteplasser:

9.10.4.

Hodestøtter

9.10.4.1.

Type hodestøtte(r): integrert(e)/avtakbar(e)/separat(e)(1)

9.10.4.2.

Eventuelt EF-typegodkjenningsnummer/-numre:

9.10.4.3.

For hodestøtter som ennå ikke er typegodkjent

9.10.4.3.1.

En detaljert beskrivelse av hodestøtten, med særlig angivelse av type(r) materiale(r) som er brukt til
polstring, og eventuell plassering av og spesifikasjoner for bøyler og festebeslag for den setetypen det
søkes om typegodkjenning for:

9.10.4.3.2.

For «separat» hodestøtte

9.10.4.3.2.1.

En detaljert beskrivelse av den delen av kjøretøyets konstruksjon som hodestøtten er beregnet å festes
til:

9.10.4.3.2.2.

Dimensjonstegninger av de karakteristiske delene av konstruksjonen og hodestøtten:

9.10.5.

Varmeanlegg for kupeen

9.10.5.1.

Kort beskrivelse av kjøretøytypen med hensyn til varmeanlegg dersom varmeanlegget bruker varmen
fra motorkjølevæsken:

9.10.5.2.

En detaljert beskrivelse av kjøretøytypen med hensyn til varmeanlegget dersom kjøleluften eller
eksosen fra motoren brukes som varmekilde, herunder:

9.10.5.2.1.

Oversiktsplan over varmeanlegget som viser anleggets plassering i kjøretøyet:

9.10.5.2.2.

Oversiktsplan over varmeveksleren for varmeanlegg som bruker eksosen til oppvarming, eller over
de delene der varmevekslingen finner sted (for varmeanlegg som bruker kjøleluften fra motoren til
oppvarming):

9.10.5.2.3.

Snittegning av henholdsvis varmeveksleren eller de delene der varmevekslingen finner sted, med
angivelse av veggtykkelse, de materialene som er benyttet, og overflatens egenskaper:

9.10.5.2.4.

Spesifikasjoner skal oppgis for andre viktige deler av varmeanlegget, f.eks. for viften, med hensyn til
konstruksjon og tekniske data:

9.10.5.3.

Kort beskrivelse av kjøretøytypen med hensyn til forbrenningsvarmeanlegget og automatisk kontroll:

9.10.5.3.1.

Oversiktsplan
over
forbrenningsvarmeanlegget,
luftinnsugingssystemet,
eksosanlegget,
drivstofftanken, drivstoffanlegget (herunder ventilene) og de elektriske forbindelsene, som viser deres
plassering i kjøretøyet.

9.10.5.4.

Største elektrisitetsforbruk: ... kW

9.10.6.

Deler som påvirker styreinnretningens oppførsel ved sammenstøt (rådsdirektiv 74/297/EØF)

9.10.6.1.

En detaljert beskrivelse med fotografi(er) og/eller tegning(er) av kjøretøytypen med hensyn til
konstruksjon, dimensjoner, utforming og materialsammensetning i den delen av kjøretøyet som
befinner seg foran styreinnretningen, herunder deler som er beregnet på å absorbere energi ved et
eventuelt sammenstøt mot styreinnretningen:
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9.10.6.2.

Fotografi(er) og/eller tegning(er) av andre deler enn dem som er beskrevet i nr. 9.10.6.1, som produsenten
i samarbeid med den tekniske instansen betegner som deler som påvirker styreinnretningens oppførsel
ved sammenstøt:

9.10.7.

Forbrenningsegenskaper til materialer som benyttes til innvendig innredning av visse grupper
motorvogner (direktiv 95/28/EF)

9.10.7.1.

Materiale(r) brukt til innvendig bekledning av taket

9.10.7.1.1.

Eventuelt EF-typegodkjenningsnummer/-numre for deler:

9.10.7.1.2.

For materialer som ikke er typegodkjent

9.10.7.1.2.1.

Grunnmateriale(r)/betegnelse: .../...

9.10.7.1.2.2.

Sammensatt/usammensatt materiale(1), antall lag(1):

9.10.7.1.2.3.

Type belegg(1):

9.10.7.1.2.4.

Største/minste tykkelse: .../... mm

9.10.7.2.

Materiale(r) som er brukt til bak- og sidevegger

9.10.7.2.1.

Eventuelt EF-typegodkjenningsnummer/-numre for deler:

9.10.7.2.2.

For materialer som ikke er typegodkjent

9.10.7.2.2.1.

Grunnmateriale(r)/betegnelse: .../...

9.10.7.2.2.2.

Sammensatt/usammensatt materiale(1), antall lag(1):

9.10.7.2.2.3.

Type belegg(1):

9.10.7.2.2.4.

Største/minste tykkelse: .../... mm

9.10.7.3.

Materiale(r) som er brukt til gulv

9.10.7.3.1.

Eventuelt EF-typegodkjenningsnummer/-numre for deler:

9.10.7.3.2.

For materialer som ikke er typegodkjent

9.10.7.3.2.1.

Grunnmateriale(r)/betegnelse: .../...

9.10.7.3.2.2.

Sammensatt/usammensatt materiale(1), antall lag(1):

9.10.7.3.2.3.

Type belegg(1):

9.10.7.3.2.4.

Største/minste tykkelse: .../... mm

9.10.7.4.

Materiale(r) som er brukt til polstring av seter

9.10.7.4.1.

Eventuelt EF-typegodkjenningsnummer/-numre for deler:

9.10.7.4.2.

For materialer som ikke er typegodkjent

9.10.7.4.2.1.

Grunnmateriale(r)/betegnelse: .../...

9.10.7.4.2.2.

Sammensatt/usammensatt materiale(1), antall lag(1):

9.10.7.4.2.3.

Type belegg(1):
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9.10.7.4.2.4.

Største/minste tykkelse: .../... mm

9.10.7.5.

Materiale(r) som er brukt til varme- og ventilasjonsrør

9.10.7.5.1.

Eventuelt EF-typegodkjenningsnummer/-numre for deler:

9.10.7.5.2.

For materialer som ikke er typegodkjent

9.10.7.5.2.1.

Grunnmateriale(r)/betegnelse: .../...

9.10.7.5.2.2.

Sammensatt/usammensatt materiale(1), antall lag(1):

9.10.7.5.2.3.

Type belegg(1):

9.10.7.5.2.4.

Største/minste tykkelse: .../... mm

9.10.7.6.

Materiale(r) som er brukt til bagasjehyller:

9.10.7.6.1.

Eventuelt EF-typegodkjenningsnummer/-numre for deler:

9.10.7.6.2.

For materialer som ikke er typegodkjent

9.10.7.6.2.1.

Grunnmateriale(r)/betegnelse: .../...

9.10.7.6.2.2.

Sammensatt/usammensatt materiale(1), antall lag(1):

9.10.7.6.2.3.

Type belegg(1):

9.10.7.6.2.4.

Største/minste tykkelse: .../... mm

9.10.7.7.

Materiale(r) som er brukt til andre formål

9.10.7.7.1.

Tiltenkt(e) formål:

9.10.7.7.2.

Eventuelt EF-typegodkjenningsnummer/-numre for deler:

9.10.7.7.3.

For materialer som ikke er typegodkjent

9.10.7.7.3.1.

Grunnmateriale(r)/betegnelse: .../...

9.10.7.7.3.2.

Sammensatt/usammensatt materiale(1), antall lag(1):

9.10.7.7.3.3.

Type belegg(1):

9.10.7.7.3.4.

Største/minste tykkelse: .../... mm

9.10.7.8.

Deler som er godkjent som ferdigoppbygde innretninger (seter, skillevegger, bagasjehyller osv.)

9.10.7.8.1.

EF-typegodkjenningsnummer/-numre for deler:

9.10.7.8.2.

For den ferdigoppbygde innretningen: sete, skillevegg, bagasjehyller osv.(1)

9.11.

Utstikkende deler (direktiv 74/483/EØF og 92/114/EØF)

9.11.1.

Generell utforming (tegning eller fotografier) som viser plasseringen av de utstikkende delene:
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Nr. 35/235

9.11.2.

Tegninger og/eller fotografier av f.eks. eventuelle dør- og vindusstolper, luftinntaksgriller,
radiatorgrill, vindusviskere på frontruten, takrenner, håndtak, glideskinner, klaffer, dørhengsler og
-låser, kroker, øyne, pynteutstyr, merker, emblemer, utsparinger og andre utstikkende deler, samt
deler av den utvendige overflaten som kan anses som farlige (f.eks. belysningsutstyr). Dersom delene
nevnt i forrige punktum ikke er farlige, kan de av dokumentasjonshensyn erstattes med fotografier, om
nødvendig ledsaget av detaljerte opplysninger om dimensjoner og/eller en beskrivelse:

9.11.3.

Tegninger av deler av den utvendige overflaten i samsvar med vedlegg I nr. 6.9.1 i direktiv 74/483/
EØF:

9.11.4.

Tegning av støtfangere:

9.11.5.

Tegning av gulvlinjen:

9.12.

Bilbelter og/eller annet sikringsutstyr

9.12.1.

Antall og plassering av bilbelter og sikringsutstyr og setene der de kan benyttes:
(V = venstre side, H = høyre side, M = midtre sitteplass)
Fullstendig EF-typegodkjenningsmerke

Første seterad

Andre seterad (1)

()
1

9.12.2.

⎧
⎨
⎩

V

⎧
⎨
⎩

V

Eventuell variant

Høydejusteringsinnretning for belte (ja/nei/
ekstrautstyr)

M
H

M
H

Tabellen kan utvides etter behov for kjøretøyer med flere enn to seterader, eller dersom det er flere enn tre seter
i kjøretøyets bredde.

Type og plassering av ekstra sikringsutstyr (angi ja/nei/ekstrautstyr):
(V = venstre side, H = høyre side, M = midtre sitteplass)
Kollisjonspute foran

Første seterad

Andre seterad ( )
1

(1)

⎧
⎨
⎩

V

⎧
⎨
⎩

V

Kollisjonspute i siden

Tilleggsstrammer for
belte

M
H

M
H

Tabellen kan utvides etter behov for kjøretøyer med flere enn to seterader, eller dersom det er flere enn tre seter
i kjøretøyets bredde.

9.12.3.

Bilbeltefestenes antall og plassering samt bevis på samsvar med direktiv 76/115/EØF (dvs. EFtypegodkjenningsnummer eller prøvingsrapport):

9.12.4.

Kort beskrivelse av eventuelle elektriske/elektroniske komponenter:

9.13.

Bilbeltefester

9.13.1.

Fotografier og/eller tegninger av karosseriet som viser plassering og dimensjoner for de faktiske og
fungerende festene, herunder R-punktene:

9.13.2.

Tegninger av bilbeltefestene og de delene av kjøretøyets konstruksjon som de er festet til (med
angivelse av materiale):
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9.13.3.

23.6.2016

Betegnelse av de typene(**) bilbelter som er godkjent til montering i de festene som kjøretøyet er
utstyrt med:
Festets plassering
Kjøretøyets
konstruksjon

Seteramme

Første seterad

Høyre sete

Midtre sete

Venstre sete

⎧
⎨
⎩
⎧
⎨
⎩
⎧
⎨
⎩

Nedre fester

⎧
⎨
⎩

ytre

⎧
⎨
⎩

høyre

⎧
⎨
⎩

ytre

⎧
⎨
⎩

ytre

⎧
⎨
⎩

høyre

⎧
⎨
⎩

ytre

indre

Øvre fester
Nedre fester

venstre

Øvre fester
Nedre fester

indre

Øvre fester

Andre seterad(1)

Høyre sete

Midtre sete

Venstre sete

⎧
⎨
⎩
⎧
⎨
⎩
⎧
⎨
⎩

Nedre fester

indre

Øvre fester
Nedre fester

venstre

Øvre fester
Nedre fester

indre

Øvre fester

(1) Tabellen kan utvides etter behov for kjøretøyer med flere enn to seterader, eller dersom det er
flere enn tre seter i kjøretøyets bredde.
9.13.4.

Beskrivelse av en bestemt type bilbelter med festet plassert i seteryggen, eller som er utstyrt med en
energiabsorberende innretning:

9.14.

Monteringssted for bakre kjennemerke (angi eventuelt felt, tegninger kan eventuelt vedlegges)

9.14.1.

Høyde over veibanen, øvre kant:

9.14.2.

Høyde over veibanen, nedre kant:

9.14.3.

Avstanden mellom midtlinjen og kjøretøyets midtplan i lengderetningen:

9.14.4.

Avstand fra kjøretøyets venstre side:

9.14.5.

Dimensjoner (lengde × bredde):

9.14.6.

Kjennemerkets helling i forhold til vertikalplanet:

9.14.7.

Vinkelen for synlighet i horisontalplanet:

9.15.

Underkjøringshinder bak (direktiv 70/221/EØF)

9.15.0.

Finnes: ja/nei/ufullstendig(1)

9.15.1.

Tegning av de kjøretøydelene som har betydning for underkjøringshindre bak, f.eks. tegning av
kjøretøyet og/eller understellet med plassering og montering av den bredeste bakakselen, samt tegning
av montering og/eller fester for underkjøringshindre bak. Dersom underkjøringshinderet ikke er en
særskilt innretning, skal tegningen tydelig vise at kravene til dimensjoner er oppfylt:
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9.15.2.

Dersom underkjøringshinderet bak er en særskilt innretning, gis en detaljert beskrivelse og/eller
tegning (herunder montering og fester), eller EF-typegodkjenningsnummeret dersom innretningen er
typegodkjent som en separat teknisk enhet:

9.16.

Hjulavskjerming (direktiv 78/549/EØF)

9.16.1.

Kort beskrivelse av kjøretøyet med hensyn til dets hjulavskjerming:

9.16.2.

Detaljerte tegninger av hjulavskjermingene og deres plassering på kjøretøyet, med angivelse av
dimensjonene angitt i figur 1 i vedlegg I til direktiv 78/549/EØF, idet det tas hensyn til ytterkantene av
kombinasjonen dekk/hjul:

9.17.

Lovfestede kjennemerker (direktiv 76/114/EØF)

9.17.1.

Fotografier og/eller tegninger av plasseringen av de lovfestede kjennemerkene og pregingene og av
kjøretøyets understellsnummer:

9.17.2.

Fotografier og/eller tegninger av den offisielle delen av kjennemerker og preginger (målsatt eksempel):

9.17.3.

Fotografier og/eller tegninger av kjøretøyets understellsnummer (målsatt eksempel):

9.17.4.

Produsentens erklæring om samsvar med kravene i nr. 1.1.1 i vedlegg II til direktiv 76/114/EØF

9.17.4.1.

Betydningen av tegnene i annen del, og eventuelt i tredje del, som benyttes for å oppfylle kravene i
nr. 5.3 i ISO-standard 3779-1983, skal forklares:

9.17.4.2.

Dersom tegnene i annen del brukes til å oppfylle kravene i nr. 5.4 i ISO-standard 3779-1983, skal disse
tegnene angis:

9.18.

Radiostøydemping

9.18.1.

En beskrivelse og tegninger/fotografier av utformingen av og materialsammensetningen i den delen av
karosseriet som utgjør motorrommet, og i den delen av kupeen som ligger nærmest det:

9.18.2.

Tegninger eller fotografier av plasseringen av metalldeler montert i motorrommet (f.eks. varmeanlegg,
reservehjul, luftfilter, styreinnretning osv.):

9.18.3.

Oversikt over radiostøydempende utstyr, med tegning:

9.18.4.

Opplysninger om nominell verdi av likestrømsmotstanden, og for eventuelle motstandstennkabler,
den nominelle motstanden per meter:

9.19.

Sidevern (direktiv 89/297/EØF)

9.19.0.

Finnes: ja/nei/ufullstendig(1)

9.19.1.

Tegning av de kjøretøydelene som har betydning for sidevernet, dvs. tegning av kjøretøyet og/eller
understellet med akselens/akslenes plassering og montering, tegning av montering og/eller fester
for sidevernsinnretningen(e). Dersom sidevern oppnås uten sidevernsinnretning(er), skal tegningen
tydelig vise at kravene til dimensjoner er oppfylt:

9.19.2.

Dersom kjøretøyet har en eller flere sidevernsinnretninger, gis en detaljert beskrivelse og/eller tegning
av slik(e) innretning(er) (herunder montering og fester), og/eller EF-typegodkjenningsnummeret/numrene for deler:

9.20.

Avskjermingssystem (direktiv 91/226/EØF)

9.20.0.

Finnes: ja/nei/ufullstendig(1)

9.20.1.

Kort beskrivelse av kjøretøyet med hensyn til avskjermingssystem og de delene det består av:
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9.20.2.

Detaljerte tegninger av avskjermingssystemet og dets plassering på kjøretøyet, med angivelse av
dimensjonene angitt i figurene i vedlegg III til direktiv 91/226/EØF, idet det tas hensyn til ytterkantene
av kombinasjonen dekk/hjul:

9.20.3.

Eventuelt EF-typegodkjenningsnummer/-numre for avskjermingssystemet:

9.21.

Motstand ved sidekollisjon (direktiv 96/27/EF)

9.21.1.

En detaljert beskrivelse med fotografier og/eller tegninger av kjøretøyet med hensyn til konstruksjon,
dimensjoner, utforming og materialsammensetning, sideveggene i kupeen (utvendige og innvendige),
eventuelt med detaljerte opplysninger om beskyttelsessystemet:

9.22.

Underkjøringshinder foran

9.22.1.

Tegning av de kjøretøydelene som har betydning for underkjøringshindre foran, f.eks. tegning av
kjøretøyet og/eller understellet med plassering og montering og/eller fester for underkjøringshindre
foran. Dersom underkjøringshinderet ikke er en særskilt innretning, skal tegningen tydelig vise at
kravene til dimensjoner er oppfylt:

9.22.2.

Dersom underkjøringshinderet foran er en særskilt innretning, gis en detaljert beskrivelse og/eller
tegning (herunder montering og fester), eller EF-typegodkjenningsnummeret dersom innretningen er
typegodkjent som en separat teknisk enhet:

9.23.

Beskyttelse av fotgjengere

9.23.1.

En detaljert beskrivelse med fotografier og/eller tegninger av kjøretøyet med hensyn til konstruksjon,
dimensjoner, relevante referanselinjer og materialsammensetning for kjøretøyets frontparti (indre
og ytre) skal framlegges. Denne beskrivelsen skal omfatte detaljerte opplysninger om alle aktive
vernesystemer som er montert.

10.

LYS- OG LYSSIGNALINNRETNINGER

10.1.

Oversikt over alle innretninger (antall, merke, modell, EF-typegodkjenningsmerke, største lysstyrke
for lykter for fjernlys, farge, kontrollinnretning):

10.2.

Tegning av lys- og lyssignalinnretningenes plassering:

10.3.

For hver lykt og refleksinnretning angitt i direktiv 76/756/EØF skal følgende opplysninger angis
(skriftlig og/eller ved diagram)

10.3.1.

Tegning som viser lysflatens størrelse:

10.3.2.

Metode benyttet for å bestemme den synlige overflaten (nr. 2.10 i dokumentene nevnt i nr. 1 i
vedlegg II til direktiv 76/756/EØF):

10.3.3.

Referanseakse og referansesentrum:

10.3.4.

Virkemåte for tildekkbare lykter:

10.3.5.

Særlige bestemmelser om montering og ledningsnett:

10.4.

Lykter for nærlys: normal innstilling som angitt i nr. 6.2.6.1 i dokumentene nevnt i nr. 1 i vedlegg II til
direktiv 76/756/EØF:

10.4.1.

Verdi for opprinnelig innstilling:

10.4.2.

Sted der denne verdien angis:

10.4.3.

Beskrivelse/tegning(1) av og type innstillingsinnretning
for frontlykter (f.eks. automatisk, manuell trinnvis,
trinnløs): ...

10.4.4.

Betjeningsinnretning: ...

10.4.5.

Referansemerker: ...

10.4.6.

Merker som angir kjøretøyets belastningsnivå: ...

⎧
⎨
⎩

Gjelder bare kjøretøyer med innstillingsinnretning for frontlykter
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10.5.

Kort beskrivelse av eventuelle andre elektriske/elektroniske komponenter enn lamper:

11.

FORBINDELSER MELLOM TREKKVOGNER OG TILHENGERE OG SEMITRAILERE

11.1.

Klasse og type for den eller de koplingene som er montert, eller skal monteres:

11.2.

De karakteristiske verdiene D, U, S og V for den eller de koplingene som er montert, eller
minsteverdiene for D, U, S og V for den eller de koplingene som skal monteres: ... daN

11.3.

Instruksjoner for hvordan koplingstypen skal festes på kjøretøyet, og fotografier eller tegninger
av festepunktene på kjøretøyet som angitt av produsenten; tilleggsopplysninger dersom bruken av
koplingstypen er begrenset til visse varianter eller versjoner av kjøretøytypen:

11.4.

Opplysninger om montering av særlige trekkbeslag eller tilhengerfester:

11.5.

EF-typegodkjenningsnummer/-numre:

12.

DIVERSE

12.1.

Signalhorn

12.1.1.

Innretningen(e)s plassering, festemåte, monteringssted, retning og dimensjoner:

12.1.2.

Antall innretninger:

12.1.3.

EF-typegodkjenningsnummer/-numre:

12.1.4.

Elektrisk/pneumatisk(1) kretsløpsskjema:

12.1.5.

Nominell spenning eller nominelt trykk:

12.1.6.

Tegning av monteringsinnretningen:

12.2.

Sikringsinnretning for å hindre uvedkommende i å bruke kjøretøyet

12.2.1.

Sikringsinnretning

12.2.1.1.

En detaljert beskrivelse av kjøretøytypen med hensyn til innretning og utforming av den
betjeningsinnretningen eller den enheten som sikringsinnretningen virker på:

12.2.1.2.

Tegninger av sikringsinnretningen og av dens montering på kjøretøyet:

12.2.1.3.

Teknisk beskrivelse av innretningen:

12.2.1.4.

Detaljerte opplysninger om benyttede låskombinasjoner:

12.2.1.5.

Startsperre

12.2.1.5.1.

Eventuelt EF-typegodkjenningsnummer:

12.2.1.5.2.

For startsperrer som ennå ikke er typegodkjent

12.2.1.5.2.1.

En detaljert teknisk beskrivelse av startsperren og tiltak mot utilsiktet aktivering:

12.2.1.5.2.2.

Systemet/systemene som startsperren virker på:

12.2.1.5.2.3.

Antall eventuelle virksomme utskiftbare koder:

12.2.2.

Eventuelt alarmsystem

12.2.2.1.

Eventuelt EF-typegodkjenningsnummer:
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12.2.2.2.

For alarmsystemer som ennå ikke er typegodkjent

12.2.2.2.1.

En detaljert beskrivelse av alarmsystemet og av de delene av kjøretøyet som er forbundet med det
monterte alarmsystemet:

12.2.2.2.2.

Liste over hovedkomponentene i alarmsystemet:

12.2.3.

Kort beskrivelse av eventuelle elektriske/elektroniske komponenter:

12.3.

Slepeinnretning(er)

12.3.1.

Foran: Krok/øye/annet(1)

12.3.2.

Bak: Krok/øye/annet/ingen(1)

12.3.3

Tegning eller fotografi av understell/karosseridel som viser slepeinnretningen(e)s plassering,
konstruksjon og montering:

12.4.

Detaljerte opplysninger om eventuelle innretninger uavhengige av motoren, som er beregnet på å
påvirke drivstofforbruket (dersom disse ikke omfattes av andre numre):

12.5.

Detaljerte opplysninger om eventuelle innretninger uavhengige av motoren, som er beregnet på å
virke støydempende (dersom disse ikke omfattes av andre numre):

12.6.

Hastighetsbegrensere (direktiv 92/24/EØF)

12.6.1.

Produsent(er):

12.6.2.

Type(r):

12.6.3.

Eventuelt EF-typegodkjenningsnummer/-numre:

12.6.4.

Hastighet eller hastighetsområde som hastighetsbegrenseren kan innstilles på: ... km/t

12.7.

Tabell over montering og bruk av eventuelle RF-sendere i kjøretøyet/kjøretøyene:
Frekvensbånd (Hz)

Maks. sendestyrke (W)

Antenneposisjon på kjøretøyet,
særlige vilkår for montering og/
eller bruk

Søkeren om typegodkjenning skal også eventuelt oppgi følgende:

Tillegg 1
En liste over merke(r) og type(r) av alle elektriske og/eller elektroniske komponenter som omfattes av
dette direktiv (se nr. 2.1.9 og 2.1.10 i direktiv 2004/104/EF), og som ikke er oppgitt fra før.

Tillegg 2
Et skjema eller en tegning over den generelle monteringen av elektriske og/eller elektroniske
komponenter (som omfattet av direktiv 2004/104/EF), og en generell beskrivelse av ledningsnettet.

Tillegg 3
En beskrivelse av kjøretøyet som er valgt til å representere typen
Karosseritype:
Venstre- eller høyrestyrt:
Akselavstand:

Tillegg 4
Relevant(e) prøvingsrapport(er) som produsenten eller godkjente/anerkjente laboratorier har framlagt
for utarbeiding av typegodkjenningsdokumentet.
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12.7.1.

Kjøretøyet er utstyrt med kortdistanseradarutstyr i 24 GHz-frekvensbåndet: Ja/nei (stryk det som ikke
passer).

12.7.2.

Kjøretøyet er utstyrt med kortdistanseradarutstyr i 79 GHz-frekvensbåndet: Ja/nei (stryk det som ikke
passer).

13.

SÆRLIGE BESTEMMELSER OM KJØRETØYER SOM BENYTTES TIL PERSONTRANSPORT,
OG SOM HAR FLERE ENN ÅTTE SETER I TILLEGG TIL FØRERSETET

13.1.

Kjøretøyklasse (klasse I, klasse II, klasse III, klasse A, klasse B):

13.1.1.

EF-typegodkjenningsnummer for karosseri godkjent som en separat teknisk enhet: ...

13.1.2.

Understellstyper som EF-typegodkjent karosseri kan monteres på (produsent(er) og typer av delvis
oppbygde kjøretøyer):

13.2.

Passasjerareal(m2)

13.2.1.

I alt(S0):

13.2.2.

Øvre etasje(S0a)(1):

13.2.3.

Nedre etasje(S0b)(1):

13.2.4.

For stående passasjerer(S1):

13.3.

Antall passasjerer (sittende og stående)

13.3.1.

I alt(N):

13.3.2.

Øvre etasje(Na)(1):

13.3.3.

Nedre etasje(Nb)(1):

13.4.

Antall sitteplasser for passasjerer

13.4.1.

I alt(A):

13.4.2.

Øvre etasje(Aa)(1):

13.4.3.

Nedre etasje(Ab)(1):

13.5.

Antall på- og avstigningsdører:

13.6.

Antall nødutganger (dører, vinduer, rømningsluker, innvendige trapper og halvtrapper):

13.6.1.

I alt:

13.6.2.

Øvre etasje(1):

13.6.3.

Nedre etasje(1):

13.7.

Bagasjerommets volum (m3):

13.8.

Takareal for transport av bagasje (m2):

13.9.

Tekniske innretninger som letter atkomsten til kjøretøyet (f.eks. rampe, løfteplattform, knelesystem),
dersom slike er montert:
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13.10.

Påbyggets stivhet

13.10.1.

Eventuelt EF-typegodkjenningsnummer:

13.10.2.

For påbygg som ennå ikke er typegodkjent

13.10.2.1.

En detaljert beskrivelse av kjøretøytypens påbygg med dimensjoner,
materialsammensetning samt festemåte til en eventuell understellsramme:

13.10.2.2.

Tegninger av kjøretøyet og de delene av kjøretøyets innvendige innredning som har innvirkning på
påbyggets stivhet eller det rommet som gjenstår:

13.10.2.3.

Plassering av kjøretøyets tyngdepunkt når kjøretøyet er i driftsferdig stand, i langsgående, tverrgående
og vertikal retning:

13.10.2.4.

Største avstand mellom midtlinjene i de ytre passasjersetene:

13.11.

Numre i direktiv [.../.../EF] som skal gjennomføres og vises for denne tekniske enheten:

14.

SÆRLIGE BESTEMMELSER OM KJØRETØYER BEREGNET PÅ TRANSPORT AV FARLIG
GODS (direktiv 98/91/EF)

14.1.

Elektrisk utstyr i samsvar med direktiv 94/55/EF

14.1.1.

Beskyttelse mot overoppheting av ledere:

14.1.2.

Type effektbryter:

14.1.3.

Batterihovedbryterens type og virkemåte:

14.1.4.

Beskrivelse og plassering av sikkerhetsbarriere for fartsskriver:

14.1.5.

Beskrivelse av permanent strømførende installasjoner. Angi anvendt europeisk standard (EN):

14.1.6.

Oppbygning og beskyttelse av elektriske installasjoner som er plassert bak førerhuset:

14.2.

Forebygging av brannfare

14.2.1.

Type tungt antennelig materiale i førerhuset:

14.2.2.

Type varmeskjold bak førerhuset (eventuelt):

14.2.3.

Motorens plassering og varmebeskyttelse:

14.2.4.

Eksosanleggets plassering og varmebeskyttelse:

14.2.5.

Type og utforming av mellomakselbremseanleggenes varmebeskyttelse:

14.2.6.

Type, utforming og plassering av forbrenningsvarmeanlegget:

14.3.

Eventuelle særlige krav til karosseriet i henhold til direktiv 94/55/EF

14.3.1.

Beskrivelse av tiltak truffet for å oppfylle kravene for kjøretøyer av type EX/II og EX/III:

14.3.2.

For kjøretøyer av type EX/III, bestandighet mot utvendig varme:

oppbygning

og
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Forklarende merknader
(*)

Angi høyeste og laveste verdi for hver variant.

(**) Se nr. 1.1.3 og 1.1.4 i vedlegg III til direktiv 77/541/EØF for de symbolene og merkene som skal brukes. For
bilbelter av typen «S» angis type(r).
(***) Opplysninger om deler trenger ikke angis her dersom disse opplysningene finnes i den aktuelle godkjenningsattesten
for montering.
(+)

Kjøretøyene kan kjøre på både bensin og gassformig drivstoff, men dersom bensinanlegget er beregnet bare på
nødssituasjoner eller ved start og bensintanken ikke kan inneholde mer enn 15 liter bensin, vil slike kjøretøyer i
prøvingen anses som kjøretøyer som bare kan kjøre på gassformig drivstoff.

(+++) Bare når det gjelder definisjonen av terrenggående kjøretøyer.
(#)

Angitt på en slik måte at den faktiske verdien for hver av kjøretøytypens tekniske konfigurasjoner klart framgår.

(1)

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

(2)

Angi toleranse.

(a)

For deler som er typegodkjent, kan beskrivelsen erstattes med henvisning til godkjenningen. Videre er det ikke
nødvendig med beskrivelse av deler dersom deres konstruksjon klart framgår av vedlagte diagrammer eller
tegninger. For hvert nummer der det skal vedlegges tegninger eller fotografier, angis nummeret på de tilhørende
vedleggene.

(b)

Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke har betydning for beskrivelsen av de typer kjøretøyer, deler eller
separate tekniske enheter som omfattes av dette opplysningsdokumentet, skal slike tegn angis i dokumentasjonen
med symbolet «?» (f.eks. ABC??123??).

(c)

Gruppert i samsvar med definisjonene i vedlegg II del A.

(d)

EURONORM-betegnelse om mulig. Eventuelt gis opplysninger om følgende:
— materialbeskrivelse
— flytegrense,
— strekkfasthet,
— forlengelse i %,
— brinellhardhet.

(e)

Når en modell utføres med vanlig førerhus og med førerhus med liggeplass, angis masse og dimensjoner for begge
utførelser.

(f)

ISO-standard 612 – 1978, definisjon nr. 6.4.

(g)

ISO-standard 612 – 1978, definisjon nr. 6.19.2.

(h)

ISO-standard 612 – 1978, definisjon nr. 6.20.

(i)

ISO-standard 612 – 1978, definisjon nr. 6.5.

(j)

ISO-standard 612 – 1978, definisjon nr. 6.1, og for kjøretøyer i andre grupper enn M1: direktiv 97/27/EF, vedlegg I
nr. 2.4.1.

(k)

ISO-standard 612 – 1978, definisjon nr. 6.2, og for kjøretøyer i andre grupper enn M1: direktiv 97/27/EF, vedlegg I
nr. 2.4.2.

(l)

ISO-standard 612 – 1978, definisjon nr. 6.3, og for kjøretøyer i andre grupper enn M1: direktiv 97/27/EF, vedlegg I
nr. 2.4.3.

Nr. 35/243

Nr. 35/244

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

(m)

ISO-standard 612 – 1978, definisjon nr. 6.6.

()

ISO-standard 612 – 1978, definisjon nr. 6.7.

na

( )

ISO-standard 612 – 1978, definisjon nr. 6.10.

( )

ISO-standard 612 – 1978, definisjon nr. 6.11.

( )

ISO-standard 612 – 1978, definisjon nr. 6.9.

( )

ISO-standard 612 – 1978, definisjon nr. 6.18.1.

o

()

Førerens masse, og eventuelt mannskapsmedlemmets masse, settes til 75 kg (fordelt på 68 kg for personen
selv og 7 kg bagasje i samsvar med ISO-standard 2416 – 1992), drivstofftanken fylles til 90 % og de andre
væskesystemene (bortsett fra dem som bruker spillvann) til 100 % av produsentens angitte volum.

(p)

«Koplingsoverheng» er den vannrette avstanden mellom koplingen for påhengsvogn og bakakselens/bakakslenes
midtlinje.

(q)

For ikke-konvensjonelle motorer og systemer skal produsenten oppgi opplysninger tilsvarende dem som er nevnt
her.

(r)

Verdien avrundes til nærmeste tidels millimeter.

(s)

Verdien beregnes med π = 3,1416 og avrundes til nærmeste cm3.

(t)

Fastsatt i samsvar med kravene i direktiv 80/1269/EØF.

()

Fastsatt i samsvar med kravene i direktiv 80/1268/EØF.

()

De nødvendige opplysningene skal gis for alle varianter som eventuelt foreslås.

( )

Det tillates en toleranse på 5 %.

x

()

Med «R-punkt» eller «setets referansepunkt» menes et punkt som er definert av kjøretøyprodusenten for hver
sitteplass ved hjelp av det tredimensjonale referansesystemet i vedlegg III til direktiv 77/649/EØF.

(y)

For tilhengere eller semitrailere og for kjøretøyer tilkoplet tilhenger eller semitrailer, som påfører koplingen eller
svingskiven en betydelig vertikal belastning, skal denne belastningen, dividert med standard tyngdeakselerasjon,
inngå i største teknisk tillatte totalmasse.

(z)

Med «frambygd førerhus» menes en konstruksjon der mer enn halve motorens lengde ligger bak det forreste
punktet på frontrutens nedre kant og rattnavet befinner seg i den forreste firedelen av kjøretøyets lengde.

n

nb
nc

nd

u
v

w

_________
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VEDLEGG II

Definisjon av kjøretøygrupper og kjøretøytyper

A.

DEFINISJON AV KJØRETØYGRUPPE

Kjøretøygruppene defineres etter følgende klassifisering: (Når det vises til «største masse» i definisjonene nedenfor,
betyr dette «største teknisk tillatte totalmasse», som angitt i nr. 2.8 i vedlegg I.)
1.

Gruppe M:

Motorvogner med minst fire hjul, konstruert og bygd for persontransport.

Gruppe M1:

Kjøretøyer konstruert og bygd for persontransport, med høyst åtte seter i tillegg til førersetet.

Gruppe M2:

Kjøretøyer konstruert og bygd for persontransport, med flere enn åtte seter i tillegg til
førersetet og en største masse på 5 tonn eller mindre.

Gruppe M3:

Kjøretøyer konstruert og bygd for persontransport, med flere enn åtte seter i tillegg til
førersetet og en største masse på over 5 tonn.

De forskjellige typer karosserier og koder for kjøretøyer i gruppe M er definert i nr. 1 (kjøretøyer i gruppe M1)
og nr. 2 (kjøretøyer i gruppe M2 og M3) i del C i dette vedlegg og skal brukes slik det er angitt der.
2.

Gruppe N:

Motorvogner med minst fire hjul, konstruert og bygd for godstransport.

Gruppe N1:

Kjøretøyer konstruert og bygd for godstransport, med en største masse på 3,5 tonn eller
mindre.

Gruppe N2:

Kjøretøyer konstruert og bygd for godstransport, med en største masse på over 3,5 tonn, men
ikke over 12 tonn.

Gruppe N3:

Kjøretøyer konstruert og bygd for godstransport, med en største masse på over 12 tonn.

For en trekkvogn som er konstruert for å tilkoples en semitrailer eller påhengsvogn, skal massen som legges til
grunn ved klassifiseringen, være trekkvognens masse i driftsferdig stand pluss den massen som tilsvarer den
største statiske vertikale belastningen som semitraileren eller påhengsvognen overfører til trekkvognen, og
eventuelt største masse av trekkvognens egen last.
De forskjellige typer karosserier og koder for kjøretøyer i gruppe N er definert i nr. 3 i del C i dette vedlegg og
skal brukes slik det er angitt der.
3.

Gruppe O:

Tilhengere (herunder semitrailere).

Gruppe O1:

Tilhengere med en største masse på 750 kg eller mindre.

Gruppe O2:

Tilhengere med en største masse på over 750 kg, men ikke over 3,5 tonn.

Gruppe O3:

Tilhengere med en største masse på over 3,5 tonn, men ikke over 10 tonn.

Gruppe O4:

Tilhengere med en største masse på over 10 tonn.

For semitrailere eller påhengsvogner skal den største massen som legges til grunn ved klassifiseringen, være
den statiske vertikale belastningen som overføres til bakken fra semitrailerens eller påhengsvognens aksel eller
aksler, når semitraileren eller påhengsvognen er tilkoplet trekkvognen og lastet til største belastning.
De forskjellige typer karosserier og koder for kjøretøyer i gruppe O er definert i nr. 4 i del C i dette vedlegg og
skal brukes slik det er angitt der.
4.

Terrenggående kjøretøyer (symbol G)

4.1.

Kjøretøyer i gruppe N1 med en største masse på 2 tonn eller mindre og kjøretøyer i gruppe M1 anses som
terrenggående kjøretøyer dersom de har
— minst én foraksel og minst én bakaksel konstruert for samtidig drift, herunder kjøretøyer der driften på den
ene akselen kan frakoples,
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— minst én differensialsperre eller minst én mekanisme med lignende virkning, og dersom de kan kjøre opp
en stigning på 30 % som beregnes for hvert enkelt kjøretøy.
I tillegg skal de oppfylle minst fem av følgende seks krav:
— de skal ha en minste frivinkel foran på 25 grader,
— de skal ha en minste frivinkel bak på 20 grader,
— de skal ha en minste rampevinkel på 20 grader,
— de skal ha en minste bakkeklaring under forakselen på 180 mm,
— de skal ha en minste bakkeklaring under bakakselen på 180 mm,
— de skal ha en minste bakkeklaring mellom akslene på 200 mm.
4.2.

Kjøretøyer i gruppe N1 med en største masse på over 2 tonn og kjøretøyer i gruppe N2, M2 og M3 med en største
masse på 12 tonn eller mindre, anses som terrenggående kjøretøyer dersom de har samtidig drift på alle hjulene,
herunder kjøretøyer der driften på den ene akselen kan frakoples, eller dersom de oppfyller følgende tre krav:
— minst én foraksel og minst én bakaksel er konstruert for samtidig drift, herunder kjøretøyer der driften på
den ene akselen kan frakoples,
— det finnes minst én differensialsperre eller minst én mekanisme med lignende virkning,
— de skal kunne kjøre opp en stigning på 25 %, beregnet for hvert enkelt kjøretøy.

4.3.

Kjøretøyer i gruppe M3 med en største masse på over 12 tonn eller i gruppe N3 anses som terrenggående
kjøretøyer dersom de har samtidig drift på alle hjulene, herunder kjøretøyer der driften på den ene akselen kan
frakoples, eller dersom de oppfyller følgende krav:
— de skal ha drift på minst halvparten av hjulene,
— det finnes minst én differensialsperre eller minst én mekanisme med lignende virkning,
— de skal kunne kjøre opp en stigning på 25 %, beregnet for hvert enkelt kjøretøy,
— de skal oppfylle minst fire av følgende seks krav:
— de skal ha en minste frivinkel foran på 25 grader,
— de skal ha en minste frivinkel bak på 25 grader,
— de skal ha en minste rampevinkel på 25 grader,
— de skal ha en minste bakkeklaring under forakselen på 250 mm,
— de skal ha en minste bakkeklaring mellom akslene på 300 mm,
— de skal ha en minste bakkeklaring under bakakselen på 250 mm.

4.4.

Belastnings- og kontrollvilkår.

4.4.1.

Kjøretøyer i gruppe N1 med en største masse på 2 tonn eller mindre og kjøretøyer i gruppe M1 skal være i
driftsferdig stand, det vil si med kjølevæske, smøremidler, drivstoff, verktøy, reservehjul og fører (se fotnote (o)
i vedlegg I).
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4.4.2.

Andre motorvogner enn motorvognene nevnt i nr. 4.4.1 skal være lastet til største teknisk tillatte masse angitt
av produsenten.

4.4.3.

Kontroll av evnen til å kjøre opp de påkrevde stigningene (25 % og 30 %) utføres ved enkle beregninger. I
grensetilfeller kan imidlertid den tekniske instansen be om å få et kjøretøy av den aktuelle typen stilt til rådighet
med sikte på faktisk prøving.

4.4.4.

Ved måling av frivinkel foran og bak og av rampevinkel skal det ikke tas hensyn til underkjøringshindre.

4.5.

Definisjoner og skisser av bakkeklaring. (Se vedlegg I fotnote (na), (nb) og (nc) for definisjoner av frivinkel foran
og bak samt rampevinkel).

4.5.1.

Med «bakkeklaring mellom akslene» menes den minste avstanden mellom bakkeplanet og kjøretøyets laveste
faste punkt. Flerakslede boggier anses som en enkelt aksel.

4.5.2.

Med «bakkeklaring under en aksel» menes avstanden bestemt av det høyeste punktet på en sirkelbue som går
gjennom midten av belastningsflaten på hjulene på den ene akselen (innerhjulene ved tvillinghjul), og som
berører kjøretøyets laveste faste punkt mellom hjulene.
Ingen fast del av kjøretøyet kan ligge innenfor det skraverte området på skissen. Bakkeklaringen for flere aksler
angis eventuelt etter plassering, f.eks. 280/250/250.

4.6.

Kombinert betegnelse
Symbolet «G» skal kombineres med symbolet «M» eller «N». Et kjøretøy i gruppe N1 som egner seg til
terrenggående kjøring, skal for eksempel betegnes som N1G.

5.

Med «spesialkjøretøy» menes et kjøretøy beregnet på å utføre særskilte funksjoner som krever særskilt
karosseri og/eller utstyr. Denne gruppen omfatter kjøretøyer med adgang for rullestoler.

5.1.

Med «campingbil» menes et spesialkjøretøy i gruppe M som er innredet til å bo i, og som minst inneholder
følgende utstyr:
— sitteplasser og bord,
— sitteplasser som kan gjøres om til soveplasser,
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— utstyr til matlaging, og
— lagringsmuligheter.
Dette utstyret skal være fastmontert i bodelen. Bordet kan imidlertid være konstruert slik at det lett kan tas ned.
5.2.

Med «pansrede kjøretøyer» menes kjøretøyer beregnet på å beskytte passasjerer og/eller gods som transporteres,
og som oppfyller kravene til skuddsikker pansring.

5.3.

Med «ambulanser» menes motorvogner i gruppe M beregnet på transport av syke eller skadde mennesker, og
som er særlig utstyrt til dette formålet.

5.4.

Med «likbiler» menes motorvogner i gruppe M beregnet på transport av døde mennesker, og som er særlig
utstyrt til dette formålet.

5.5.

Med «kjøretøyer med adgang for rullestoler» menes kjøretøyer i gruppe M1 som er bygd eller ombygd slik at
de har plass til en eller flere personer som sitter i rullestol under veitransporten.

5.6.

«Campingtilhengere»: Se ISO-standard 3833-77, definisjon nr. 3.2.1.3.

5.7.

Med «mobile kraner» menes spesialkjøretøyer i gruppe N3 som ikke er utstyrt for transport av gods, men som
er utstyrt med en kran med et løftemoment på minst 400 kNm.

5.8.

Med «andre spesialkjøretøyer» menes kjøretøyer som definert i nr. 5, unntatt dem som er nevnt i nr. 5.1˗5.6.
Kodene for «spesialkjøretøyer» er definert i nr. 5 i del C i dette vedlegg og skal brukes slik det er angitt der.

B.

DEFINISJON AV KJØRETØYTYPER

1.

Innenfor gruppe M1:
En «type» skal bestå av kjøretøyer som ikke skiller seg fra hverandre med hensyn til minst følgende vesentlige
punkter:
— produsent,
— produsentens typebetegnelse,
— vesentlige kjennetegn ved konstruksjon og utforming:
— understell/bunnplate (åpenbare og grunnleggende forskjeller),
— motor (forbrenningsmotor/elektrisk/hybrid).
Med «variant» av en type menes kjøretøyer innenfor en type som ikke skiller seg fra hverandre med hensyn til
minst følgende vesentlige punkter:
— karosseritype (f.eks. sedan, kombikupé, kupé, kabriolet, stasjonsvogn eller flerbrukskjøretøy),
— motor:
— arbeidsprinsipp (som i vedlegg III nr. 3.2.1.1),
— antall sylindrer og sylinderoppstilling,
— effektforskjeller på mer enn 30 % (største effekt er mer enn 1,3 ganger den minste),
— forskjeller i slagvolum på mer enn 20 % (høyeste slagvolum er mer enn 1,2 ganger det minste),
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— drivaksler (antall, plassering, innbyrdes forbindelse),
— styrende aksler (antall og plassering).
Med «versjon» av en variant menes kjøretøyer som består av en kombinasjon av punkter som framgår av
opplysningspakken, og som må oppfylle kravene i vedlegg VIII.
Forskjellige verdier av parametrene nedenfor kan ikke kombineres innenfor samme versjon:
— største teknisk tillatte totalmasse,
— slagvolum,
— største nettoeffekt,
— type girkasse og antall gir,
— største antall sitteplasser som definert i vedlegg II del C.
2.

Innenfor gruppe M2 og M3:
En «type» skal bestå av kjøretøyer som ikke skiller seg fra hverandre med hensyn til minst følgende vesentlige
punkter:
— produsent,
— produsentens typebetegnelse,
— gruppe,
— vesentlige kjennetegn ved konstruksjon og utforming:
— understell/selvbærende karosseri, enetasjes/toetasjes, uleddet/leddet (åpenbare og grunnleggende
forskjeller),
— antall aksler,
— motor (forbrenningsmotor/elektrisk/hybrid).
Med «variant» av en type menes kjøretøyer innenfor en type som ikke skiller seg fra hverandre med hensyn til
minst følgende vesentlige punkter:
— klasse som definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/85/EF av 20. november 2001 om særskilte
bestemmelser for kjøretøyer beregnet på persontransport med flere enn åtte seter i tillegg til førersetet(1)
(bare for ferdigoppbygde kjøretøyer),
— oppbygningsgrad (f.eks. ferdigoppbygd/delvis oppbygd),
— motor:
— arbeidsprinsipp (som i vedlegg III nr. 3.2.1.1),
— antall sylindrer og sylinderoppstilling,
— effektforskjeller på mer enn 50 % (største effekt er mer enn 1,5 ganger den minste),
— forskjeller i slagvolum på mer enn 50 % (høyeste slagvolum er mer enn 1,5 ganger det minste),
— plassering (foran, midt i, bak),

(1)

EFT L 42 av 13.2.2002, s. 1.
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— forskjeller i største teknisk tillatte totalmasse på mer enn 20 % (største totalmasse er mer enn 1,2 ganger
den minste),
— drivaksler (antall, plassering, innbyrdes forbindelse),
— styrende aksler (antall og plassering).
Med «versjon» av en variant menes kjøretøyer som består av en kombinasjon av punkter som framgår av
opplysningspakken, og som må oppfylle kravene i vedlegg VIII.
3.

Innenfor gruppe N1, N2 og N3:
En «type» skal bestå av kjøretøyer som ikke skiller seg fra hverandre med hensyn til minst følgende vesentlige
punkter:
— produsent,
— produsentens typebetegnelse,
— gruppe,
— vesentlige kjennetegn ved konstruksjon og utforming:
— understell/bunnplate (åpenbare og grunnleggende forskjeller),
— antall aksler,
— motor (forbrenningsmotor/elektrisk/hybrid).
Med «variant» av en type menes kjøretøyer innenfor en type som ikke skiller seg fra hverandre med hensyn til
minst følgende vesentlige punkter:
— karosseriets konstruksjonsprinsipp (f.eks. kjøretøy med lasteplan, kjøretøy med tipp, tankkjøretøy,
trekkvogn for semitrailer) (bare for ferdigoppbygde kjøretøyer),
— oppbygningsgrad (f.eks. ferdigoppbygd/delvis oppbygd),
— motor:
— arbeidsprinsipp (som i vedlegg III nr. 3.2.1.1),
— antall sylindrer og sylinderoppstilling,
— effektforskjeller på mer enn 50 % (største effekt er mer enn 1,5 ganger den minste),
— forskjeller i slagvolum på mer enn 50 % (høyeste slagvolum er mer enn 1,5 ganger det minste),
— forskjeller i største teknisk tillatte totalmasse på mer enn 20 % (største totalmasse er mer enn 1,2 ganger
den minste),
— drivaksler (antall, plassering, innbyrdes forbindelse),
— styrende aksler (antall og plassering).
Med «versjon» av en variant menes kjøretøyer som består av en kombinasjon av punkter som framgår av
opplysningspakken, og som må oppfylle kravene i vedlegg VIII.
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4.

Innenfor gruppe O1, O2, O3 og O4:
En «type» skal bestå av kjøretøyer som ikke skiller seg fra hverandre med hensyn til minst følgende vesentlige
punkter:
— produsent,
— produsentens typebetegnelse,
— gruppe,
— vesentlige kjennetegn ved konstruksjon og utforming:
— understell/selvbærende karosseri (åpenbare og grunnleggende forskjeller),
— antall aksler,
— slepvogn/semitrailer/påhengsvogn,
— type bremseanlegg (f.eks. ubremset/påløpsbrems/servobrems).
Med «variant» av en type menes kjøretøyer innenfor en type som ikke skiller seg fra hverandre med hensyn til
minst følgende vesentlige punkter:
— oppbygningsgrad (f.eks. ferdigoppbygd/delvis oppbygd),
— karosseritype (f.eks. campingtilhenger/lastebil med plan/tankbil) (bare for ferdigoppbygde/etappevis
ferdigoppbygde kjøretøyer),
— forskjeller i største teknisk tillatte totalmasse på mer enn 20 % (største totalmasse er mer enn 1,2 ganger
den minste),
— styrende aksler (antall og plassering).
Med «versjon» av en variant menes kjøretøyer som består av en kombinasjon av punkter som framgår av
opplysningspakken.

5.

For alle grupper:
En fullstendig identifikasjon av kjøretøyet på grunnlag av bare type, variant og versjon må være i samsvar med
én enkelt nøyaktig definisjon av alle tekniske egenskaper som kreves for at kjøretøyet skal kunne tas i bruk.

C.

DEFINISJON AV KAROSSERITYPE (bare for ferdigoppbygde/etappevis ferdigoppbygde 
kjøretøyer)
Karosseritypene i vedlegg I, vedlegg III del I nr. 9.1 og i vedlegg IX nr. 37 skal angis med følgende koder:

1.

Personbiler (M1)

AA Sedan

ISO-standard 3833-1977, definisjon nr. 3.1.1.1, men omfatter også kjøretøyer med
mer enn fire sideruter.

AB Kombikupé

Sedan (AA) med en overhengslet dør bak på kjøretøyet.

AC Stasjonsvogn

ISO-standard 3833-1977, definisjon nr. 3.1.1.4

AD Kupé

ISO-standard 3833-1977, definisjon nr. 3.1.1.5

Nr. 35/251

Nr. 35/252

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

AE Kabriolet

ISO-standard 3833-1977, definisjon nr. 3.1.1.6

AF Flerbrukskjøretøy

Annen motorvogn enn dem som er nevnt i AA til AE, og som er beregnet på frakt av
passasjerer og deres bagasje eller gods i ett rom. Dersom et slikt kjøretøy oppfyller
begge disse vilkårene:
i)

antall sitteplasser i tillegg til førersetet er ikke flere enn seks,
en «sitteplass» skal anses å finnes dersom kjøretøyet er utstyrt med «tilgjengelige»
setefester,
med «tilgjengelige» menes at setefestene kan brukes. For å hindre at setefester er
«tilgjengelige» skal produsenten fysisk hindre bruken av dem, for eksempel ved å
sveise på dekkplater eller ved å montere lignende fast utstyr som ikke kan fjernes
ved hjelp av vanlig verktøy, og

ii) P – (M + N × 68) > N × 68
der:
P = største teknisk tillatte totalmasse i kg
M = masse i driftsferdig stand i kg
N = antall sitteplasser i tillegg til førersetet
Dette kjøretøyet anses imidlertid ikke å tilhøre gruppe M1.
2.

Motorvogner i gruppe M2 eller M3
Kjøretøyer i klasse I (se direktiv 2001/85/EF)
CA

Enetasjes buss og turvogn

CB

Toetasjes buss og turvogn

CC

Enetasjes leddbuss og -turvogn

CD

Toetasjes leddbuss og -turvogn

CE

Enetasjes lavgulvbuss og -turvogn

CF

Toetasjes lavgulvbuss og -turvogn

CG

Enetasjes leddet lavgulvbuss og -turvogn

CH

Toetasjes leddet lavgulvbuss og -turvogn

Kjøretøyer i klasse II (se direktiv 2001/85/EF)
CI

Enetasjes buss og turvogn

CJ

Toetasjes buss og turvogn

CK

Enetasjes leddbuss og -turvogn

CL

Toetasjes leddbuss og -turvogn

CM

Enetasjes lavgulvbuss og -turvogn

CN

Toetasjes lavgulvbuss og -turvogn

CO

Enetasjes leddet lavgulvbuss og -turvogn

CP

Toetasjes leddet lavgulvbuss og -turvogn

Kjøretøyer i klasse III (se direktiv 2001/85/EF)
CQ

Enetasjes buss og turvogn

CR

Toetasjes buss og turvogn

CS

Enetasjes leddbuss og -turvogn

CT

Toetasjes leddbuss og -turvogn

Kjøretøyer i klasse A (se direktiv 2001/85/EF)
CU

Enetasjes buss og turvogn

CV

Enetasjes lavgulvbuss og -turvogn

Kjøretøyer i klasse B (se direktiv 2001/85/EF)
CW

Enetasjes buss og turvogn
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3.

Motorvogner i gruppe N
BA

Lastebil

Se europaparlaments- og rådsdirektiv 97/27/EF av 22. juli 1997
om masse og dimensjoner for visse grupper motorvogner og deres
tilhengere(1), vedlegg I nr. 2.1.1

BB

Varebil

Lastebil med førerhuset innebygd i karosseriet

BC

Trekkvogn for semitrailer

Se direktiv 97/27/EF, vedlegg I nr. 2.1.1

BD

Trekkvogn for tilhenger
(trekkbil)

Se direktiv 97/27/EF, vedlegg I nr. 2.1.1

— Dersom et kjøretøy som er definert som BB, og har en største teknisk tillatte masse på høyst 3 500 kg:
— har flere enn seks sitteplasser i tillegg til førersetet
eller
— oppfyller følgende to vilkår:
i)

antall sitteplasser i tillegg til førersetet er ikke flere enn seks, og

ii) P – (M + N × 68) ≤ N × 68,
anses dette kjøretøyet ikke å tilhøre gruppe N.
— Dersom et kjøretøy som er definert som BA, som BB med en største teknisk tillatte masse på over 3 500
kg, som BC eller som BD, oppfyller minst ett av følgende vilkår:
i)

antall sitteplasser i tillegg til førersetet er flere enn åtte, og

ii) P – (M + N × 68) ≤ N × 68,
anses dette kjøretøyet ikke å tilhøre gruppe N.
«Sitteplass», P, M og N er definert i del C nr. 1 i dette vedlegg.
4.

5.

Kjøretøyer i gruppe O
DA

Semitrailer

Se direktiv 97/27/EF, vedlegg I nr. 2.2.2

DB

Slepvogn

Se direktiv 97/27/EF, vedlegg I nr. 2.2.3

DC

Påhengsvogn

Se direktiv 97/27/EF, vedlegg I nr. 2.2.4

Spesialkjøretøyer
SA

Campingbiler (se vedlegg II del A nr. 5.1)

SB

Pansrede kjøretøyer (se vedlegg II del A nr. 5.2)

SC

Ambulanser (se vedlegg II del A nr. 5.3)

SD

Likbiler (se vedlegg II del A nr. 5.4)

SE

Campingtilhengere (se vedlegg II del A nr. 5.6)

SF

Mobile kraner (se vedlegg II del A nr. 5.7)

SG

Andre spesialkjøretøyer (se vedlegg II del A nr. 5.8)

SH

Kjøretøyer med adgang for rullestoler (se vedlegg II del A nr. 5.5)

________

___________________
(1) EFT L 233 av 25.8.1997, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 2003/19/EF (EUT L 79 av 26.3.2003, s. 6).
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VEDLEGG III

Opplysningsdokument med henblikk på EF-typegodkjenning av kjøretøyer

(Forklarende merknader finnes på siste side i vedlegg I)

DEL I
Opplysningene nedenfor skal eventuelt gis i tre eksemplarer og følges av en innholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger
skal være i passende målestokk, være tilstrekkelig detaljerte og leveres på et ark i A4-format eller være brettet til den
størrelsen. Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte.
Dersom systemene, delene eller de separate tekniske enhetene har elektronisk styrte funksjoner, må det gis opplysninger
om ytelse.
A: For gruppe M og N
0.

ALLMENT

0.1.

Merke (produsentens firma):

0.2.

Type: ...

0.2.1.

Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):

0.3.

Typebetegnelse, dersom det er merket på kjøretøyet(b): ...

0.3.1.

Merkingens plassering: ...

0.4.

Kjøretøygruppe(c):

0.4.1.

Klassifisering(er) etter hva slags farlig gods kjøretøyet skal transportere: ...

0.5.

Produsentens navn og adresse: ...

0.8.

Monteringsanleggets/-anleggenes adresse(r):

0.9.

Navn og adresse til produsentens eventuelle representant:

1.

KJØRETØYETS ALLMENNE SPESIFIKASJONER

1.1.

Fotografier og/eller tegninger av et representativt kjøretøy:

1.3.

Antall aksler og hjul:

1.3.2.

Antall og plassering av styrende aksler:

1.3.3.

Drivaksler (antall, plassering, innbyrdes forbindelse):

1.4.

Eventuelt understell (oversiktstegning):

1.6.

Motorens plassering og montering:

1.8.

Rattside: venstre/høyre(1)

1.8.1.

Kjøretøyet er utstyrt for høyre-/venstrekjøring(1)
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2.

MASSE OG DIMENSJONER(e) (i kg og mm)
(Se tegning dersom slik foreligger)

2.1.

Akselavstand(er) (ved største belastning)(f):

2.3.1.

Sporvidde for hver styrende aksel(i):

2.3.2.

Sporvidde for alle andre aksler(i):

2.4.

Kjøretøyets hoveddimensjoner (utvendig)

2.4.2.

For understell med karosseri

2.4.2.1.

Lengde(j):

2.4.2.1.1.

Lasteflatens lengde:

2.4.2.2.

Bredde(k):

2.4.2.2.1.

Veggtykkelse (for kjøretøyer bestemt for temperaturkontrollert transport av gods):

2.4.2.3.

Høyde (i driftsferdig stand)(l) (for oppheng som kan høydejusteres, angis normal innstilling under kjøring):

2.6.

Kjøretøyets masse med karosseri − for trekkvogn i andre grupper enn M1, med kopling, dersom den er
montert av produsenten − i driftsferdig stand, eller understellets masse eller understellets masse med
førerhus uten karosseri eller kopling dersom karosseriet og/eller koplingen ikke er montert av produsenten
(med væsker, verktøy, eventuelt reservehjul og fører og, for busser og turvogner, et mannskapsmedlem
dersom kjøretøyet er utstyrt med et mannskapssete) (o) (største og minste for hver variant):

2.6.1.

Fordeling av denne massen på akslene og, for semitrailere eller påhengsvogner, belastningen på
koplingspunktet (største og minste for hver variant):

2.7.

For et etappevis ferdigoppbygd kjøretøy, minste masse som angitt av produsenten, ved et delvis oppbygd
kjøretøy:

2.8.

Største teknisk tillatte totalmasse angitt av produsenten(y)(*):

2.8.1.

Fordeling av denne massen på akslene og, for semitrailere eller påhengsvogner, belastningen på
koplingspunktet(*):

2.9.

Største teknisk tillatte masse på hver aksel:

2.10.

Største teknisk tillatte masse på hver akselgruppe:

2.11.

Motorvognens største teknisk tillatte trekkbare masse for

2.11.1.

Slepvogn:

2.11.2.

Semitrailer:

2.11.3.

Påhengsvogn:

2.11.4.

Vogntogets største teknisk tillatte totalmasse:

2.11.5.

Kjøretøyet er/er ikke(1) egnet som trekkvogn (nr. 1.2 i vedlegg II til direktiv 77/389/EØF)

2.11.6.

Største masse på ubremset tilhenger:

2.12.

Største teknisk tillatte statiske vertikale belastning/masse på kjøretøyets koplingspunkt
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2.12.1.

For motorvognen:

2.16.

Beregnede største tillatte masser ved registrering/i bruk (valgfritt: dersom disse verdiene angis, skal de
kontrolleres i samsvar med kravene i vedlegg IV til direktiv 97/27/EF):

2.16.1.

Beregnet største tillatte totalmasse ved registrering/i bruk (flere angivelser kan oppgis for hver teknisk
konfigurasjon(#)):

2.16.2.

Beregnet største tillatte totalmasse på hver aksel ved registrering/i bruk, og for en semitrailer eller
påhengsvogn, beregnet belastning på koplingspunktet som angitt av produsenten når den er lavere enn
den største teknisk tillatte massen på koplingspunktet (flere angivelser kan oppgis for hver teknisk
konfigurasjon(#)):

2.16.3.

Beregnet største tillatte masse på hver akselgruppe ved registrering/i bruk (flere angivelser kan oppgis for
hver teknisk konfigurasjon(#)):

2.16.4.

Beregnet største tillatte trekkbare masse ved registrering/i bruk (flere angivelser kan oppgis for hver
teknisk konfigurasjon(#)):

2.16.5.

Beregnet største tillatte masse for vogntoget ved registrering/i bruk (flere angivelser kan oppgis for hver
teknisk konfigurasjon(#)):

3.

MOTOR(q) (For kjøretøyer som kan kjøre på enten bensin, diesel osv., eller også i kombinasjon med et
annet drivstoff, skal punktene gjentas(+))

3.1.

Produsent:

3.1.1.

Produsentens motorkode påført motoren:

3.2.

Forbrenningsmotor

3.2.1.1.

Arbeidsprinsipp: elektrisk tenning/kompresjonstenning, firetakts/totakts(1)

3.2.1.2.

Antall sylindrer og sylinderoppstilling:

3.2.1.3.

Slagvolum(s): … cm3

3.2.1.6.

Normalt tomgangsturtall(2): ... min-1

3.2.1.8.

Største nettoeffekt(t): ... kW ved ... min-1 (angitt av produsenten)

3.2.1.9.

Største tillatte motorturtall angitt av produsenten: ... min–1

3.2.2.

Drivstoff: diesel/bensin/LPG/NG/etanol(1)

3.2.2.1.

RON-oktantall, blyholdig:

3.2.2.2.

RON-oktantall, blyfri:

3.2.4.

Drivstofftilførsel

3.2.4.1.

Ved forgasser(e): ja/nei(1)

3.2.4.2.

Ved drivstoffinnsprøyting (bare ved kompresjonstenning): ja/nei(1)

3.2.4.2.2.

Virkemåte: direkte innsprøyting/forkammer/virvelkammer(1)

3.2.4.3.

Ved drivstoffinnsprøyting (bare ved elektrisk tenning): ja/nei(1)

3.2.7.

Kjølesystem (væske/luft)(1)

3.2.8.

Innsugingsanlegg

3.2.8.1.

Overlader: ja/nei(1)
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3.2.12.

Tiltak mot luftforurensning

3.2.12.2.

Supplerende forurensningsreduserende innretninger (dersom slike forekommer og ikke omfattes av andre
numre)

3.2.12.2.1.

Katalysator: ja/nei(1)

3.2.12.2.2.

Lambda-sonde: ja/nei(1)

3.2.12.2.3.

Luftinnsprøyting: ja/nei(1)

3.2.12.2.4.

Eksosresirkulering: ja/nei(1)

3.2.12.2.5.

Innretning for reduksjon av fordampingsutslipp: ja/nei(1)

3.2.12.2.6.

Partikkelfelle: ja/nei(1)

3.2.12.2.7.

Egendiagnosesystem: ja/nei(1)

3.2.12.2.8.

Andre systemer (beskrivelse og virkemåte):

3.2.13.

Plassering av merket med absorpsjonsfaktor (gjelder bare motorer med kompresjonstenning):

3.2.15.

LPG-drivstoffsystem: ja/nei(1)

3.2.16.

NG-drivstoffsystem: ja/nei(1)

3.3.

Elektrisk motor

3.3.1.

Type (vikling, magnetisering): ...

3.3.1.1.

Største effekt over 1 time: ... kW

3.3.1.2.

Driftsspenning: ... V

3.3.2.

Batteri

3.3.2.4.

Plassering:

3.6.5.

Smøremiddeltemperatur
laveste: … K
høyeste: … K

4.

KRAFTOVERFØRING(v)

4.2.

Type (mekanisk, hydraulisk, elektrisk osv.):

4.5.

Girkasse

4.5.1.

Type (manuell/automatisk/CVT (kontinuerlig variabel kraftoverføring))(1)
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4.6.

23.6.2016

Girutvekslingsforhold

Gir

Girkassens utveksling
(forhold mellom motorens
turtall og utgående aksels
turtall)

Differensialens
utveksling(er) (forhold
mellom utgående aksels
turtall og drivhjulenes
turtall)

Samlet utveksling

Maksimum for CVT
1
2
3
…
Minimum for CVT
Revers
4.7.

Kjøretøyets høyeste hastighet (i km/t)(w):

5.

AKSLER

5.1.

Beskrivelse av hver aksel:

5.2.

Merke:

5.3.

Type: …

5.4.

Plassering av løftbare aksler:

5.5.

Plassering av belastbare aksler:

6.

HJULOPPHENG

6.2.

Hjulopphengets type og utforming for hver enkelt aksel eller hvert enkelt hjul:

6.2.1.

Nivåregulering: ja/nei/ekstrautstyr(1)

6.2.3.

Luftfjæring for drivaksel/drivaksler: ja/nei(1)

6.2.3.1.

Oppheng for drivaksel tilsvarende luftfjæring: ja/nei(1)

6.2.3.2.

Frekvens og demping av svingningene i den fjærede massen:

6.6.1.

Dekk-/hjulkombinasjon(er) (for dekk oppgis dimensjonsbetegnelse, minste indeks for belastningskapasitet
og symbol for minste hastighetskategori; for hjul oppgis felgdimensjon(er) og innpressing(er))

6.6.1.1.

Aksler

6.6.1.1.1.

Aksel 1:

6.6.1.1.2.

Aksel 2:
osv.

6.6.1.2.

Eventuelt reservehjul:

6.6.2.

Øvre og nedre grense for rulleradius
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6.6.2.1.

Aksel 1:

6.6.2.2.

Aksel 2:
osv.

7.

STYRING

7.2.

Kraftoverføring og betjening

7.2.1.

Type overføringsinnretning (spesifiseres eventuelt for for- og bakhjul):

7.2.2.

Overføring til hjulene (også ikke-mekanisk; spesifiseres eventuelt for for- og bakhjul):

7.2.3.

Eventuell hjelpekraft:

8.

BREMSER

8.5.

Blokkeringsfrie bremser: ja/nei/ekstrautstyr(1)

8.9.

Kort beskrivelse av bremseanleggene (i samsvar med nr. 1.6 i tilføyelsen til tillegg 1 i vedlegg IX til
direktiv 71/320/EØF):

8.11.

Nærmere beskrivelse av type(r) mellomakselbremseanlegg:

9.

KAROSSERI

9.1.

Karosseritype:

9.3.

Fører- og passasjerdører, låser og hengsler

9.3.1.

Antall dører og deres utforming:

9.9.

Innretninger for indirekte utsyn

9.9.1.

Speil (angi for hvert speil):

9.9.1.1.

Merke:

9.9.1.2.

EF-typegodkjenningsmerke:

9.9.1.3.

Variant:

9.9.1.4.

Tegning(er) som identifiserer speilet og viser speilets plassering på kjøretøyet:

9.9.1.5.

Detaljerte opplysninger om festemåte, herunder den delen av kjøretøyet som speilet er festet til:

9.9.1.6.

Tilleggsutstyr som kan ha innvirkning på synsfeltet bakover:

9.9.1.7.

Kort beskrivelse av eventuelle elektroniske komponenter i innstillingssystemet:

9.9.2.

Andre innretninger for indirekte utsyn enn speil:

9.9.2.1.

Type og egenskaper (f.eks. fullstendig beskrivelse av innretningen):

9.9.2.1.1.

Dersom det dreier seg om en innretning med kamera og skjerm, deteksjonsavstand (i mm),
kontrast, luminansfelt, korreksjon for blending, visningsegenskaper (svart/hvitt eller farge), bildets
repetisjonshyppighet, skjermens luminansfelt:

9.9.2.1.2.

Tilstrekkelig detaljerte tegninger til å identifisere hele innretningen, herunder monteringsanvisning;
plasseringen av EF-typegodkjenningsmerket skal være angitt på tegningene.
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9.10.

Innvendig utstyr

9.10.3.

Seter

9.10.3.1.

Antall:

9.10.3.2.

Plassering og innretning:

9.10.3.2.1.

Antall sitteplasser:

9.10.3.2.2.

Sitteplass(er) som er beregnet på bruk bare når kjøretøyet står stille:

9.10.4.1.

Type hodestøtte(r): integrert(e)/avtakbar(e)/separat(e)(1)

9.10.4.2.

Eventuelt typegodkjenningsnummer/-numre:

9.12.2.

Type og plassering av ekstra sikringsutstyr (angi ja/nei/ekstrautstyr):

23.6.2016

(V = venstre side, H = høyre side, M = midtre sitteplass)
Kollisjonspute foran

Første seterad

Andre seterad ( )
1

()
1

⎧
⎨
⎩

V

⎧
⎨
⎩

V

Kollisjonspute i siden

Tilleggsstrammer for
belte

M
H

M
H

Tabellen kan utvides etter behov for kjøretøyer med flere enn to seterader, eller dersom det er flere enn tre seter i
kjøretøyets bredde.

9.17.

Lovfestede kjennemerker (direktiv 76/114/EØF)

9.17.1.

Fotografier og/eller tegninger av plasseringen av de lovfestede kjennemerkene og pregingene og av
kjøretøyets understellsnummer:

9.17.4.

Produsentens erklæring om samsvar med kravene i nr. 1.1.1 i vedlegg II til direktiv 76/114/EØF

9.17.4.1.

Betydningen av tegnene i annen del, og eventuelt i tredje del, som benyttes for å oppfylle kravene i nr. 5.3
i ISO-standard 3779-1983, skal forklares:

9.17.4.2.

Dersom tegnene i annen del benyttes for å oppfylle kravene i nr. 5.4 i ISO-standard 3779-1983, skal disse
tegnene angis:

9.23.

Beskyttelse av fotgjengere

9.23.1.

En detaljert beskrivelse med fotografier og/eller tegninger av kjøretøyet med hensyn til konstruksjon,
dimensjoner, relevante referanselinjer og materialsammensetning for kjøretøyets frontparti (indre og ytre)
skal framlegges. Denne beskrivelsen skal omfatte detaljerte opplysninger om alle aktive vernesystemer
som er montert.

11.

FORBINDELSER MELLOM TREKKVOGNER OG TILHENGERE OG SEMITRAILERE

11.1.

Klasse og type for den eller de koplingene som er montert, eller skal monteres:

11.3.

Instruksjoner for hvordan koplingstypen skal festes til kjøretøyet, og fotografier eller tegninger av
festepunktene på kjøretøyet som angitt av produsenten; tilleggsopplysninger dersom bruken av
koplingstypen er begrenset til visse varianter eller versjoner av kjøretøytypen:

11.4.

Opplysninger om montering av særlige trekkbeslag eller tilhengerfester:

11.5.

EF-typegodkjenningsnummer/-numre:

12.7.1.

Kjøretøyet er utstyrt med kortdistanseradarutstyr i 24 GHz-frekvensbåndet: Ja/nei (stryk det som ikke
passer).

12.7.2.

Kjøretøyet er utstyrt med kortdistanseradarutstyr i 79 GHz-frekvensbåndet: Ja/nei (stryk det som ikke
passer).
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13.

SÆRLIGE BESTEMMELSER OM KJØRETØYER SOM BENYTTES TIL PERSONTRANSPORT, OG
SOM HAR FLERE ENN ÅTTE SETER I TILLEGG TIL FØRERSETET

13.1.

Kjøretøyklasse (klasse I, klasse II, klasse III, klasse A, klasse B):

13.1.1.

Understellstyper som EF-typegodkjent karosseri kan monteres på (produsent(er) og kjøretøytype(r)):

13.3.

Antall passasjerer (sittende og stående)

13.3.1.

I alt (N):

13.3.2.

Øvre etasje(Na)(1):

13.3.3.

Nedre etasje(Nb)(1):

13.4.

Antall sitteplasser for passasjerer

13.4.1.

I alt (A):

13.4.2.

Øvre etasje(Aa)(1):

13.4.3.

Nedre etasje(Ab)(1):

B: For gruppe O
0.

ALLMENT

0.1.

Merke (produsentens firma):

0.2.

Type:

0.2.1.

Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):

0.3.

Typebetegnelse, dersom det er merket på kjøretøyet(b):

0.3.1.

Merkingens plassering:

0.4.

Kjøretøygruppe(c):

0.4.1.

Klassifisering(er) etter hva slags farlig gods kjøretøyet skal transportere:

0.5.

Produsentens navn og adresse:

0.8.

Monteringsanleggets/-anleggenes adresse(r):

0.9.

Navn og adresse til produsentens eventuelle representant: ...

1.

KJØRETØYETS ALLMENNE SPESIFIKASJONER

1.1.

Fotografier og/eller tegninger av et representativt kjøretøy:

1.3.

Antall aksler og hjul:

1.3.2.

Antall og plassering av styrende aksler:

1.4.

Eventuelt understell (oversiktstegning):

2.

MASSE OG DIMENSJONER(e) (i kg og mm)
(Se tegning dersom slik foreligger)

2.1.

Akselavstand(er) (ved største belastning)(f):
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2.3.1.

Sporvidde for hver styrende aksel(i):

2.3.2.

Sporvidde for alle andre aksler(i):

2.4.

Kjøretøyets hoveddimensjoner (utvendig)

2.4.2.

For understell med karosseri

2.4.2.1.

Lengde(j):

2.4.2.1.1.

Lasteflatens lengde:

2.4.2.2.

Bredde(k):

2.4.2.2.1.

Veggtykkelse (for kjøretøyer bestemt for temperaturkontrollert transport av gods):

2.4.2.3.

Høyde (i driftsferdig stand)(l) (for oppheng som kan høydejusteres, angis normal innstilling under kjøring):

2.6.

Kjøretøyets masse med karosseri − for trekkvogn i andre grupper enn M1, med kopling, dersom den er
montert av produsenten − i driftsferdig stand, eller understellets masse eller understellets masse med
førerhus uten karosseri eller kopling dersom karosseriet og/eller koplingen ikke er montert av produsenten
(med væsker, verktøy, eventuelt reservehjul og fører og, for busser og turvogner, et mannskapsmedlem
dersom kjøretøyet er utstyrt med et mannskapssete) (o) (største og minste for hver variant):

2.6.1.

Fordeling av denne massen på akslene og, for semitrailere eller påhengsvogner, belastningen på
koplingspunktet (største og minste for hver variant):

2.7.

For et etappevis ferdigoppbygd kjøretøy, minste masse som angitt av produsenten, ved et delvis oppbygd
kjøretøy:

2.8.

Største teknisk tillatte totalmasse angitt av produsenten(y)(*):

2.8.1.

Fordeling av denne massen på akslene, og for semitrailere eller påhengsvogner, belastningen på
koplingspunktet(*):

2.9.

Største teknisk tillatte masse på hver aksel:

2.10.

Største teknisk tillatte masse på hver akselgruppe:

2.12.

Største teknisk tillatte statiske vertikale belastning/masse på kjøretøyets koplingspunkt

2.12.2.

For semitraileren eller påhengsvognen:

2.16.

Beregnede største tillatte masser ved registrering/i bruk (valgfritt: dersom disse verdiene angis, skal de
kontrolleres i samsvar med kravene i vedlegg IV til direktiv 97/27/EF):

2.16.1.

Beregnet største tillatte totalmasse ved registrering/i bruk (flere angivelser kan oppgis for hver teknisk
konfigurasjon(#)):

2.16.2.

Beregnet største tillatte totalmasse på hver aksel ved registrering/i bruk, og for en semitrailer eller
påhengsvogn, beregnet belastning på koplingspunktet som angitt av produsenten når den er lavere enn
den største teknisk tillatte massen på koplingspunktet (flere angivelser kan oppgis for hver teknisk
konfigurasjon(#)):

2.16.3.

Beregnet største tillatte masse på hver akselgruppe ved registrering/i bruk (flere angivelser kan oppgis for
hver teknisk konfigurasjon(#)):

2.16.4.

Beregnet største tillatte trekkbare masse ved registrering/i bruk (flere angivelser kan oppgis for hver
teknisk konfigurasjon(#)):

2.16.5.

Beregnet største tillatte masse for vogntoget ved registrering/i bruk (flere angivelser kan oppgis for hver
teknisk konfigurasjon(#)):
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5.

AKSLER

5.1.

Beskrivelse av hver aksel:

5.2.

Merke:

5.3.

Type: …

5.4.

Plassering av løftbare aksler:

5.5.

Plassering av belastbare aksler:

6.

HJULOPPHENG

6.2.

Hjulopphengets type og utforming for hver enkelt aksel eller hvert enkelt hjul:

6.2.1.

Nivåregulering: ja/nei/ekstrautstyr(1)

6.6.1.

Dekk-/hjulkombinasjon(er) (for dekk oppgis dimensjonsbetegnelse, minste indeks for belastningskapasitet
og symbol for minste hastighetskategori; for hjul oppgis felgdimensjon(er) og innpressing(er))

6.6.1.1.

Aksler

6.6.1.1.1.

Aksel 1:

6.6.1.1.2.

Aksel 2:
osv.

6.6.1.2.

Eventuelt reservehjul:

6.6.2.

Øvre og nedre grense for rulleradius

6.6.2.1.

Aksel 1:

6.6.2.2.

Aksel 2:
osv.

7.

STYRING

7.2.

Kraftoverføring og betjening

7.2.1.

Type overføringsinnretning (spesifiseres eventuelt for for- og bakhjul):

7.2.2.

Overføring til hjulene (også ikke-mekanisk; spesifiseres eventuelt for for- og bakhjul):

7.2.3.

Eventuell hjelpekraft:

8.

BREMSER

8.5.

Blokkeringsfrie bremser: ja/nei/ekstrautstyr(1)

8.9.

Kort beskrivelse av bremseanleggene (i samsvar med nr. 1.6 i tilføyelsen til tillegg 1 i vedlegg IX til
direktiv 71/320/EØF):

9.

KAROSSERI

9.1.

Karosseritype:

9.17.

Lovfestede kjennemerker (direktiv 76/114/EØF)

9.17.1.

Fotografier og/eller tegninger av plasseringen av de lovfestede kjennemerkene og pregingene og av
kjøretøyets understellsnummer:

9.17.4.

Produsentens erklæring om samsvar med kravene i nr. 1.1.1 i vedlegg II til direktiv 76/114/EØF
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9.17.4.1.

Betydningen av tegnene i annen del, og eventuelt i tredje del, som benyttes for å oppfylle kravene i nr. 5.3
i ISO-standard 3779-1983, skal forklares:

9.17.4.2.

Dersom tegnene i annen del benyttes for å oppfylle kravene i nr. 5.4 i ISO-standard 3779-1983, skal disse
tegnene angis:

11.

FORBINDELSER MELLOM TREKKVOGNER OG TILHENGERE OG SEMITRAILERE

11.1.

Klasse og type for den eller de koplingene som er montert, eller skal monteres:

11.5.

EF-typegodkjenningsnummer/-numre:

DEL II
Tabell som viser hvordan de numrene i del I som har flere oppføringer, kan kombineres for kjøretøyversjoner. Hvert av
disse numrene er merket med en bokstav som i tabellen angir hvilken eller hvilke oppføringer fra et bestemt nummer
som gjelder for en bestemt versjon.
Det skal utarbeides en egen tabell for hver enkelt variant innenfor hver kjøretøytype.
Oppføringer som kan kombineres uten begrensninger innenfor en variant, skal føres i kolonnen merket «Alle».
Nummer

Alle

Versjon 1

Versjon 2

Osv.

Versjon nr.

Opplysningene kan framstilles på annen måte, forutsatt at det opprinnelige målet nås.
Hver variant og hver versjon skal betegnes med en numerisk eller alfanumerisk kode, som også må angis i
samsvarssertifikatet (vedlegg IX) for det aktuelle kjøretøyet.
For en variant i henhold til vedlegg IX eller artikkel 20 skal produsenten tildele en særskilt kode.

DEL III
Typegodkjenningsnumre
Oppgi opplysningene som kreves i tabellen nedenfor, om de numrene (***) som gjelder kjøretøyene i vedlegg IV eller
XI. (Alle relevante typegodkjenninger skal tas med.)

Emne

(+)
(++)

Typegodkjenningsnummer

Medlemsstat
eller avtalepart(+)
som utsteder
godkjenningen(++)

Avtaleparter til den reviderte 1958-avtalen.
Skal opplyses dersom det ikke framgår av EF-typegodkjenningsnummeret.

Underskrift:
Stilling:
Dato:

________

Utvidelse (dato)

Variant(er)/versjon(er)

23.6.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 35/265

VEDLEGG IV
Liste over krav med henblikk på EF-typegodkjenning av kjøretøyer

DEL I
Liste over rettsakter
(Det skal tas hensyn til virkeområdet for og de siste endringene av hver av rettsaktene nedenfor. Med hensyn til UN-ECE-reglementer viser henvisningen
til rettsakten de relevante endringsseriene for UN-ECE-reglementer som Fellesskapet har tiltrådt.)
Emne

Rettsakt

Henvisning til
EFT/EUT

Gyldighetsområde
M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1.

Lydnivåer

70/157/EØF

L 42 av 23.2.1970,
s. 16.

X

X

X

X

X

X

2.

Utslipp

70/220/EØF

L 76 av 6.4.1970,
s. 1.

X

X

X

X

X

X

3.

Drivstofftanker/
underkjøringshinder bak

70/221/EØF

L 76 av 6.4.1970,
s. 23.

X(5)

X(5)

X(5)

X(5)

X(5)

X(5)

X

X

X

X

4.

Monteringssted for
kjennemerke bak

70/222/EØF

L 76 av 6.4.1970,
s. 25.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.

Betjeningskraft

70/311/EØF

L 133 av
18.6.1970, s. 10.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6.

Dørlåser og dørhengsler

70/387/EØF

L 176 av
10.8.1970, s. 5.

X

X

X

X

7.

Signalhorn

70/388/EØF

L 176 av
10.8.1970, s. 12.

X

X

X

X

X

X

8.

Innretninger for indirekte
utsyn

2003/97/EF(8)

L 25 av 29.1.2004,
s. 1.

X

X

X

X

X

X

9.

Bremser

71/320/EØF

L 202 av 6.9.1971,
s. 37.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10. Radiostøydemping

72/245/EØF

L 152 av 6.7.1972,
s. 15.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11. Utslipp fra dieselmotorer

72/306/EØF

L 190 av
20.8.1972, s. 1.

X

X

X

X

X

X

12. Innvendig utstyr

74/60/EØF

L 38 av 11.2.1974,
s. 2.

X

13. Tyverisikring og startsperre

74/61/EØF

L 38 av 11.2.1974,
s. 22.

X

X

X

X

X

X

14. Styreinnretningens oppførsel
ved sammenstøt

74/297/EØF

L 165 av
20.6.1974, s. 16.

X

15. Setestyrke

74/408/EØF

L 221 av
12.8.1974, s. 1.

X

16. Utstikkende deler

74/483/EØF

L 256 av
2.10.1974, s. 4.

X

17. Hastighetsmåler og reversgir

75/443/EØF

L 196 av
26.7.1975, s. 1.

18. Kjennemerker (lovfestede)

76/114/EØF

X

X

X

X

19. Bilbeltefester

76/115/EØF

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L 24 av 30.1.1976,
s. 1.

X

X

X

X

X

X

L 24 av 30.1.1976,
s. 6.

X

X

X

X

X

X
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Gyldighetsområde
M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

20. Montering av lys- og
lyssignalinnretninger

76/756/EØF

L 262 av
27.9.1976, s. 1.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21. Refleksinnretninger

76/757/EØF

L 262 av
27.9.1976, s. 32.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22. Lykter (toppmarkeringslys,
markeringslys foran/bak,
sidemarkeringslys, stopplys,
kjørelys)

76/758/EØF

L 262 av
27.9.1976, s. 54.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23. Lykter for retningslys

76/759/EØF

L 262 av
27.9.1976, s. 71.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24. Lykter for kjennemerke bak

76/760/EØF

L 262 av
27.9.1976, s. 85.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25. Frontlykter (herunder
glødelamper)

76/761/EØF

L 262 av
27.9.1976, s. 96.

X

X

X

X

X

X

26. Lykter for tåkelys foran

76/762/EØF

L 262 av
27.9.1976, s. 122.

X

X

X

X

X

X

27. Slepeinnretninger

77/389/EØF

L 145 av
13.6.1977, s. 41.

X

X

X

X

X

X

28. Lykter for tåkelys bak

77/538/EØF

L 220 av
29.8.1977, s. 60.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29. Lykter for ryggelys

77/539/EØF

L 220 av
29.8.1977, s. 72.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30. Lykter for parkeringslys

77/540/EØF

L 220 av
29.8.1977, s. 83.

X

X

X

X

X

X

31. Bilbelter og sikringsutstyr

77/541/EØF

L 220 av
29.8.1977, s. 95.

X

X

X

X

X

X

32. Synsfelt forover

77/649/EØF

L 267 av
19.10.1977, s. 1.

X

33. Merking av
betjeningsinnretninger

78/316/EØF

L 81 av 28.3.1978,
s. 3.

X

X

X

X

X

X

34. Avising/avdugging

78/317/EØF

L 81 av 28.3.1978,
s. 27.

X

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

35. Vindusvisker/vindusspyler

78/318/EØF

L 81 av 28.3.1978,
s. 49.

X

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

36. Varmeanlegg

2001/56/EF

L 292 av
9.11.2001, s. 21.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

37. Hjulavskjerming

78/549/EØF

L 168 av
26.6.1978, s. 45.

X

38. Hodestøtter

78/932/EØF

L 325 av
20.11.1978, s. 1.

X

39. CO2 -utslipp/drivstofforbruk

80/1268/EØF

L 375 av
31.12.1980, s. 36.

X

40. Motoreffekt

80/1269/EØF

L 375 av
31.12.1980, s. 46.

X

X

X

X

X

X

41. Utslipp fra dieselmotorer

88/77/EØF

L 36 av 9.2.1988,
s. 33.

X

X

X

X

X

X

42. Sidevern

89/297/EØF

L 124 av 5.5.1989,
s. 1.

X

X

X

X

43. Avskjermingssystemer

91/226/EØF

L 103 av
23.4.1991, s. 5.

X

X

X

X

44. Masse og dimensjoner (biler)

92/21/EØF

L 129 av
14.5.1992, s. 1.

X

X
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45. Sikkerhetsglass

92/22/EØF

L 129 av
14.5.1992, s. 11.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46. Dekk

92/23/EØF

L 129 av
14.5.1992, s. 95.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

47. Hastighetsbegrensere

92/24/EØF

L 129 av
14.5.1992, s. 154.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X(3)

X(3)

X(3)

X

X

X

X

X(4)

X(4)

X(4)

X(4)

X(4)

X(4)

X

X

X

48. Masse og dimensjoner (andre 97/27/EF
kjøretøyer enn nevnt i nr. 44)

L 233 av
28.8.1997, s. 1.

X

49. Utstikkende deler på førerhus 92/114/EØF

L 409 av
31.12.1992, s. 17.

50. Koplinger

94/20/EF

L 195 av
29.7.1994, s. 1.

51. Antennelighet

95/28/EF

L 281 av
23.11.1995, s. 1.

52. Busser og turvogner

2001/85/EF

L 42 av 13.2.2002,
s. 1.

53. Frontkollisjon

96/79/EF

L 18 av 21.1.1997,
s. 7.

X

54. Sidekollisjon

96/27/EF

L 169 av 8.7.1996,
s. 1.

X

56. Kjøretøyer for transport av
farlig gods

98/91/EF

L 11 av 16.1.1999,
s. 25.

57. Underkjøringshinder foran

2000/40/EF

L 203 av
10.8.2000, s. 9.

58. Beskyttelse av fotgjengere

2003/102/EF

L 321 av
6.12.2003, s. 15.

X(3)

X(3)

X

X(3)
X

X

X

X

55.

X:
( 1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

X(4)

X(6)

X(6)(7)

Gjeldende rettsakt.
Kjøretøyer i denne gruppen skal være utstyrt med en passende avisings-/avduggingsinnretning for frontruten.
Kjøretøyer i denne gruppen skal være utstyrt med passende vindusvisker-/vindusspyleranlegg for frontruten.
Kravene i direktiv 94/20/EF får anvendelse bare på kjøretøyer som er utstyrt med koplinger.
Kravene i direktiv 98/91/EF får anvendelse bare dersom produsenten søker om EF-typegodkjenning av et kjøretøy for transport av farlig gods.
For LPG- eller CNG-drevne kjøretøyer kreves godkjenning i samsvar med UN-ECE-reglement 67-01 eller 110, i påvente av at det vedtas relevante endringer av
direktiv 70/221/EØF som vil omfatte LPG- og CNG-tanker.
Største masse ikke over 2,5 tonn.
Avledet av kjøretøyer i gruppe M1 .
Fram til datoene nevnt i artikkel 2 i direktiv 2003/97/EF er godkjenninger gitt i henhold til direktiv 71/127/EØF fortsatt gyldige med hensyn til typegodkjenning av
hele kjøretøyet.
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Tillegg
Liste over krav for EF-typegodkjenning av kjøretøyer i gruppe M1 som produseres i små serier

(Det skal tas hensyn til de siste endringene av hver av rettsaktene nedenfor)
Emne

Rettsakt

Henvisning til EFT/EUT

M1

1.

Lydnivå

70/157/EØF

L 42 av 23.2.1970, s. 16.

A

2.

Utslipp unntatt hele settet
med krav i forbindelse med
egendiagnosesystemer (OBD)

70/220/EØF

L 76 av 6.4.1970, s. 1.

A

3.

Drivstofftanker/underkjøringshinder 70/221/EØF
bak

L 76 av 6.4.1970, s. 23.

B

4.

Monteringssted for kjennemerke
bak

70/222/EØF

L 76 av 6.4.1970, s. 25.

B

5.

Betjeningskraft

70/311/EØF

L 133 av 18.6.1970, s. 10.

C

6.

Dørlåser og dørhengsler

70/387/EØF

L 176 av 10.8.1970, s. 5.

C

7.

Signalhorn

70/388/EØF

L 176 av 10.8.1970, s. 12.

B

8.

Innretninger for indirekte utsyn

2003/97/EF( )
5

L 25 av 29.1.2004, s. 1.

X(2)
B(4)

9.

Bremser

71/320/EØF

L 202 av 6.9.1971, s. 37.

A

10.

Radiostøydemping

72/245/EØF

L 152 av 6.7.1972, s. 15.

A(1)
C(3)

11.

Utslipp fra dieselmotorer

72/306/EØF

L 190 av 20.8.1972, s. 1.

A

12.

Innvendig utstyr

74/60/EØF

L 38 av 11.2.1974, s. 2.

C

13.

Tyverisikring og startsperre

74/61/EØF

L 38 av 11.2.1974, s. 22.

A

14.

Styreinnretningens oppførsel ved
sammenstøt

74/297/EØF

L 165 av 20.6.1974, s. 16.

C

15.

Setestyrke

74/408/EØF

L 221 av 12.8.1974, s. 1.

C

16.

Utstikkende deler

74/483/EØF

L 266 av 2.10.1974, s. 4.

C

17.

Hastighetsmåler og reversgir

75/443/EØF

L 196 av 26.7.1975, s. 1.

B

18.

Kjennemerker (lovfestede)

76/114/EØF

L 24 av 30.1.1976, s. 1.

B

19.

Bilbeltefester

76/115/EØF

L 24 av 30.1.1976, s. 6.

B

20.

Montering av lys- og
lyssignalinnretninger

76/756/EØF

L 262 av 27.9.1976, s. 1.

B

21.

Refleksinnretninger

76/757/EØF

L 262 av 27.9.1976, s. 32.

X

22.

Lykter (toppmarkeringslys,
markeringslys foran/bak, stopplys,
sidemarkeringslys, kjørelys)

76/758/EØF

L 262 av 27.9.1976, s. 54.

X

23.

Lykter for retningslys

76/759/EØF

L 262 av 27.9.1976, s. 71.

X

24.

Lykter for kjennemerke bak

76/760/EØF

L 262 av 27.9.1976, s. 85.

X

25.

Frontlykter (herunder glødelamper)

76/761/EØF

L 262 av 27.9.1976, s. 96.

X

26.

Lykter for tåkelys foran

76/762/EØF

L 262 av 27.9.1976, s. 122.

X

27.

Slepeinnretninger

77/389/EØF

L 145 av 13.6.1977, s. 41.

B

28.

Lykter for tåkelys bak

77/538/EØF

L 220 av 29.8.1977, s. 60.

X

29.

Lykter for ryggelys

77/539/EØF

L 220 av 29.8.1977, s. 72.

X

30.

Lykter for parkeringslys

77/540/EØF

L 220 av 29.8.1977, s. 83.

X

31.

Bilbelter og sikringsutstyr

77/541/EØF

L 220 av 29.8.1977, s. 95.

A(2)
B(4)
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M1

32.

Synsfelt forover

77/649/EØF

L 267 av 19.10.1977, s. 1.

A

33.

Merking av betjeningsinnretninger

78/316/EØF

L 81 av 28.3.1978, s. 3.

X

34.

Avising/avdugging

78/317/EØF

L 81 av 28.3.1978, s. 27.

C

35.

Vindusvisker/vindusspyler

78/318/EØF

L 81 av 28.3.1978, s. 49.

C

36.

Varmeanlegg

2001/56/EF

L 292 av 9.11.2001, s. 21.

C

37.

Hjulavskjerming

78/549/EØF

L 168 av 26.6.1978, s. 45.

B

39.

Drivstofforbruk

80/1268/EØF

L 375 av 31.12.1980, s. 36.

A

40.

Motoreffekt

80/1269/EØF

L 375 av 31.12.1980, s. 46.

C

41.

Utslipp fra dieselmotorer

88/77/EØF

L 36 av 9.2.1988, s. 33.

A

44.

Masse og dimensjoner (biler)

92/21/EØF

L 129 av 14.5.1992, s. 1.

C

45.

Sikkerhetsglass

92/22/EØF

L 129 av 14.5.1992, s. 11.

X(2)
B(4)

46.

Dekk

92/23/EØF

L 129 av 14.5.1992, s. 95.

X(2)
B(4)

50.

Koplinger

94/20/EF

L 195 av 29.7.1994, s. 1.

X(2)
A(4)

53.

Frontkollisjon

96/79/EF

L 18 av 21.1.1997, s. 7.

N/A

54.

Sidekollisjon

96/27/EF

L 169 av 8.7.1996, s. 1.

N/A

58.

Beskyttelse av fotgjengere

2003/102/EF

L 321 av 6.12.2003, s. 15.

N/A

(1) Elektronisk delenhet
(2) Del
(3) Kjøretøy
(4) Monteringskrav
(5) Fram til 26. januar 2006 kan godkjenninger i henhold til direktiv 71/127/EØF godtas som alternativ.
Forklaring
X: Fullt samsvar med rettsakt kreves; EF-typegodkjenningsdokument skal utstedes; produksjonssamsvar skal sikres.
A: Ingen unntak tillates utover dem som er angitt i rettsakten. Typegodkjenningsdokument og typegodkjenningsmerke kreves ikke.
Prøvingsrapporter skal utarbeides av en meldt teknisk instans.
B: De tekniske kravene i rettsakten skal være oppfylt. Prøvingene fastsatt i rettsakten skal utføres i sin helhet; dersom
godkjenningsmyndigheten godtar det, kan produsenten selv utføre dem; vedkommende kan få lov til å utstede den tekniske
rapporten; det er ikke nødvendig å utstede et typegodkjenningsdokument, og typegodkjenning kreves ikke.
C: Produsenten skal overfor godkjenningsmyndigheten påvise at de grunnleggende kravene i rettsakten er oppfylt.
N/A:Denne rettsakt får ikke anvendelse (ingen krav).
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DEL II

Når det vises til et særdirektiv eller en særforordning, skal en godkjenning utstedt i henhold til UN-ECE-reglementene
nedenfor (idet det tas hensyn til virkeområdet(1) og endringer av hvert av UN-ECE-reglementene oppført nedenfor),
godtas som et alternativ til en EF-typegodkjenning gitt i henhold til relevant særdirektiv eller -forordning i tabellen i
del I.
Disse UN-ECE-reglementene har Fellesskapet sluttet seg til i egenskap av avtalepart til De forente nasjoners økonomiske
kommisjon for Europas «reviderte Genève-avtale av 1958», i henhold til rådsbeslutning 97/836/EF eller etterfølgende
rådsbeslutninger som fastsatt ved artikkel 3 nr. 3 i nevnte beslutning.
Ytterligere endringer av UN-ECE-reglementene oppført nedenfor anses også som likeverdige, med forbehold for
Fellesskapets beslutning fastsatt ved artikkel 4 nr. 2 i beslutning 97/836/EF(++).
Emne

UN-ECE-grunnreglement
nr.

Endringsserie

1.

Lydnivåer

51

02

1.

Reservelyddemper

59

00

2.

Utslipp

83

03

2.

Reservedels- og utskiftningskatalysatorer

103

00

3.

Underkjøringshinder bak

58

01

3.

Drivstofftanker

34

01

3.

Drivstofftanker

67

01

3.

Drivstofftanker

110

00

5.

Betjeningskraft

79

01

6.

Dørlåser og dørhengsler

11

02

7.

Signalhorn

28

00

8.

Speil

46

01

8A.

Innretninger for indirekte utsyn

46

02

9.

Bremser

13

09

9.

Bremser

13H

00

9.

Bremsebelegg

90

01

10.

Radiostøydemping

10

02

11.

Utslipp fra dieselmotorer

24

03

12.

Innvendig utstyr

21

01

13.

Tyverisikring

18

02

13.

Startsperre

97

00

13.

Alarmsystemer

97

00

13.

Ulovlig bruk

116

00

14.

Styreinnretningens oppførsel ved sammenstøt

12

03

15.

Setestyrke

17

06

15.

Setestyrke (busser og turvogner)

80

01

16.

Utstikkende deler

26

02

17.

Hastighetsmåler

39

00

19.

Bilbeltefester

14

04

20.

Montering av lys- og lyssignalinnretninger

48

01

21.

Refleksinnretninger

3

02

22.

Lykter (toppmarkeringslys,
stopplys)

7

02

(1)

markeringslys

foran/bak,

Dersom særdirektivet eller særforordningen inneholder monteringskrav, gjelder disse også for deler og separate tekniske enheter
som er godkjent i samsvar med UN-ECE-reglementene.
(++) Se UNECE TRANS/WP.29/343 i siste revisjon for senere endringer.
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UN-ECE-grunnreglement
nr.
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Endringsserie

22.

Lykter for kjørelys

87

00

22.

Lykter for sidemarkeringslys

91

00

23.

Lykter for retningslys

6

01

24.

Lykter for kjennemerke bak

4

00

25.

Frontlykter (R2 og HS1)

1

01

25.

Frontlykter (sealed beam)

5

02

25.

Frontlykter (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7 og/eller H8)

8

04

25.

Frontlykter (H4)

20

02

25.

Frontlykter («sealed beam»-halogenlykter)

31

02

25.

Glødetrådslamper til bruk i godkjente lykter

37

03

25.

Frontlykter med lyskilde av gassutladningstypen

98

00

25.

Lyskilder av gassutladningstypen til bruk i godkjente
gassutladningslamper

99

00

26.

Lykter for tåkelys foran

19

02

28.

Lykter for tåkelys bak

38

00

29.

Lykter for ryggelys

23

00

30.

Lykter for parkeringslys

77

00

31.

Bilbelter og sikringsutstyr

16

04

31.

Barnesikringsinnretninger

44

03

38.

Hodestøtter (kombinert med seter)

17

06

38.

Hodestøtter

25

04

39.

Drivstofforbruk

101

00

40.

Motoreffekt

85

00

41.

Utslipp fra dieselmotorer

49

02

42.

Sidevern

73

00

45.

Sikkerhetsglass

43

00

46.

Dekk til motorvogner og deres tilhengere

30

02

46.

Dekk til nyttekjøretøyer og deres tilhengere

54

00

46.

Reservedekk/-hjul til midlertidig bruk

64

00

46.

Rullestøy

117

00

47.

Hastighetsbegrensere

89

00

50.

Koplinger

55

01

51.

Antennelighet

118

00

52.

Påbyggets stivhet (busser)

66

00

53.

Frontkollisjon

94

01

54.

Sidekollisjon

95

02

55.

Underkjøringshinder foran

93

00
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VEDLEGG V

Framgangsmåter som skal følges ved EF-typegodkjenning av kjøretøyer
1.

Ved søknad om typegodkjenning av et helt kjøretøy skal EF-typegodkjenningsmyndigheten
a) kontrollere at alle EF-typegodkjenningsdokumenter som er utstedt i henhold til gjeldende rettsakter for
typegodkjenning av kjøretøy, omfatter den aktuelle kjøretøytypen og er i samsvar med de fastsatte kravene,
b) ved gjennomgåelse av dokumentasjonen sikre at kjøretøyspesifikasjonen(e) og dataene i del I
av opplysningsdokumentet for kjøretøyet inngår i opplysningene i opplysningspakkene og i EFtypegodkjenningsdokumentene i henhold til de relevante rettsaktene, og når et nummer i del I av
opplysningsdokumentet ikke inngår i opplysningspakken for noen av rettsaktene, kontrollere at den aktuelle
delen eller egenskapen er i samsvar med opplysningene i opplysningsmappen,
c) for et visst antall kjøretøyer av den typen det søkes om typegodkjenning for, foreta eller sørge for at det foretas
kontroll av deler og systemer for å sikre at kjøretøyet/kjøretøyene er konstruert i samsvar med de aktuelle
dataene i den godkjente opplysningspakken for alle relevante EF-typegodkjenningsdokumenter,
d) eventuelt foreta eller sørge for at det foretas nødvendig kontroll av monteringen av separate tekniske enheter,
e) eventuelt foreta eller sørge for at det foretas nødvendig kontroll av at innretningene fastsatt i fotnote (1) og (2) i
del 1 i vedlegg IV, finnes.

2.

Antall kjøretøyer som skal kontrolleres i henhold til nr. 1 bokstav c), skal være tilstrekkelig til at det kan foretas
en hensiktsmessig kontroll av de forskjellige kombinasjonene som skal typegodkjennes i samsvar med følgende
kriterier:
Kjøretøygruppe

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Motor

X

X

X

X

X

X

—

—

—

—

Girkasse

X

X

X

X

X

X

—

—

—

—

Antall aksler

—

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Drivaksler (antall, plassering,
innbyrdes forbindelse)

X

X

X

X

X

X

—

—

—

—

Styrende aksler (antall og
plassering)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Karosseritype

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Antall dører

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Rattside

X

X

X

X

X

X

—

—

—

—

Antall seter

X

X

X

X

X

X

—

—

—

—

Utstyrsnivå

X

X

X

X

X

X

—

—

—

—

Kriterier

3.

Dersom det ikke foreligger typegodkjenningsdokumenter utstedt i henhold til de relevante rettsaktene, skal EFtypegodkjenningsmyndigheten
a) sørge for nødvendige prøvinger og kontroller som kreves i henhold til hver av de relevante rettsaktene,
b) kontrollere at kjøretøyet er i samsvar med opplysningene i opplysningsmappen for kjøretøyet, og at kjøretøyet
oppfyller de tekniske kravene fastsatt i hver av de relevante rettsaktene,
c) eventuelt foreta eller sørge for at det foretas nødvendig kontroll av monteringen av separate tekniske enheter,
d) eventuelt foreta eller sørge for at det foretas nødvendig kontroll av at innretningene fastsatt i fotnote (1) og (2) i
del 1 i vedlegg IV, finnes.

________
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Tillegg 1
Standarder som enhetene nevnt i artikkel 41 skal overholde
1.

Virksomheter knyttet til prøving i forbindelse med typegodkjenning som skal utføres i samsvar med rettsaktene
oppført i vedlegg IV til dette direktiv:

1.1. Kategori A (prøvinger utført ved egne anlegg):
EN ISO/IEC 17025: 2005 om generelle krav til prøvings- og kalibreringslaboratorienes kompetanse.
En teknisk instans som er utpekt for kategori A-virksomhet, kan utføre eller føre tilsyn med prøvingene fastsatt i
de rettsaktene som den er utpekt for ved produsentens eller en tredjemanns anlegg.
1.2. Kategori B (tilsyn med prøvinger utført ved produsentens eller en tredjemanns anlegg):
EN ISO/IEC 17020: 2004 om generelle kriterier for drift av forskjellige typer organer som foretar inspeksjon.
Før den tekniske instansen utfører eller fører tilsyn med noen prøvinger ved en produsents eller tredjemanns
anlegg, skal den kontrollere at prøvingsanleggene og måleutstyret oppfyller de relevante kravene i standarden
nevnt i nr. 1.1.
2.

Virksomheter knyttet til produksjonssamsvar:

2.1. Kategori C (framgangsmåte for førstegangsvurdering av produsentens kvalitetsstyringssystem og revisjon av
tilsynet med det):
EN 45012: 1998 om generelle krav for organer som vurderer og sertifiserer/registrerer kvalitetssystemer.
2.2. Kategori D (inspeksjon eller prøving av produksjonsprøver eller tilsyn med dette):
EN ISO/IEC 17020: 2004 om generelle kriterier for drift av forskjellige typer organer som foretar inspeksjon.

________
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Tillegg 2
Framgangsmåte for vurdering av de tekniske instansene

1.

FORMÅLET MED DETTE TILLEGGET

1.1.

Dette tillegget fastsetter de vilkårene som vedkommende myndighet nevnt i artikkel 42 i dette direktiv skal
vurdere de tekniske instansene etter.

1.2.

Disse kravene får blant annet anvendelse på alle tekniske instanser, uavhengig av deres juridiske status
(uavhengig organisasjon, produsent eller godkjenningsmyndighet som opptrer som teknisk instans).

2.

VURDERINGSPRINSIPPER
Vurderingen bygger på en rekke prinsipper:
— uavhengighet, som er grunnlaget for upartiske og objektive konklusjoner,
— en dokumentasjonsbasert framgangsmåte som sikrer pålitelige og reproduserbare konklusjoner.
Revisorer skal utvise tillit og integritet, og de skal ivareta fortrolighet og diskresjon. De skal rapportere
resultater og konklusjoner sannferdig og nøyaktig.

3.

FERDIGHETER SOM KREVES AV REVISORENE

3.1.

Vurderingene kan utføres bare av revisorer som har de nødvendige tekniske og administrative kunnskapene for
slike formål.

3.2.

Revisorene skal ha fått opplæring spesielt for vurderingsvirksomhet. Videre skal de ha særlige kunnskaper på
det tekniske området der den tekniske instansen skal drive sin virksomhet.

3.3.

Med forbehold for bestemmelsene i nr. 3.1 og 3.2 skal vurderingen nevnt i artikkel 42 nr. 4 utføres av revisorer
som er uavhengige av de virksomhetene vurderingen utføres for.

4.

SØKNAD OM UTPEKING

4.1.

En representant for den søkende tekniske instansen skal inngi en formell søknad til vedkommende myndighet,
som skal inneholde følgende:
a) generelle data om den tekniske instansen, herunder firma, navn, adresser, rettslig status og menneskelige
og tekniske ressurser,
b) generelle opplysninger om den tekniske instansen, for eksempel dens virksomheter, eventuelle plassering
i en større juridisk enhet samt adresser til alle de anleggene som skal omfattes av utpekingen,
c) erklæring om å oppfylle kravene til utpeking og andre forpliktelser for den tekniske instansen i henhold til
de relevante direktivene,
d) en beskrivelse av de tjenestene for samsvarsvurdering som den tekniske instansen utfører innenfor rammen
av de gjeldende direktivene, og en liste over de direktivene som den tekniske instansen søker om utpeking
for, herunder eventuelle grenser for ansvarsområdet,
e) et eksemplar av den tekniske instansens kvalitetshåndbok.

4.2.

Vedkommende myndighet skal vurdere om de opplysningene som den tekniske instansen har framlagt, er
tilstrekkelige.

23.6.2016

23.6.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

5.

GJENNOMGÅELSE AV RESSURSER
Vedkommende myndighet skal på grunnlag av egne retningslinjer, kompetanse og tilgang til egnede revisorer
og sakkyndige overveie om den er i stand til å vurdere den tekniske instansen.

6.

OVERDRAGELSE AV VURDERINGEN

6.1.

Vedkommende myndighet kan overlate deler av vurderingen til en annen utpekende myndighet eller be om
bistand fra tekniske eksperter fra andre vedkommende myndigheter. Underleverandørene og ekspertene skal
godkjennes av den søkende tekniske instansen.

6.2.

Vedkommende myndighet skal ta hensyn til akkrediteringsbeviser med relevant omfang ved den samlede
vurderingen av den tekniske instansen.

7.

FORBEREDELSE AV VURDERINGEN

7.1.

Vedkommende myndighet skal formelt utpeke en vurderingsgruppe. Den skal sørge for at nødvendig
sakkunnskap er tilgjengelig for hvert oppdrag. Særlig skal gruppen som helhet
a) ha relevante kunnskaper innen det bestemte området det søkes om utpeking for, og
b) ha tilstrekkelig forståelse av området til å kunne foreta en pålitelig vurdering av den tekniske instansens
kompetanse for å utføre de oppgavene den pålegges.

7.2.

Vedkommende myndighet skal klart definere vurderingsgruppens oppgaver. Vurderingsgruppen har til oppgave
å gjennomgå de dokumentene som er samlet inn fra den søkende tekniske instansen, og foreta vurderingen på
stedet.

7.3.

Vedkommende myndighet skal sammen med den tekniske instansen og den utpekte vurderingsgruppen avtale
dato og tidsplan for vurderingen. Det påhviler imidlertid vedkommende myndighet å fastsette en dato som er i
samsvar med planen for overvåking og fornyet vurdering.

7.4.

Vedkommende myndighet skal sikre at vurderingsgruppen får utlevert nødvendige kriteriedokumenter, tidligere
vurderinger og relevante dokumenter og journaler fra den tekniske instansen.

8.

VURDERING PÅ STEDET
Vurderingsgruppen skal foreta vurderingen av den tekniske instansen i den tekniske instansens lokaler der
en eller flere av hovedvirksomhetene utøves, og eventuelt inspisere andre utvalgte steder der den tekniske
instansen utøver sin virksomhet.

9.

ANALYSE AV RESULTATER SAMT VURDERINGSRAPPORT

9.1.

Vurderingsgruppen skal analysere alle relevante opplysninger og dokumentasjon samlet inn under
gjennomgåelsen av dokumenter og journaler og vurderingen på stedet. Denne analysen skal være tilstrekkelig
til at gruppen kan vurdere den tekniske instansens kompetanse og i hvilken grad den oppfyller kravene til
utpeking.

9.2.

Vedkommende myndighets rapporteringsrutiner skal sikre at følgende krav oppfylles:

9.2.1.

Det skal finne sted et møte mellom vurderingsgruppen og den tekniske instansen før gruppen forlater stedet. På
dette møtet skal vurderingsgruppen framlegge en skriftlig og/eller muntlig rapport om resultatene av analysen.
Den tekniske instansen skal få anledning til å stille spørsmål om resultatene, herunder om eventuelle avvik, og
om grunnlaget for dem.

9.2.2.

Den tekniske instansen skal omgående motta en skriftlig rapport om resultatene av vurderingen. Denne
vurderingsrapporten skal inneholde kommentarer om kompetanse og samsvar, og den skal påpeke eventuelle
avvik som må rettes for at alle krav til utpeking skal være oppfylt.
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9.2.3.

Den tekniske instansen skal oppfordres til å gi et tilsvar til vurderingsrapporten og beskrive hvilke konkrete
tiltak den har truffet eller planlegger å treffe innenfor et fastsatt tidsrom for å rette opp eventuelt manglende
avvik.

9.3.

Vedkommende myndighet skal sikre at den tekniske instansens tilsvar for å rette opp manglende avvik
gjennomgås for å vurdere om tiltakene synes tilstrekkelige og effektive. Dersom den tekniske instansens
tilsvar anses ikke å være tilstrekkelig, skal det bes om ytterligere opplysninger. Videre kan det anmodes om
dokumentasjon på effektiv gjennomføring av tiltakene, eller det kan foretas en oppfølgingsvurdering for å
kontrollere at korrigerende tiltak faktisk er blitt gjennomført.

9.4.

Vurderingsrapporten skal minst inneholde følgende opplysninger:
a) entydig identifikasjon av den tekniske instansen,
b) dato(er) for vurdering på stedet,
c) navn på revisor(er) og/eller sakkyndige som har deltatt i vurderingen,
d) entydig identifikasjon av alle vurderte lokaler,
e) foreslått gyldighetsområde for utpekingen som er vurdert,
f)

en erklæring om hvorvidt den tekniske instansens interne organisering og framgangsmåter er tilstrekkelige
for å skape tillit til dens kompetanse på grunnlag av dens evne til å oppfylle kravene til utpeking,

g) opplysninger om hvorvidt alle avvik er rettet opp,
h) en anbefaling av hvorvidt søkeren bør utpekes eller bekreftes som teknisk instans, og eventuelt utpekingens
gyldighetsområde.

10.

TILDELING/BEKREFTELSE AV UTPEKING

10.1.

Godkjenningsmyndigheten skal uten unødig forsinkelse treffe beslutning om hvorvidt en utpeking tildeles,
bekreftes eller utvides, på grunnlag av rapporten(e) og eventuelle andre relevante opplysninger.

10.2.

Godkjenningsmyndigheten skal utstede en attest til den tekniske instansen. Attesten skal inneholde følgende
opplysninger:
a) godkjenningsmyndighetens navn og logo,
b) den utpekte tekniske instansens entydige identitet,
c) utpekingens ikrafttredelsesdato og utløpsdato,
d) en kort angivelse av eller henvisning til utpekingens gyldighetsområde (gjeldende direktiver, forordninger
eller deler av disse),
e) en samsvarserklæring og en henvisning til dette direktiv.

11.

FORNYET VURDERING OG OVERVÅKING

11.1.

En fornyet vurdering er som en førstegangsvurdering bortsett fra at det skal tas hensyn til erfaringer høstet av
tidligere vurderinger. Vurdering på stedet i form av overvåking er mindre omfattende enn en fornyet vurdering.

11.2.

Vedkommende myndighet skal utarbeide en plan for fornyet vurdering og overvåking av hver utpekte tekniske
instans på en slik måte at representative prøver av utpekingens gyldighetsområde vurderes regelmessig.
Intervallet mellom vurderinger på stedet, det være seg fornyet vurdering eller overvåking, avhenger av den
tekniske instansens dokumenterte stabilitet.
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11.3.

Dersom det ved overvåking eller fornyet vurdering fastslås avvik, skal vedkommende myndighet fastsette
strenge tidsfrister for gjennomføring av korrigerende tiltak.

11.4.

Dersom korrigerende tiltak eller forbedringstiltak ikke er gjennomført innen den avtalte tidsrammen eller anses
som utilstrekkelige, skal vedkommende myndighet treffe hensiktsmessige tiltak, for eksempel foreta ytterligere
en vurdering eller midlertidig oppheve/tilbakekalle utpekingen for en eller flere virksomheter som den tekniske
instansen er utpekt for.

11.5.

Dersom den tekniske instansen vedtar å oppheve eller tilbakekalle utpekingen av en teknisk instans, skal den
underrette instansen med rekommandert post. Vedkommende myndighet skal under enhver omstendighet treffe
alle nødvendige tiltak for å sikre kontinuitet i virksomheter som allerede utføres av den tekniske instansen.

12.

REGISTRE OVER UTPEKTE TEKNISKE INSTANSER

12.1.

Vedkommende myndigheter skal føre registre over tekniske instanser for å dokumentere at kravene til utpeking,
herunder kompetanse, faktisk er oppfylt.

12.2.

Vedkommende myndighet skal oppbevare registre over tekniske instanser på en sikker måte slik at fortroligheten
ivaretas.

12.3.

Registre over tekniske instanser skal minst inneholde følgende opplysninger:
a) relevant korrespondanse,
b) vurderingsjournaler og -rapporter,
c) kopier av utpekingsattester.

________
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VEDLEGG VI

MODELL A
Største format: A4 (210 x 297 mm)

EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT
1

EF-typegodkjenningsmyndighetens
stempel

Melding om:

For en type

EF-typegodkjenning( )

ferdigoppbygd kjøretøy(1)

utvidelse av EF-typegodkjenning(1)

etappevis ferdigoppbygd kjøretøy(1)

avslag på EF-typegodkjenning(1)

delvis oppbygd kjøretøy(1)

tilbakekalling av EF-typegodkjenning(1)

kjøretøy med ferdigoppbygde og delvis oppbygde varianter(1)

1

kjøretøy med etappevis ferdigoppbygde og delvis oppbygde
varianter(1)
i henhold til direktiv 2007/46/EF
EF-typegodkjenningsnummer:
Begrunnelse for utvidelsen:
AVSNITT I
0.1.

Merke (produsentens firma):

0.2.

Type:

0.2.1.

Handelsbetegnelse(r)(2):

0.3.

Typebetegnelse, dersom det er merket på kjøretøyet:

0.3.1.

Merkingens plassering:

0.4.

Kjøretøygruppe(3):

0.5.

Navn og adresse til produsenten av det ferdigoppbygde kjøretøyet(1):
Navn og adresse til produsenten av basiskjøretøyet(1)(4):
Navn og adresse til produsenten med ansvar for den siste etappen på det delvis oppbygde kjøretøyet(2)(4):
Navn og adresse til produsenten av det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet(1)(4):

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

Stryk det som ikke passer
Dersom denne opplysningen ikke foreligger når typegodkjenningen gis, skal posten fylles ut senest når kjøretøyet bringes i
omsetning.
Som definert i vedlegg II A.
Se side 2.
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0.8.

Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):

0.9.

Navn og adresse til produsentens eventuelle representant:

AVSNITT II
Undertegnede bekrefter herved at produsentens beskrivelse i vedlagte dokument med opplysninger om kjøretøyet/
kjøretøyene beskrevet ovenfor (EF-typegodkjenningsmyndigheten har valgt ut en eller flere prøver som produsenten har
framlagt som prototyp(er) av kjøretøytypen) er riktig og at de vedlagte prøvingsresultatene gjelder for kjøretøytypen.
1.

For ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer/varianter(1):
Kjøretøytypen oppfyller/oppfyller ikke(1) de tekniske kravene i alle de relevante rettsaktene som fastsatt i
vedlegg IV og XI(1)(2) til direktiv 2007/46/EF.

2.

For delvis oppbygde kjøretøyer/varianter(1):
Kjøretøytypen oppfyller/oppfyller ikke(1) de tekniske kravene i rettsaktene oppført i tabellen på side 2.

3.

Typegodkjenning gis/avslås/tilbakekalles(1).

4.

Typegodkjenning gis i samsvar med artikkel 20 og er gyldig til dd/mm/åå.
(Sted)

Vedlegg:

(Underskrift)

(Dato)

Opplysningspakke
Prøvingsresultater (se vedlegg VIII).
Navn, stilling i virksomheten og underskriftsprøve(r) for personen(e) som har myndighet til å gi
samsvarssertifikater.

NB: Dersom denne modellen brukes i forbindelse med typegodkjenning i henhold til artikkel 20, 22 eller 23, skal
overskriften «EF-typegodkjenningsdokument for kjøretøy» ikke brukes, unntatt
— i tilfellet nevnt i artikkel 20 når Kommisjonen har vedtatt å tillate en medlemsstat å gi typegodkjenning i henhold til
dette direktiv,
— for kjøretøyer i gruppe M1 som er typegodkjent etter framgangsmåten i artikkel 22.

EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT FOR KJØRETØY
Side 2
Med hensyn til delvis oppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer eller varianter bygger denne EF-typegodkjenning
på følgende typegodkjenning(er) for delvis oppbygde kjøretøyer:
Etappe 1: Basiskjøretøyets produsent:
EF-typegodkjenningsnummer:

(1)
(2)

Stryk det som ikke passer.
Se side 2.
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Dato:
Gjelder for variantene:
Etappe 2: Produsent:
EF-typegodkjenningsnummer:
Dato:
Gjelder for variantene:
Etappe 3: Produsent:
EF-typegodkjenningsnummer:
Dato:
Gjelder for variantene:
Dersom typegodkjenningen omfatter en eller flere delvis oppbygde varianter, angis de variantene som er ferdigoppbygd
eller etappevis ferdigoppbygd.
Ferdigoppbygde/etappevis ferdigoppbygde varianter:
Liste over krav til den typegodkjente delvis oppbygde kjøretøytypen eller -varianten (det skal eventuelt tas hensyn til
hver av de angitte rettsaktenes virkeområde og siste endringer).
Nummer

Emne

Rettsakt

Sist endret

Gjelder for variantene

(Bare emner som det er gitt EF-typegodkjenning for, føres opp.)
For spesialkjøretøyer, unntak og særlige bestemmelser gitt i henhold til vedlegg XI samt unntak gitt i henhold til artikkel
20:
Rettsakt

Nummer

Godkjenningens og unntakets
art

Gjelder for variantene
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Tillegg

Liste over rettsakter som kjøretøytypen er i samsvar med
(fylles ut bare ved typegodkjenning i henhold til artikkel 6 nr. 3
Emne

Rettsakt(1)

1.

Lydnivåer

70/157/EØF

2.

Utslipp

70/220/EØF

3.

Drivstofftanker/underkjøringshinder bak

70/221/EØF

4.

Monteringssted for kjennemerke bak

70/222/EØF

5.

Betjeningskraft

70/311/EØF

6.

Dørlåser og dørhengsler

70/387/EØF

7.

Signalhorn

70/388/EØF

8.

Synsfelt bakover

71/127/EØF

8A.

Innretninger for indirekte utsyn

2003/97/EF

9.

Bremser

71/320/EØF

10.

Radiostøydemping

72/245/EØF

11.

Utslipp fra dieselmotorer

72/306/EØF

12.

Innvendig utstyr

74/60/EØF

13.

Tyverisikring og startsperre

74/61/EØF

14.

Styreinnretningens oppførsel ved
sammenstøt

74/297/EØF

15.

Setestyrke

74/408/EØF

16.

Utstikkende deler

74/483/EØF

17.

Hastighetsmåler og reversgir

75/443/EØF

18.

Kjennemerker (lovfestede)

76/114/EØF

19.

Bilbeltefester

76/115/EØF

20.

Montering av lys- og lyssignalinnretninger

76/756/EØF

21.

Refleksinnretninger

76/757/EØF

22.

Lykter (toppmarkeringslys, markeringslys
foran/bak, sidemarkeringslys, stopplys,
kjørelys)

76/758/EØF

23.

Lykter for retningslys

76/759/EØF

24.

Lykter for kjennemerke bak

76/760/EØF

25.

Frontlykter (herunder glødelamper)

76/761/EØF

26.

Lykter for tåkelys foran

76/762/EØF

27.

Slepeinnretninger

77/389/EØF

28.

Lykter for tåkelys bak

77/538/EØF

29.

Lykter for ryggelys

77/539/EØF

30.

Lykter for parkeringslys

77/540/EØF

31.

Bilbelter og sikringsutstyr

77/541/EØF

32.

Synsfelt forover

77/649/EØF

33.

Merking av betjeningsinnretninger

78/316/EØF

34.

Avising/avdugging

78/317/EØF

35.

Vindusvisker/vindusspyler

78/318/EØF

36.

Varmeanlegg

2001/56/EF

Endret ved

Gjelder for variantene
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Emne

Rettsakt(1)

37.

Hjulavskjerming

78/549/EØF

38.

Hodestøtter

78/932/EØF

39.

CO2 -utslipp/drivstofforbruk

80/1268/EØF

40.

Motoreffekt

80/1269/EØF

41.

Utslipp fra dieselmotorer

88/77/EØF

42.

Sidevern

89/297/EØF

43.

Avskjermingssystemer

91/226/EØF

44.

Masse og dimensjoner (biler)

92/21/EØF

45.

Sikkerhetsglass

92/22/EØF

46.

Dekk

92/23/EØF

47.

Hastighetsbegrensere

92/24/EØF

48.

Masse og dimensjoner (andre kjøretøyer enn 97/27/EF
dem som er nevnt i nr. 44)

49.

Utstikkende deler på førerhus

92/114/EØF

50.

Koplinger

94/20/EF

51.

Antennelighet

95/28/EF

52.

Busser og turvogner

2001/85/EF

53.

Frontkollisjon

96/79/EF

54.

Sidekollisjon

96/27/EF

55.

Kjøretøyer for transport av farlig gods

98/91/EF

56.

Underkjøringshinder foran

2000/40/EF

57.

Beskyttelse av fotgjengere

2003/102/EF

(1)

Endret ved

23.6.2016

Gjelder for variantene

Eller UN-ECE-reglementer som anses som likeverdige.

MODELL B
(brukes ved typegodkjenning av et system eller typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til et system)
Største format: A4 (210 x 297 mm)
1

EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT

EF-typegodkjenningsmyndighetens
stempel

Melding om:
EF-typegodkjenning(1)
utvidelse av typegodkjenning(1)
avslag på EF-typegodkjenning(1)
tilbakekalling av typegodkjenning(1)
(1)

Stryk det som ikke passer.

av en type system/type kjøretøy med hensyn til et system(1)
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i henhold til direktiv …/…/EF/forordning (EF) nr. …/…(1), sist endret ved direktiv …/…/EF/forordning (EF)
nr. …/…(1)
EF-typegodkjenningsnummer:
Begrunnelse for utvidelsen:
1

AVSNITT I
0.1.

Merke (produsentens firma):

0.2.

Type:

0.2.1.

Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):

0.3.

Typebetegnelse, dersom det er merket på kjøretøyet(2):

0.3.1.

Merkingens plassering:

0.4.

Kjøretøygruppe(3):

0.5.

Produsentens navn og adresse:

0.8.

Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):

0.9.

Produsentens representant:

AVSNITT II
1.

Utfyllende opplysninger (eventuelle): Se tilføyelse

2.

Teknisk instans med ansvar for å foreta prøvingene:

3.

Prøvingsrapportens dato:

4.

Prøvingsrapportens nummer:

5.

Eventuelle merknader: Se tilføyelse

6.

Sted:

7.

Dato:

8.

Underskrift:

Vedlegg:

Opplysningspakke
Prøvingsrapport

(1)
(2)
(3)

Stryk det som ikke passer.
Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke har betydning for beskrivelsen av de typer kjøretøyer, deler eller separate
tekniske enheter som omfattes av dette opplysningsdokumentet, skal slike tegn angis i dokumentasjonen med symbolet «?» (f.eks.
ABC??123??).
Som definert i vedlegg II avsnitt A.
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Tilføyelse
til EF-typegodkjenningsdokument nr. …
1.

Tilleggsopplysninger

1.1.

[…]:

1.1.1.

[…]:

[…]
2.

Typegodkjenningen av hver del eller separate tekniske enhet montert på kjøretøytypen for å sikre samsvar med
dette direktiv eller denne forordning

2.1.

[…]:

3.

Merknader

3.1.

[…]:

MODELL C
(brukes ved typegodkjenning av del/separat teknisk enhet)
Største format: A4 (210 x 297 mm)

EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT

EF-typegodkjenningsmyndighetens
stempel

Melding om:
EF-typegodkjenning(1)
utvidelse av typegodkjenning(1)
avslag på EF-typegodkjenning(1)

av en type del/separat teknisk enhet(1)

tilbakekalling av typegodkjenning(1)

i henhold til direktiv …/…/EF/forordning (EF) nr. …/…(1), sist endret ved direktiv …/…/EF/forordning (EF) nr. …/…
(1)
EF-typegodkjenningsnummer:
Begrunnelse for utvidelsen:

AVSNITT I
0.1.

Merke (produsentens firma):

0.2.

Type:

________________
(1)

Stryk det som ikke passer.
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0.3.

Typebetegnelse, dersom det er merket på delen/den separate tekniske enheten(1)(2):

0.3.1.

Merkingens plassering:

0.5.

Produsentens navn og adresse:

0.7.

Plassering av og festemåte for EF-typegodkjenningsmerket for deler og separate tekniske enheter:

0.8.

Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):

0.9.

Navn og adresse til produsentens eventuelle representant:

AVSNITT II
1.

Utfyllende opplysninger (eventuelle): Se tilføyelse

2.

Teknisk instans med ansvar for å foreta prøvingen:

3.

Prøvingsrapportens dato:

4.

Prøvingsrapportens nummer:

5.

Eventuelle merknader: Se tilføyelse

6.

Sted:

7.

Dato:

8.

Underskrift:

Vedlegg:

Opplysningspakke
Prøvingsrapport

Tilføyelse
til EF-typegodkjenningsdokument nr. …
1.

Tilleggsopplysninger

1.1.

[…]:

1.1.1.

[…]:

[…]
2.

Eventuell begrensning i bruken av enheten

2.1.

[…]:

3.

Merknader

3.1.

[…]:

_________

(1)
(2)

Stryk det som ikke passer.
Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke har betydning for beskrivelsen av de typer kjøretøyer, deler eller separate
tekniske enheter som omfattes av dette opplysningsdokumentet, skal slike tegn angis i dokumentasjonen med symbolet «?» (f.eks.
ABC??123??).
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VEDLEGG VII

NUMMERERINGSSYSTEM FOR EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENTER(1)

1.

EF-typegodkjenningsnummeret skal bestå av fire deler for typegodkjenninger av hele kjøretøyer og fem deler for
typegodkjenninger av systemer, deler og separate tekniske enheter som beskrevet nedenfor. I alle tilfeller skal
delene atskilles med tegnet «*».
Del 1:

Liten bokstav «e» fulgt av identifikasjonsnummeret til den medlemsstaten som utsteder EFtypegodkjenningen:
1 for Tyskland,
2 for Frankrike,
3 for Italia,
4 for Nederland,
5 for Sverige,
6 for Belgia,
7 for Ungarn,
8 for Den tsjekkiske republikk,
9 for Spania,
11 for Det forente kongerike,
12 for Østerrike,
13 for Luxembourg,
17 for Finland,
18 for Danmark,
19 for Romania,
20 for Polen,
21 for Portugal,
23 for Hellas,
24 for Irland,
26 for Slovenia,
27 for Slovakia,
29 for Estland,
32 for Latvia,
34 for Bulgaria,
36 for Litauen,
49 for Kypros,
50 for Malta.

(1)

Deler og tekniske enheter merkes i samsvar med bestemmelsene i de relevante rettsaktene.
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Del 2:

Grunndirektivets eller -forordningens nummer.

Del 3:

Nummeret på siste endringsdirektiv eller -forordning som er relevant for EF-typegodkjenningen.
— For EF-typegodkjenninger av hele kjøretøyer er dette siste direktiv eller forordning som endrer en
eller flere artikler i direktiv 2007/46/EF.
— For EF-typegodkjenninger av hele kjøretøyer etter framgangsmåten i artikkel 22 betyr dette siste
direktiv eller forordning som endrer en eller flere artikler i direktiv 2007/46/EF, bortsett fra at de
to første sifrene erstattes med bokstavene KS skrevet med blokkbokstaver.
— Dette betyr siste direktiv eller forordning som inneholder de faktiske bestemmelsene som gjelder
for systemet, delen eller den tekniske enheten.
— Dersom et direktiv eller en forordning inneholder flere gjennomføringsdatoer som viser til
forskjellige tekniske standarder, skal det legges til en bokstav som viser til de tekniske standardene
som typegodkjenningen ble utstedt på grunnlag av.

2.

Del 4:

Et firesifret løpenummer (om nødvendig med innledende nuller) for EF-typegodkjenning av kjøretøy,
eller fire eller fem sifre for EF-typegodkjenning i henhold til et særdirektiv eller en særforordning for
å angi det grunnleggende typegodkjenningsnummeret. Nummerserien begynner med 0001 for hvert
grunndirektiv eller hver grunnforordning.

Del 5:

Et tosifret løpenummer (om nødvendig med en innledende null) for å angi utvidelsen. Nummerserien
begynner med 00 for hver basisgodkjenningsnummer.

Ved EF-typegodkjenning av hele kjøretøyet utelates del 2.
Ved nasjonal typegodkjenning av kjøretøyer produsert i små serier i henhold til artikkel 23 nr. 2 erstattes del 2 med
bokstavene NKS skrevet med blokkbokstaver.

3.

Del 5 kan utelates bare på kjøretøyets lovfestede kjennemerker.

4.

Eksempel på tredje systemgodkjenning (godkjenningen er foreløpig ikke utvidet) utstedt av Frankrike med hensyn
til bremsedirektivet:
e2*71/320*98/12*0003*00
eller
e2*88/77*91/542A*0003*00 for et direktiv som gjennomføres i to etapper, A og B.

5.

Eksempel som viser annen utvidelse av fjerde typegodkjenning av kjøretøy utstedt av Det forente kongerike:
e11*98/14*0004*02
Direktiv 98/14/EF er hittil siste direktiv som endrer artiklene i direktiv 70/156/EØF.

6.

Eksempel som viser en hel EF-typegodkjenning av kjøretøy produsert i små serier utstedt av Luxembourg i henhold
til artikkel 22:
e13*KS[…/…]*0001*00

7.

Eksempel som viser nasjonal typegodkjenning for et kjøretøy produsert i små serier utstedt av Nederland i henhold
til artikkel 23:
e4*NKS*0001*00

8.

Eksempel som viser EF-typegodkjenningsnummeret stemplet på kjøretøyets lovfestede kjennemerker:
e11*98/14*0004

9.

Vedlegg VII får ikke anvendelse på UN-ECE-reglementene oppført i vedlegg IV til dette direktiv. Typegodkjenninger
gitt i henhold til UN-ECE-reglementer skal fortsatt bruke relevant nummerering fastsatt i de respektive reglementene.

_________
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Tillegg
EF-typegodkjenningsmerke for deler og separate tekniske enheter
1.

EF-typegodkjenningsmerke for deler og separate tekniske enheter skal bestå av følgende:

1.1. et rektangel som omgir bokstaven «e», fulgt av identifikasjonsnummeret til den medlemsstaten som har gitt EFtypegodkjenningen for delen eller den separate tekniske enheten:
1 for Tyskland

18 for Danmark

2 for Frankrike

19 for Romania

3 for Italia

20 for Polen

4 for Nederland
5 for Sverige
6 for Belgia
7 for Ungarn
8 for Den tsjekkiske republikk
9 for Spania

21 for Portugal
23 for Hellas
24 for Irland
26 for Slovenia
27 for Slovakia
29 for Estland
32 for Latvia

11 for Det forente kongerike

34 for Bulgaria

12 for Østerrike

36 for Litauen

13 for Luxembourg

49 for Kypros

17 for Finland

50 for Malta.

1.2. Nær rektangelet skal det være påført et «basisgodkjenningsnummer», som finnes i del 4 av typegodkjenningsnummeret,
med to foranstilte sifre som angir løpenummeret tildelt siste vesentlige tekniske endring av relevant særdirektiv
eller -forordning.
1.3. Et eller flere tilleggssymboler over rektangelet, slik at visse egenskaper kan identifiseres. Disse tilleggsopplysningene
er nærmere angitt i de relevante særdirektivene eller -forordningene.
2.

Typegodkjenningsmerket for delen eller den separate tekniske enheten festes på den separate tekniske enheten eller
delen på en slik måte at det er lett leselig og ikke kan slettes.

3.

Et eksempel på et typegodkjenningsmerke for en del eller en separat teknisk enhet er vist i tilføyelsen.

________
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Tilføyelse til tillegg 1
Eksempel på typegodkjenningsmerke for en del eller en separat teknisk enhet

Forklaring: Denne typegodkjenningen for en del er utstedt av Belgia som nummer 0004. 01 er et løpenummer som
angir hvilket nivå av tekniske krav delen oppfyller. Løpenummeret tildeles i samsvar med relevant særdirektiv eller
-forordning.
NB: Tilleggssymboler er ikke vist i dette eksempelet.

__________
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VEDLEGG VIII

PRØVINGSRESULTATER

(Skal fylles ut av typegodkjenningsmyndigheten og vedlegges EF-typegodkjenningsdokumentet for kjøretøyet.)
I hvert tilfelle skal det klart framgå av opplysningene hvilken variant og versjon de gjelder for. Hver enkelt versjon
kan ikke ha mer enn ett resultat. Det er imidlertid tillatt med en kombinasjon av flere resultater for hver versjon der det
dårligste resultatet vises. I sistnevnte tilfelle skal det tilføyes en merknad om at bare de dårligste resultatene oppgis for
punkter som er merket med (*).
1.

Resultater av lydnivåprøving
Nummeret på grunnrettsakten og siste endringsrettsakt som gjelder for godkjenningen. For rettsakter som
gjennomføres i to eller flere stadier, angis også gjennomføringsstadiet:
Variant/versjon:

…

…

…

Under kjøring (dB(A)/E):

…

…

…

Stillestående (dB(A)/E):

…

…

…

Ved (min ):

…

…

…

–1

2.

Resultater av prøvingen av eksosutslipp

2.1.

Utslipp fra motorvogner
Angi siste endringsrettsakt som gjelder for godkjenningen. For rettsakter som gjennomføres i to eller flere
stadier, angis også gjennomføringsstadiet:
Drivstoff(er)(1) … (diesel, bensin, LPG, NG, kombinert: bensin/LPG, kombinert: bensin/NG, etanol osv.)

2.1.1.

Type I-prøving(2): utslipp fra kjøretøy i prøvingssyklusen etter kaldstart
Variant/versjon:

…

…

…

CO

…

…

…

HC

…

…

…

…

…

…

NOx
HC + NOx
Partikler
2.1.2.

Type II-prøving(2): utslippsdata påkrevd for teknisk kontroll:
Type II, prøving ved lavt tomgangsturtall:

(1)
(2)

Variant/versjon:

…

…

…

CO %

…

…

…

Motorturtall

…

…

…

Motoroljetemperatur

…

…

…

Angi når det er begrensninger på drivstoffet (f.eks. L-området eller H-området for naturgass).
Gjentas for bensin og gassformig drivstoff dersom kjøretøyet kan kjøre på både bensin og gassformig drivstoff. Kjøretøyene kan
kjøre på både bensin og gassformig drivstoff, men dersom bensinanlegget er beregnet bare på nødssituasjoner eller ved start, og
bensintanken ikke kan inneholde mer enn 15 liter bensin, vil slike kjøretøyer i prøvingen anses som kjøretøyer som bare kan kjøre
på gassformig drivstoff.
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Type II, prøving ved høyt tomgangsturtall:
Variant/versjon:

…

…

…

CO %

…

…

…

Lambda-verdi

…

…

…

…

…

…

Motorturtall
Motoroljetemperatur
2.1.3.

Resultat av type III-prøving: ...

2.1.4.

Resultat av type IV-prøving (fordampingsprøving): ... g/prøving

2.1.5.

Resultat av type V-holdbarhetsprøving:
— Holdbarhetstype: 80 000 km/100 000 km/ikke relevant(1)
— Forringelsesfaktor DF: beregnet/fastsatt(1)
— Spesifikasjonsverdi:
CO: …
HC: …
NOx: …

2.1.6.

Resultat av type VI-prøving av utslipp ved lav omgivelsestemperatur:
Variant/versjon:

…

…

…

CO g/km
HC g/km
2.1.7.

Egendiagnosesystem: ja/nei(1)

2.2.

Utslipp fra motorer til framdrift av kjøretøyer.
Angi siste endringsrettsakt som gjelder for godkjenningen. For rettsakter som gjennomføres i to eller flere
stadier, angis også gjennomføringsstadiet: ...
Drivstoff(er)(2): … (diesel, bensin, LPG, NG, etanol osv.)

2.2.1.

2.2.2.

Resultater av ESC-prøving(3)
CO:

g/kWh

THC:

g/kWh

NOx:

g/kWh

PT:

g/kWh

Resultater av ELR-prøving(3)
Røykverdi: … m–1

(1)
(2)
(3)

Stryk det som ikke passer.
Angi når det er begrensninger på drivstoffet (f.eks. L-området eller H-området for naturgass).
Dersom relevant.
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2.2.3.

2.3.

23.6.2016

Resultater av ETC-prøving(1)
CO:

g/kWh

THC:

g/kWh(1)

NMHC:

g/kWh(1)

CH4:

g/kWh(1)

NOx:

g/kWh(1)

PT:

g/kWh(1)

Utslipp fra dieselmotorer
Angi siste endringsrettsakt som gjelder for godkjenningen. For rettsakter som gjennomføres i to eller flere
stadier, angis også gjennomføringsstadiet:

2.3.1.

Resultater av prøving ved fri akselerasjon
Variant/versjon:

…

…

…

Korrigert verdi for
absorpsjonsfaktor (m–1):

…

…

…

Normalt tomgangsturtall
Høyeste motorturtall
Oljetemperatur (min./
maks.)
3.

Resultater av prøving av CO2 -utslipp/drivstofforbruk(1)(2)
Nummeret på grunnrettsakten og siste endringsrettsakt som gjelder for godkjenningen:
Variant/versjon:

…

…

…

CO2 -utslipp (bykjøring)
(g/km)

…

…

…

CO2 -utslipp
(landeveiskjøring) (g/km)

…

…

…

CO2 -utslipp (blandet
kjøring) (g/km)

…

…

…

Drivstofforbruk
(bykjøring): (l/100 km)(5)

…

…

…

Drivstofforbruk
(landeveiskjøring) (l/100
km)(1)

…

…

…

Drivstofforbruk (blandet
kjøring) (l/100 km) (1)

…

…

…

3

(1)
(2)

(3)

Dersom relevant.
Gjentas for bensin og gassformig drivstoff dersom kjøretøyet kan kjøre på både bensin og gassformig drivstoff. Kjøretøyene kan
kjøre på både bensin og gassformig drivstoff, men dersom bensinanlegget er beregnet bare på nødssituasjoner eller ved start, og
bensintanken ikke kan inneholde mer enn 15 liter bensin, vil slike kjøretøyer i prøvingen anses som kjøretøyer som bare kan kjøre
på gassformig drivstoff.
For kjøretøyer som kjører på NG, erstattes enheten «l/100 km» med «m3/100 km».
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VEDLEGG IX
EF-SAMSVARSSERTIFIKAT
for ferdigoppbygde/etappevis ferdigoppbygde(1) kjøretøyer

DEL I

(Største format A4 (210 × 297 mm), eller en mappe i A4-format)
Side 1
Undertegnede:
(Fullt navn)
bekrefter herved at følgende kjøretøy:
0.1.

Merke (produsentens firma):

0.2.

Type:
variant(2):
versjon(2):

0.2.1.

Handelsbetegnelse(r):

0.4.

Gruppe:

0.5.

Navn og adresse til produsenten av basiskjøretøyet:
Navn og adresse til produsenten med ansvar for den siste etappen i oppbyggingen av kjøretøyet(1):

0.6.

Plassering av lovfestede kjennemerker:
Kjøretøyets understellsnummer:
Plassering av kjøretøyets identifikasjonsnummer på understellet:
Basert på kjøretøytypen(e) beskrevet i EF-typegodkjenningen(1)
Basiskjøretøy:
Produsent:
EF-typegodkjenningsnummer:
Dato:

(1)
(2)

Stryk det som ikke passer.
Angi også numerisk eller alfanumerisk kode. Koden skal inneholde høyst 25 posisjoner for en variant og høyst 35 posisjoner for en
versjon.
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Etappe 2: Produsent:
EF-typegodkjenningsnummer:
Dato:
fullt ut er i samsvar med den ferdigoppbygde/etappevis ferdigoppbygde(1) kjøretøytypen beskrevet i
EF-typegodkjenningsnummer:
Dato:
Kjøretøyet kan registreres permanent uten ytterligere EF-typegodkjenninger i medlemsstater med høyre-/
venstrekjøring(2) som bruker metriske/britiske målenheter(3) i hastighetsmåleren.
(Sted) (Dato):
(Underskrift) (Stilling)
Vedlegg (gjelder bare for etappevis godkjente kjøretøytyper): samsvarssertifikat for hver etappe.

Side 2
For ferdigoppbygde/etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer i gruppe M1
(Verdiene og enhetene nedenfor er de samme som dem som er oppgitt i de relevante rettsaktenes
typegodkjenningsdokumentasjon. Ved prøving av produksjonssamsvar skal verdiene kontrolleres etter metodene
fastsatt i de relevante rettsaktene, og det skal tas hensyn til de toleransene som er tillatt i rettsaktene for prøving av
produksjonssamsvar.)
1.

Antall aksler: ... og hjul: ...

2.

Drivaksler:

3.

Akselavstand: ... mm

5.

Sporvidde(r): 1. … mm 2. … mm 3. … mm

6.1.

Lengde: ... mm

7.1.

Bredde: … mm

8.

Høyde: … mm

11.

Overheng bak: … mm

12.1.

Kjøretøyets masse i driftsferdig stand med karosseri: … kg

14.1.

Største teknisk tillatte totalmasse: ... kg

14.2.

Fordeling av denne massen på akslene: 1. … kg 2. … kg 3. … kg osv.

14.3.

Teknisk tillatte masse på hver aksel: 1. … kg 2. … kg 3. … kg osv.

16.

Største tillatte taklast: … kg

17.

Største masse på tilhenger (bremset): ... kg, (ubremset): … kg

18.

Største masse på vogntog: ... kg

19.1.

Største vertikale belastning på en tilhengers koplingspunkt: ... kg

(1)
(2)
(3)

Stryk det som ikke passer.
Angi om kjøretøyet, slik det er produsert, er egnet til høyre- eller venstrekjøring eller til både høyre- og venstrekjøring.
Angi om hastighetsmåleren har metriske eller både metriske og britiske enheter.
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20.

Motorprodusent:

21.

Motorkode påført motoren:

22.

Virkemåte:

22.1.

Direkte innsprøyting: ja/nei(1)

23.

Antall sylindrer og sylinderoppstilling:

24.

Volum: … cm3

25.

Drivstoff:

26.

Største nettoeffekt: … kW ved … min–1

27.

Clutch (type):

28.

Girkasse (type):

29.

Girutvekslingsforhold: 1. … 2. … 3. … 4. … 5. … 6. …

30.

Samlet utveksling:

32.

Dekk og hjul: Aksel 1: ... Aksel 2: ... Aksel 3: ... (for dekk i kategori Z som skal monteres på kjøretøyer med
høyeste hastighet over 300 km/t, oppgis de vesentlige dekkegenskapene)

34.

Styring, hjelpekraft:

35.

Kort beskrivelse av bremseanlegget:

37.

Type karosseri:

38.

Kjøretøyets farge(2):

41.

Antall dører og deres utforming:

42.1.

Antall seter og deres plassering:

43.1.

EF-typegodkjenningsmerke for eventuell kopling:

44.

Høyeste hastighet: … km/t.

45.

Lydnivå
Nummeret på grunnrettsakten og siste endringsrettsakt som gjelder for EF-typegodkjenningen. For rettsakter
som gjennomføres i to eller flere stadier, angis også gjennomføringsstadiet: ...
Stillestående: … dB(A) ved motorturtall: … min–1
Under kjøring: … dB(A)

(1)
(2)

Stryk det som ikke passer.
Angi bare følgende basisfarger: hvit, gul, oransje, rød, lilla/fiolett, blå, grønn, grå, brun eller svart.
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46.1.

23.6.2016

Eksosutslipp(1):
Nummeret på grunnrettsakten og siste endringsrettsakt som gjelder for EF-typegodkjenningen. For rettsakter
som gjennomføres i to eller flere stadier, angis også gjennomføringsstadiet: ...
1.

prøvingsmetode: ...
CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: …
Røyk (korrigert verdi for absorpsjonsfaktor (m-1)): Partikler: …

2.

prøvingsmetode (dersom relevant): ...
CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Partikler: …

46.2.

CO2 -utslipp/drivstofforbruk(2):
Nummeret på grunnrettsakten og siste endringsrettsakt som gjelder for EF-typegodkjenningen: ...2

CO2 -utslipp

47.

Bykjøring:

… g/km

… l/100 km / m3/100 km(2)

Landeveiskjøring:

… g/km

… l/100 km / m3/100 km(2)

Blandet kjøring:

… g/km

… l/100 km / m3/100 km(2)

Avgiftsklasse eller nasjonalt kodenummer (dersom relevant):

— Belgia:
…
— Danmark:

…
— Tyskland:

— Den tsjekkiske republikk:
…
— Estland:

…

— Hellas:

— Spania:

…

…

…

— Irland:

— Italia:

— Kypros:

…

…

…

— Latvia:

— Litauen:

…

…

— Ungarn:

— Malta:

…

…

…
— Romania:

(2)

— Bulgaria:

…

— Østerrike:

(1)

Drivstofforbruk

— Polen:
…
— Slovenia:

…

…

— Finland:

— Sverige:

…

…

…
— Frankrike:

— Luxembourg:
…
— Nederland:
…
— Portugal:
…
— Slovakia:
…
— Det forente kongerike:
…

Gjentas for bensin og gassformig drivstoff dersom kjøretøyet kan kjøre på både bensin og gassformig drivstoff. Kjøretøyene kan
kjøre på både bensin og gassformig drivstoff, men dersom bensinanlegget er beregnet bare på nødssituasjoner eller ved start, og
bensintanken ikke kan inneholde mer enn 15 liter bensin, vil slike kjøretøyer i prøvingen anses som kjøretøyer som bare kan kjøre
på gassformig drivstoff.
Stryk det som ikke passer.
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50.

Merknader(1):

51.

Unntak:

Side 2
For ferdigoppbygde/etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer i gruppe M2 og M3
(Verdiene og enhetene nedenfor er de samme som dem som er oppgitt i de relevante rettsaktenes
typegodkjenningsdokumentasjon. Ved prøving av produksjonssamsvar skal verdiene kontrolleres etter metodene
fastsatt i de relevante rettsaktene, idet det tas hensyn til de toleransene som er tillatt i rettsaktene for prøving av
produksjonssamsvar.)
1.

Antall aksler: ... og hjul: ...

2.

Drivaksler: ...

3.

Akselavstand: ... mm

5.

Sporvidde(r): 1. … mm 2. … mm 3. … mm 4. … mm

6.1.

Lengde: ... mm

6.3.

Avstand mellom kjøretøyets front og koplingens midtpunkt: ... mm

7.1.

Bredde: … mm

8.

Høyde: … mm

10.1.

Veiareal som kjøretøyet dekker: … m2

11.

Overheng bak: … mm

12.1.

Kjøretøyets masse i driftsferdig stand med karosseri: … kg

14.1.

Største teknisk tillatte totalmasse: ... kg

14.2.

Fordeling av denne massen på akslene: 1. … kg 2. … kg 3. … kg 4. … kg

14.4.

Teknisk tillatte masse på hver aksel/akselgruppe: 1. … kg 2. … kg 3. … kg 4. … kg

16.

Største tillatte taklast: … kg

17.

Største masse på tilhenger (bremset): ... kg, (ubremset): … kg

18.

Største teknisk tillatte totalmasse på vogntog: ... kg

19.1.

Største teknisk tillatte masse på en motorvogns koplingspunkt: ... kg

20.

Motorprodusent:

21.

Motorkode påført motoren:

22.

Virkemåte:

22.1.

Direkte innsprøyting: ja/nei(2)

(1)
(2)

Dersom kjøretøyet er utstyrt med kortdistanseradarutstyr i 24 GHz-frekvensbåndet i samsvar med vedtak 2005/50/EF, skal
produsenten angi: «Kjøretøy utstyrt med kortdistanseradarutstyr i 24 GHz-frekvensbåndet».
Stryk det som ikke passer.
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23.

Antall sylindrer og sylinderoppstilling:

24.

Volum: … cm3

25.

Drivstoff:

26.

Største nettoeffekt: … kW ved … min–1

27.

Clutch (type):

28.

Girkasse (type):

29.

Girutvekslingsforhold: 1. … 2. … 3. … 4. … 5. … 6. …

30.

Samlet utveksling: ...

32.

Dekk og hjul: Aksel 1: ... Aksel 2: ... Aksel 3: ... Aksel 4: ...

33.1.

Drivaksel/-aksler utstyrt med luftfjæring eller tilsvarende: ja/nei(1)

34.

Styring, hjelpekraft: ...

35.

Kort beskrivelse av bremseanlegget:

36.

Trykk i tilførselsledningen til tilhengerens bremseanlegg: ... bar

37.

Type karosseri:

41.

Antall dører og deres utforming:

42.2.

Antall sitteplasser (utenom førersetet):

42.3.

Antall ståplasser:

43.1.

EF-typegodkjenningsmerke for eventuell kopling:

44.

Høyeste hastighet: … km/t

45.

Lydnivå
Nummeret på grunnrettsakten og siste endringsrettsakt som gjelder for godkjenningen.
For rettsakter som gjennomføres i to eller flere stadier, angis også gjennomføringsstadiet:
Stillestående: … dB(A) ved motorturtall: … min–1
Under kjøring: … dB(A)

46.1.

Eksosutslipp(2):
Nummeret på grunnrettsakten og siste endringsrettsakt som gjelder for EF-typegodkjenningen. For rettsakter
som gjennomføres i to eller flere stadier, angis også gjennomføringsstadiet: ...
1.

prøvingsmetode: ...
CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: …
Røyk (korrigert verdi for absorpsjonsfaktor (m-1)): ... Partikler: …

(1)
(2)

Stryk det som ikke passer.
Gjentas for bensin og gassformig drivstoff dersom kjøretøyet kan kjøre på både bensin og gassformig drivstoff. Kjøretøyene kan
kjøre på både bensin og gassformig drivstoff, men dersom bensinanlegget er beregnet bare på nødssituasjoner eller ved start, og
bensintanken ikke kan inneholde mer enn 15 liter bensin, vil slike kjøretøyer i prøvingen anses som kjøretøyer som bare kan kjøre
på gassformig drivstoff.
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2.

Nr. 35/299

prøvingsmetode (dersom relevant): ...
CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Partikler: …

47.

Avgiftsklasse eller nasjonalt kodenummer (dersom relevant):
— Belgia:

— Bulgaria:

…

…

— Danmark:

— Tyskland:

…

…

— Hellas:

— Spania:

…

…

— Irland:

— Italia:

…

…

— Latvia:

— Litauen:

…

…

— Ungarn:
…

— Malta:
…

— Østerrike:

— Polen:

— Den tsjekkiske republikk:
…
— Estland:
…
— Frankrike:
…
— Kypros:
…
— Luxembourg:
…
— Nederland:
…
— Portugal:

…

…

…

— Romania:

— Slovenia:

— Slovakia:

…

…

…

— Finland:

— Sverige:

…

…

50.

Merknader(1):

51.

Unntak:

— Det forente kongerike:
…

Side 2
For ferdigoppbygde/etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer i gruppe N1, N2 og N3
(Verdiene og enhetene nedenfor er de samme som dem som er oppgitt i de relevante rettsaktenes
typegodkjenningsdokumentasjon. Ved prøving av produksjonssamsvar skal verdiene kontrolleres etter metodene
fastsatt i de relevante rettsaktene, idet det tas hensyn til de toleransene som er tillatt i rettsaktene for prøving av
produksjonssamsvar.)
1.

Antall aksler: ... og hjul: ...

2.

Drivaksler: ...

3.

Akselavstand: ... mm

4.1.

Avstand mellom svingskive og bakaksel (største og minste for justerbare svingskiver): … mm

5.

Sporvidde(r): 1. … mm 2. … mm 3. … mm 4. … mm

6.1.

Lengde: ... mm

6.3.

Avstand mellom kjøretøyets front og koplingens midtpunkt: ... mm

6.5.

Lasteflatens lengde: ... mm

7.1.

Bredde: … mm

8.

Høyde: … mm

(1)

Dersom kjøretøyet er utstyrt med kortdistanseradarutstyr i 24 GHz-frekvensbåndet i samsvar med vedtak 2005/50/EF, skal
produsenten angi: «Kjøretøy utstyrt med kortdistanseradarutstyr i 24 GHz-frekvensbåndet».
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10.2.

Veiareal som kjøretøyet dekker (bare N2 og N3 ): … m2

11.

Overheng bak: … mm

12.1.

Kjøretøyets masse i driftsferdig stand med karosseri: … kg

14.1.

Største teknisk tillatte totalmasse: ... kg

14.2.

Fordeling av denne massen på akslene: 1. … kg 2. … kg 3. … kg 4. … kg

14.4.

Teknisk tillatte masse på hver aksel/akselgruppe: 1. … kg 2. … kg 3. … kg 4. … kg

15.

Plassering av løftbar(e) eller belastbar(e) aksel/aksler: …

17.

Motorvognens største teknisk tillatte trekkbare masse for

17.1.

Slepvogn:

17.2.

Semitrailer:

17.3.

Påhengsvogn:

17.4.

Største teknisk tillatte masse på tilhenger (ubremset): … kg

18.

Største teknisk tillatte totalmasse på vogntog: ... kg

19.1.

Største teknisk tillatte masse på en motorvogns koplingspunkt: ... kg

20.

Motorprodusent:

21.

Motorkode påført motoren:

22.

Virkemåte:

22.1.

Direkte innsprøyting: ja/nei(1)

23.

Antall sylindrer og sylinderoppstilling:

24.

Volum: … cm3

25.

Drivstoff:

26.

Største nettoeffekt: … kW ved … min–1

27.

Clutch (type):

28.

Girkasse (type):

29.

Girutvekslingsforhold: 1. … 2. … 3. … 4. … 5. … 6. …

30.

Samlet utveksling:

32.

Dekk og hjul: Aksel 1: ... Aksel 2: ... Aksel 3: ... Aksel 4: ...

33.1.

Drivaksel/-aksler utstyrt med luftfjæring eller tilsvarende: ja/nei(1)

34.

Styring, hjelpekraft:

35.

Kort beskrivelse av bremseanlegget:

36.

Trykk i tilførselsledningen til tilhengerens bremseanlegg: ... bar

(1)

Stryk det som ikke passer.

23.6.2016

23.6.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

37.

Type karosseri:

38.

Kjøretøyets farge(1) (bare N1 ):

39.

Tankvolum (bare tankvogn): … m3

40.

Største kranmoment: … kNm.

41.

Antall dører og deres utforming:

42.1.

Antall seter og deres plassering:

43.1.

EF-typegodkjenningsmerke for eventuell kopling:

44.

Høyeste hastighet: … km/t

45.

Lydnivå
Nummeret på grunnrettsakten og siste endringsrettsakt som gjelder for EF-typegodkjenningen. For rettsakter
som gjennomføres i to eller flere stadier, angis også gjennomføringsstadiet:
Stillestående: … dB(A) ved motorturtall: … min–1
Under kjøring: … dB(A)

46.1.

Eksosutslipp(2):
Nummeret på grunnrettsakten og siste endringsrettsakt som gjelder for godkjenningen. For rettsakter som
gjennomføres i to eller flere stadier, angis også gjennomføringsstadiet: ...
1.

prøvingsmetode: ...
CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: …
Røyk (korrigert verdi for absorpsjonsfaktor (m-1)): ... Partikler: …

2.

prøvingsmetode (dersom relevant): ...
CO: … NOx: … NMHC: … CH4: … Partikler: …

46.2.

CO2 -utslipp/drivstofforbruk(3) (bare N1 ):
Nummeret på grunnrettsakten og siste endringsrettsakt som gjelder for EF-typegodkjenningen: ...

CO2 -utslipp

(1)
(2)

(3)

Drivstofforbruk

Bykjøring:

… g/km

… l/100 km eller for gassformige drivstoffer m3/100 km(2)

Landeveiskjøring:

… g/km

… l/100 km eller for gassformige drivstoffer m3/100 km(2)

Blandet kjøring:

… g/km

… l/100 km eller for gassformige drivstoffer m3/100 km(2)

Angi bare følgende basisfarger: hvit, gul, oransje, rød, lilla/fiolett, blå, grønn, grå, brun eller svart.
Gjentas for bensin og gassformig drivstoff dersom kjøretøyet kan kjøre på både bensin og gassformig drivstoff. Kjøretøyene kan
kjøre på både bensin og gassformig drivstoff, men dersom bensinanlegget er beregnet bare på nødssituasjoner eller ved start, og
bensintanken ikke kan inneholde mer enn 15 liter bensin, vil slike kjøretøyer i prøvingen anses som kjøretøyer som bare kan kjøre
på gassformig drivstoff.
Gjentas for bensin og gassformig drivstoff dersom kjøretøyet kan kjøre på både bensin og gassformig drivstoff. Kjøretøyer med et
bensinanlegg som er beregnet bare på nødssituasjoner eller ved start, og der bensintanken ikke kan inneholde mer enn 15 l bensin,
vil i prøvingen anses som kjøretøyer som bare kan kjøre på gassformig drivstoff.
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47.

23.6.2016

Avgiftsklasse eller nasjonalt kodenummer (dersom relevant):
— Belgia:
…
— Danmark:

— Bulgaria:
…
— Tyskland:

— Den tsjekkiske republikk:
…
— Estland:

…

…

— Hellas:

— Spania:

…

…

…

— Irland:

— Italia:

— Kypros:

…

…

…

— Latvia:

— Litauen:

…

…

— Ungarn:

— Malta:

…

…

— Østerrike:
…
— Romania:

— Polen:
…
— Slovenia:

…

…

— Finland:

— Sverige:

…

…

…
— Frankrike:

— Luxembourg:
…
— Nederland:
…
— Portugal:
…
— Slovakia:
…
— Det forente kongerike:
…

48.1.

EF-typegodkjent i samsvar med konstruksjonskravene for transport av farlig gods: ja/klasse(r): …/nei(1)

48.2.

EF-typegodkjent i samsvar med konstruksjonskravene for transport av visse dyr: ja/klasse(r): …/nei(1)

50.

Merknader(2):

51.

Unntak:

Side 2
For ferdigoppbygde/etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer i gruppe O1, O2, O3 og O4
1.

Antall aksler: ... og hjul: ...

3.

Akselavstand: ... mm

5.

Sporvidde(r): 1. … mm 2. … mm 3. … mm

6.1.

Lengde: ... mm

6.4.

Avstand mellom koplingens midtpunkt og kjøretøyets bakkant: ... mm

6.5.

Lasteflatens lengde: ... mm

7.1.

Bredde: … mm

8.

Høyde: … mm

10.3.

Veiareal som kjøretøyet dekker (bare O2, O3 og O4 ) : … m2

11.

Overheng bak: … mm

12.1.

Kjøretøyets masse i driftsferdig stand med karosseri: … kg

(1)
(2)

Stryk det som ikke passer.
Dersom kjøretøyet er utstyrt med kortdistanseradarutstyr i 24 GHz-frekvensbåndet i samsvar med vedtak 2005/50/EF, skal
produsenten angi: «Kjøretøy utstyrt med kortdistanseradarutstyr i 24 GHz-frekvensbåndet».
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14.1.

Største teknisk tillatte totalmasse: ... kg

14.5.

Fordeling av denne massen på akslene, og for semitrailere eller påhengsvogner, massen på koplingspunktet: 1.
… kg 2. … kg 3. … kg koplingspunkt: … kg

14.6.

Teknisk tillatte masse på hver aksel/akselgruppe: 1. … kg 2. … kg 3. … og for semitrailere eller påhengsvogner,
massen på koplingspunktet: … kg

15.

Plassering av løftbar(e) eller belastbar(e) aksel/aksler: …

19.2.

For koplinger i klasse B, D, E og H: trekkvognens (T) eller vogntogets største masse (dersom T < 32 000 kg):
… kg

32.

Dekk og hjul: Aksel 1: … Aksel 2: … Aksel 3: …

33.2.

Aksel/aksler utstyrt med luftfjæring eller tilsvarende: ja/nei(1)

34.

Styring, hjelpekraft:

35.

Kort beskrivelse av bremseanlegget:

37.

Type karosseri:

39.

Tankvolum (bare tankvogn): … m3

43.2.

Typegodkjenningsmerke for kopling:

47.

Avgiftsklasse eller nasjonalt kodenummer (dersom relevant):
— Belgia:
…
— Danmark:

— Bulgaria:
…
— Tyskland:

— Den tsjekkiske republikk:
…
— Estland:

…

…

— Hellas:

— Spania:

…

…

…

— Irland:

— Italia:

— Kypros:

…

…

…

— Latvia:

— Litauen:

…

…

— Ungarn:

— Malta:

…

…

— Østerrike:
…
— Romania:

— Polen:
…
— Slovenia:

…

…

— Finland:

— Sverige:

…

…

…
— Frankrike:

— Luxembourg:
…
— Nederland:
…
— Portugal:
…
— Slovakia:
…
— Det forente kongerike:
…

48.1.

EF-typegodkjent i samsvar med konstruksjonskravene for transport av farlig gods: ja/klasse(r): …/nei(1)

48.2.

EF-typegodkjent i samsvar med konstruksjonskravene for transport av visse dyr: ja/klasse(r): …/nei(1)

50.

Merknader(2):

51.

Unntak:

(1)
(2)

Stryk det som ikke passer.
Dersom kjøretøyet er utstyrt med kortdistanseradarutstyr i 24 GHz-frekvensbåndet i samsvar med vedtak 2005/50/EF, skal
produsenten angi: «Kjøretøy utstyrt med kortdistanseradarutstyr i 24 GHz-frekvensbåndet».
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DEL II
EF-SAMSVARSSERTIFIKAT
for delvis oppbygde kjøretøyer
(Største format A4 (210 × 297 mm), eller en mappe i A4-format)

Side 1
Undertegnede:
(Fullt navn)
bekrefter herved at følgende kjøretøy:
0.1.

Merke (produsentens firma):

0.2.

Type:
Variant(1):
Versjon(1):

0.2.1.

Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):

0.4.

Gruppe:

0.5.

Navn og adresse til produsenten av basiskjøretøyet:
Navn og adresse til produsenten med ansvar for den siste etappen i oppbyggingen av kjøretøyet(2):

0.6.

Plassering av lovfestede kjennemerker:
Kjøretøyets understellsnummer:
Plassering av kjøretøyets identifikasjonsnummer på understellet:
basert på kjøretøytypen(e) beskrevet i EF-typegodkjenningen(2)
Basiskjøretøy: Produsent: ...
EF-typegodkjenningsnummer: ...
Dato: ...
Etappe 2: Produsent: ...
EF-typegodkjenningsnummer: ...
Dato: ...
fullt ut er i samsvar med den delvis oppbygde kjøretøytypen beskrevet i
EF-typegodkjenningsnummer: ...
Dato: ...
Kjøretøyet kan ikke registreres permanent uten ytterligere EF-typegodkjenninger.
…
(Sted) (Dato) (Underskrift) (Stilling)
Vedlegg: Samsvarssertifikat for hver etappe.

(1)
(2)

Angi også numerisk eller alfanumerisk kode. Koden skal inneholde høyst 25 posisjoner for en variant og høyst 35 posisjoner for en
versjon.
Stryk det som ikke passer.
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Side 2

For delvis oppbygde kjøretøyer i gruppe M1
(Verdiene og enhetene nedenfor er de samme som dem som er oppgitt i de relevante rettsaktenes
typegodkjenningsdokumentasjon. Ved prøving av produksjonssamsvar skal verdiene kontrolleres etter metodene
fastsatt i de relevante rettsaktene, og det skal tas hensyn til de toleransene som er tillatt i rettsaktene for prøving av
produksjonssamsvar.)
1.

Antall aksler: ... og hjul: ...

2.

Drivaksler:

3.

Akselavstand: ... mm

5.

Sporvidde(r): 1. … mm 2. … mm 3. … mm

6.2.

Største tillatte lengde på det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet: ... mm

7.2.

Største tillatte bredde på det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet: ... mm

9.1.

Tyngdepunktets høyde: ... mm

9.2.

Tyngdepunktets største tillatte høyde på det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet: ... mm

9.3.

Tyngdepunktets minste tillatte høyde på det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet: ... mm

13.1.

Minste tillatte masse på det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet: ... kg

13.2.

Fordeling av denne massen på akslene: 1. … kg 2. … kg 3. … kg

14.1.

Største teknisk tillatte totalmasse: ... kg

14.2.

Fordeling av denne massen på akslene: 1. … kg 2. … kg 3. … kg

14.3.

Teknisk tillatte masse på hver aksel: 1. … kg 2. … kg 3. … kg

16.

Største tillatte taklast: … kg

17.

Største masse på tilhenger (bremset): ... kg (ubremset): ... kg

18.

Største masse på vogntog: ... kg

19.1.

Største vertikale belastning på en tilhengers koplingspunkt: ... kg

20.

Motorprodusent:

21.

Motorkode påført motoren:

22.

Virkemåte:

22.1.

Direkte innsprøyting: ja/nei(1)

(1)

Stryk det som ikke passer.
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23.

Antall sylindrer og sylinderoppstilling:

24.

Volum: … cm3

25.

Drivstoff:

26.

Største nettoeffekt: … kW ved … min–1

27.

Clutch (type):

28.

Girkasse (type):

29.

Girutvekslingsforhold: 1. … 2. … 3. … 4. … 5. … 6. …

30.

Samlet utveksling:

32.

Dekk og hjul: Aksel 1: … Aksel 2: … Aksel 3: …

34.

Styring, hjelpekraft:

35.

Kort beskrivelse av bremseanlegget:

41.

Antall dører og deres utforming:

42.1.

Antall seter og deres plassering:

43.1.

EF-typegodkjenningsmerke for eventuell kopling:

43.3.

Typer eller klasser av koplinger som kan monteres:

43.4.

Karakteristiske verdier(1): D …/V …/S …/U …

45.

Lydnivå:
Nummeret på grunnrettsakten og siste endringsrettsakt som gjelder for godkjenningen. For rettsakter som
gjennomføres i to eller flere stadier, angis også gjennomføringsstadiet: ...
Stillestående: … dB(A) ved motorturtall: … min–1
Under kjøring: … dB(A)

46.1.

Eksosutslipp(2):
Nummeret på grunnrettsakten og siste endringsrettsakt som gjelder for EF-typegodkjenningen. For rettsakter
som gjennomføres i to eller flere stadier, angis også gjennomføringsstadiet: ...
1.

prøvingsmetode: ...
CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: …
Røyk (korrigert verdi for absorpsjonsfaktor (m-1)): ... Partikler: …

2.

prøvingsmetode (dersom relevant): ...
CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Partikler: …

(1)
(2)

Stryk det som ikke passer.
Gjentas for bensin og gassformig drivstoff dersom kjøretøyet kan kjøre på både bensin og gassformig drivstoff. Kjøretøyene kan
kjøre på både bensin og gassformig drivstoff, men dersom bensinanlegget er beregnet bare på nødssituasjoner eller ved start, og
bensintanken ikke kan inneholde mer enn 15 liter bensin, vil slike kjøretøyer i prøvingen anses som kjøretøyer som bare kan kjøre
på gassformig drivstoff.
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47.

Nr. 35/307

Avgiftsklasse eller nasjonalt kodenummer (dersom relevant):
— Belgia:

— Bulgaria:

…

— Den tsjekkiske republikk:

…

— Danmark:

— Tyskland:

…
— Estland:

…

…

— Hellas:

— Spania:

…

…

…

— Irland:

— Italia:

— Kypros:

…

…

…

— Latvia:

— Litauen:

…

…

— Ungarn:

— Malta:

…

…

— Østerrike:

— Polen:

…

…
— Frankrike:

— Luxembourg:
…
— Nederland:
…
— Portugal:

…

— Romania:

— Slovenia:

…

…

— Finland:

— Sverige:

…

…

49.

Understellet er konstruert bare for terrenggående kjøretøyer: ja/nei(1)

50.

Merknader(2):

51.

Unntak:

…
— Slovakia:
…
— Det forente kongerike:
…

Side 2
For delvis oppbygde kjøretøyer i gruppe M2 og M3
(Verdiene og enhetene nedenfor er de samme som dem som er oppgitt i de relevante rettsaktenes
typegodkjenningsdokumentasjon. Ved prøving av produksjonssamsvar skal verdiene kontrolleres etter metodene
fastsatt i de relevante rettsaktene, idet det tas hensyn til de toleransene som er tillatt i rettsaktene for prøving av
produksjonssamsvar.)
1.

Antall aksler: ... og hjul: ...

2.

Drivaksler: ...

3.

Akselavstand: ... mm

5.

Sporvidde(r): 1. … mm 2. … mm 3. … mm 4. … mm

6.2.

Største tillatte lengde på det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet: ... mm

6.3.

Avstand mellom kjøretøyets front og koplingens midtpunkt: ... mm

7.2.

Største tillatte bredde på det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet: ... mm

9.1.

Tyngdepunktets høyde: ... mm

9.2.

Tyngdepunktets største tillatte høyde på det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet: ... mm

9.3.

Tyngdepunktets minste tillatte høyde på det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet: ... mm

(1)
(2)

Stryk det som ikke passer.
Dersom kjøretøyet er utstyrt med kortdistanseradarutstyr i 24 GHz-frekvensbåndet i samsvar med beslutning 2005/50/EF, skal
produsenten angi: «Kjøretøy utstyrt med kortdistanseradarutstyr i 24 GHz-frekvensbåndet».
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12.3.

Understellets masse uten karosseri: ... kg

13.1.

Minste tillatte masse på det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet: ... kg

13.2.

Fordeling av denne massen på akslene: 1. … kg 2. … kg 3. … kg 4. … kg

14.1.

Største teknisk tillatte totalmasse: ... kg

14.2.

Fordeling av denne massen på akslene: 1. … kg 2. … kg 3. … kg 4. … kg

14.4.

Teknisk tillatte masse på hver aksel/akselgruppe: 1. … kg 2. … kg 3. … kg 4. … kg

16.

Største tillatte taklast: … kg

17.

Største masse på tilhenger (bremset): ... kg, (ubremset): … kg

18.

Største teknisk tillatte totalmasse på vogntog: ... kg

19.1.

Største teknisk tillatte masse på en motorvogns koplingspunkt: ... kg

20.

Motorprodusent:

21.

Motorkode påført motoren:

22.

Virkemåte:

22.1.

Direkte innsprøyting: ja/nei(1)

23.

Antall sylindrer og sylinderoppstilling:

24.

Volum: … cm3

25.

Drivstoff:

26.

største nettoeffekt: … kW ved … min–1

27.

Clutch (type):

28.

Girkasse (type):

29.

Girutvekslingsforhold: 1. … 2. … 3. … 4. … 5. … 6. …

30.

Samlet utveksling: ...

32.

Dekk og hjul: Aksel 1: ... Aksel 2: ... Aksel 3: ... Aksel 4: ...

33.1.

Drivaksel/-aksler utstyrt med luftfjæring eller tilsvarende: ja/nei(1)

34.

Styring, hjelpekraft:

35.

Kort beskrivelse av bremseanlegget:

36.

Trykk i tilførselsledningen til tilhengerens bremseanlegg: ... bar

41.

Antall dører og deres utforming:

43.1.

EF-typegodkjenningsmerke for eventuell kopling: ...

43.3.

Typer eller klasser av koplinger som kan monteres:

43.4.

Karakteristiske verdier(1): D …/V …/S …/U …

(1)

Stryk det som ikke passer.
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45.

Nr. 35/309

Lydnivå:
Nummeret på grunnrettsakten og siste endringsrettsakt som gjelder for godkjenningen. For rettsakter som
gjennomføres i to eller flere stadier, angis også gjennomføringsstadiet:
Stillestående: … dB(A) ved motorturtall: … min–1
Under kjøring: … dB(A)

46.1.

Eksosutslipp(1):
Nummeret på grunnrettsakten og siste endringsrettsakt som gjelder for EF-typegodkjenningen. For rettsakter
som gjennomføres i to eller flere stadier, angis også gjennomføringsstadiet:
1.

prøvingsmetode:
CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: …
Røyk (korrigert verdi for absorpsjonsfaktor (m-1)): ... Partikler: …

2.

prøvingsmetode (dersom relevant): ...
CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Partikler: …

47.

Avgiftsklasse eller nasjonalt kodenummer (dersom relevant):
— Belgia:
…
— Danmark:

— Bulgaria:
…
— Tyskland:

— Estland:

…

— Hellas:

— Spania:

…

…

…

— Irland:

— Italia:

— Kypros:

…

…

…

— Latvia:

— Litauen:

…

…

— Ungarn:

— Malta:

…

…

…
— Romania:

— Polen:
…
— Slovenia:

…

…

— Finland:

— Sverige:

…

…

49.

Understellet er konstruert bare for terrenggående kjøretøyer: ja/nei(2)

50.

Merknader(3):

51.

Unntak:

(2)
(3)

…

…

— Østerrike:

(1)

— Den tsjekkiske republikk:

…
— Frankrike:

— Luxembourg:
…
— Nederland:
…
— Portugal:
…
— Slovakia:
…
— Det forente kongerike:
…

Gjentas for bensin og gassformig drivstoff dersom kjøretøyet kan kjøre på både bensin og gassformig drivstoff. Kjøretøyene kan
kjøre på både bensin og gassformig drivstoff, men dersom bensinanlegget er beregnet bare på nødssituasjoner eller ved start, og
bensintanken ikke kan inneholde mer enn 15 liter bensin, vil slike kjøretøyer i prøvingen anses som kjøretøyer som bare kan kjøre
på gassformig drivstoff.
Stryk det som ikke passer.
Dersom kjøretøyet er utstyrt med kortdistanseradarutstyr i 24 GHz-frekvensbåndet i samsvar med beslutning 2005/50/EF, skal
produsenten angi: «Kjøretøy utstyrt med kortdistanseradarutstyr i 24 GHz-frekvensbåndet».
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Side 2

For delvis oppbygde kjøretøyer i gruppe N1, N2 og  N3
(Verdiene og enhetene nedenfor er de samme som dem som er oppgitt i de relevante rettsaktenes
typegodkjenningsdokumentasjon. Ved prøving av produksjonssamsvar skal verdiene kontrolleres etter metodene
fastsatt i de relevante rettsaktene, idet det tas hensyn til de toleransene som er tillatt i rettsaktene for prøving av
produksjonssamsvar.)
1.

Antall aksler: ... og hjul: ...

2.

Drivaksler: ...

3.

Akselavstand: ... mm

4.2.

Avstand mellom svingskive og bakaksel på trekkvogn for semitrailer (største og minste): ... mm

5.

Sporvidde(r): 1. … mm 2. … mm 3. … mm 4. … mm

6.2.

Største tillatte lengde på det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet: ... mm

6.3.

Avstand mellom kjøretøyets front og koplingens midtpunkt: ... mm

7.2.

Største tillatte bredde på det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet: ... mm

9.1.

Tyngdepunktets høyde: ... mm

9.2.

Tyngdepunktets største tillatte høyde på det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet: ... mm

9.3.

Tyngdepunktets minste tillatte høyde på det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet: ... mm

12.3.

Understellets masse uten karosseri: ... kg

13.1.

Minste tillatte masse på det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet: ... kg

13.2.

Fordeling av denne massen på akslene: 1. … kg 2. … kg 3. … kg 4. … kg

14.1.

Største teknisk tillatte totalmasse: ... kg

14.2.

Fordeling av denne massen på akslene: 1. … kg 2. … kg 3. … kg 4. … kg

14.4.

Teknisk tillatte masse på hver aksel/akselgruppe: 1. … kg 2. … kg 3. … kg 4. … kg

15.

Plassering av løftbar(e) eller belastbar(e) aksel/aksler: …

17.

Motorvognens største teknisk tillatte trekkbare masse for

17.1.

Slepvogn:

17.2.

Semitrailer:

17.3.

Påhengsvogn: ...

17.4.

Største masse på tilhenger (ubremset): ... kg

18.

Største masse på vogntog: ... kg

19.1.

Største vertikale belastning på en tilhengers koplingspunkt: ... kg
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20.

Motorprodusent:

21.

Motorkode påført motoren:

22.

Virkemåte:

22.1.

Direkte innsprøyting: ja/nei(1)

23.

Antall sylindrer og sylinderoppstilling:

24.

Volum: … cm3

25.

Drivstoff:

26.

Største nettoeffekt: … kW ved … min–1

27.

Clutch (type):

28.

Girkasse (type):

29.

Girutvekslingsforhold: 1. … 2. … 3. … 4. … 5. … 6. …

30.

Samlet utveksling:

32.

Dekk og hjul: Aksel 1: ... Aksel 2: ... Aksel 3: ... Aksel 4: ...

33.1.

Drivaksel/-aksler utstyrt med luftfjæring eller tilsvarende: ja/nei(1)

34.

Styring, hjelpekraft:

35.

Kort beskrivelse av bremseanlegget:

36.

Trykk i tilførselsledningen til tilhengerens bremseanlegg: ... bar

41.

Antall dører og deres utforming:

42.1.

Antall seter og deres plassering:

43.1.

EF-typegodkjenningsmerke for eventuell kopling:

43.3.

Typer eller klasser av koplinger som kan monteres:

43.4.

Karakteristiske verdier(1): D …/V …/S …/U …

45.

Lydnivå:
Nummeret på grunnrettsakten og siste endringsrettsakt som gjelder for godkjenningen. For rettsakter som
gjennomføres i to eller flere stadier, angis også gjennomføringsstadiet:
Stillestående: … dB(A) ved motorturtall: … min–1
Under kjøring: … dB(A)

(1)

Stryk det som ikke passer.
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46.1. Eksosutslipp(1):
Nummeret på grunnrettsakten og siste endringsrettsakt som gjelder for EF-typegodkjenningen. For rettsakter
som gjennomføres i to eller flere stadier, angis også gjennomføringsstadiet:
1.

prøvingsmetode:
CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: …
Røyk (korrigert verdi for absorpsjonsfaktor (m-1)): ... Partikler: …

2.

prøvingsmetode (dersom relevant): ...
CO: … NOx: … NMHC: … CH4: … Partikler: …

47.

Avgiftsklasse eller nasjonalt kodenummer (dersom relevant):
— Belgia:

— Bulgaria:

…

…

— Danmark:

— Tyskland:

— Den tsjekkiske republikk:
…
— Estland:

…

…

— Hellas:

— Spania:

…

…

…

— Irland:

— Italia:

— Kypros:

…

…

…

— Latvia:

— Litauen:

…

…

— Ungarn:

— Malta:

…

…

— Østerrike:

— Polen:

…

…

— Romania:

— Slovenia:

…

…

— Finland:

— Sverige:

…

…

…
— Frankrike:

— Luxembourg:
…
— Nederland:
…
— Portugal:
…
— Slovakia:
…
— Det forente kongerike:
…

48.1.

EF-typegodkjent i samsvar med konstruksjonskravene for transport av farlig gods: ja/klasse(r): …/nei(2)

48.2.

EF-typegodkjent i samsvar med konstruksjonskravene for transport av visse dyr: ja/klasse(r): …/nei(1)

49.

Understellet er konstruert bare for terrenggående kjøretøyer: ja/nei(1)

50.

Merknader(3):

51.

Unntak:

Side 2
For delvis oppbygde kjøretøyer i gruppe O1, O2, O3 og O4
1.

Antall aksler: ... og hjul: ...

3.

Akselavstand: ... mm

()
1

(2)
(3)

Gjentas for bensin og gassformig drivstoff dersom kjøretøyet kan kjøre på både bensin og gassformig drivstoff. Kjøretøyene kan
kjøre på både bensin og gassformig drivstoff, men dersom bensinanlegget er beregnet bare på nødssituasjoner eller ved start, og
bensintanken ikke kan inneholde mer enn 15 liter bensin, vil slike kjøretøyer i prøvingen anses som kjøretøyer som bare kan kjøre
på gassformig drivstoff.
Stryk det som ikke passer.
Dersom kjøretøyet er utstyrt med kortdistanseradarutstyr i 24 GHz-frekvensbåndet i samsvar med vedtak 2005/50/EF, skal
produsenten angi: «Kjøretøy utstyrt med kortdistanseradarutstyr i 24 GHz-frekvensbåndet».
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5.

Sporvidde(r): 1. … mm 2. … mm 3. … mm

6.2.

Største tillatte lengde på det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet: ... mm

6.4.

Avstand mellom koplingens midtpunkt og kjøretøyets bakkant: ... mm

7.2.

Største tillatte bredde på det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet: ... mm

9.1.

Tyngdepunktets høyde: ... mm

9.2.

Tyngdepunktets største tillatte høyde på det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet: ... mm

9.3.

Tyngdepunktets minste tillatte høyde på det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet: ... mm

12.3.

Understellets masse uten karosseri: ... kg

13.1.

Minste tillatte masse på det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet: ... kg

13.2.

Fordeling av denne massen på akslene: 1. … kg 2. … kg 3. … kg

14.1.

Største teknisk tillatte totalmasse: ... kg

14.5.

Fordeling av denne massen på akslene og, for semitrailere eller påhengsvogner, belastning på koplingspunktet:
1. … kg 2. … kg 3. … kg koplingspunkt: … kg

14.6.

Teknisk tillatte masse på hver aksel/akselgruppe: 1. … kg 2. … kg 3. … og for semitrailere eller påhengsvogner,
belastning på koplingspunktet: … kg

15.

Plassering av løftbar(e) eller belastbar(e) aksel/aksler: …

19.2.

For koplinger i klasse B, D, E og H: trekkvognens (T) eller vogntogets største masse (dersom T < 32 000 kg):
… kg

32.

Dekk og hjul: Aksel 1: … Aksel 2: … Aksel 3: …

33.2.

Aksel/aksler utstyrt med luftfjæring eller tilsvarende: ja/nei(1)

34.

Styring, hjelpekraft:

35.

Kort beskrivelse av bremseanlegget:

43.2.

EF-typegodkjenningsmerke for kopling:

43.3.

Typer eller klasser av koplinger som kan monteres:

43.4.

Karakteristiske verdier(1): D …/V …/S …/U …

(1)

Stryk det som ikke passer.
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Avgiftsklasse eller nasjonalt kodenummer (dersom relevant):
— Belgia:
…
— Danmark:

— Bulgaria:
…

— Den tsjekkiske republikk:
…

— Tyskland:

— Estland:

…

…

— Hellas:

— Spania:

…

…

…

— Irland:

— Italia:

— Kypros:

…

…

…

— Latvia:

— Litauen:

…

…

— Ungarn:

— Malta:

…

…

— Østerrike:
…
— Romania:

…
— Frankrike:

— Luxembourg:
…
— Nederland:
…

— Polen:
…

— Portugal:
…

— Slovenia:

…

…

— Finland:

— Sverige:

…

…

— Slovakia:
…
— Det forente kongerike:
…

48.1.

EF-typegodkjent i samsvar med konstruksjonskravene for transport av farlig gods: ja/klasse(r): …/nei(1)

48.2.

EF-typegodkjent i samsvar med konstruksjonskravene for transport av visse dyr: ja/klasse(r): …/nei(1)

50.

Merknader:

51.

Unntak:

________

(1)

Stryk det som ikke passer.
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VEDLEGG X
FRAMGANGSMÅTER FOR PRODUKSJONSSAMSVAR

0.

FORMÅL
Framgangsmåten for produksjonssamsvar har som mål å sikre at alle produserte kjøretøyer, systemer, deler og
separate tekniske enheter er i samsvar med sine godkjente typer.
Framgangsmåtene omfatter alltid vurdering av kvalitetsstyringssystemer, nedenfor kalt førstegangsvurdering(1),
samt verifisering av gjenstanden til typegodkjenning og produktrelaterte kontroller, omtalt som bestemmelser
om produktsamsvar.

1.

FØRSTEGANGSVURDERING

1.1.

Før EF-typegodkjenningsmyndigheten i en medlemsstat gir EF-typegodkjenning, skal den kontrollere at det
finnes tilfredsstillende ordninger og framgangsmåter for å sikre en effektiv kontroll med at produserte deler,
systemer, separate tekniske enheter eller kjøretøyer er i samsvar med den godkjente typen.

1.2.

Kontroll med at kravet i nr. 1.1 oppfylles, skal utføres av myndigheten som gir EF-typegodkjenning.
Denne myndigheten skal godkjenne førstegangsvurderingen og de innledende tiltakene for produksjonssamsvar,
jf. nr. 2 nedenfor, i samsvar med en av ordningene beskrevet under nr. 1.2.1˗1.2.3, eller en kombinasjon av disse
ordningene i sin helhet eller delvis.

1.2.1.

Den faktiske førstegangsvurderingen og/eller kontrollen av tiltakene for produksjonssamsvar skal utføres av
den EF-typegodkjenningsmyndigheten som gir EF-typegodkjenningen, eller av en teknisk instans på vegne av
EF-typegodkjenningsmyndigheten.

1.2.1.1. Ved vurdering av omfanget av førstegangsvurderingen kan EF-typegodkjenningsmyndigheten ta hensyn til
tilgjengelige opplysninger om
— produsentens sertifisering som beskrevet i nr. 1.2.3 nedenfor, dersom vedkommende ikke er kvalifisert
eller anerkjent i henhold til nevnte nummer,
— ved EF-typegodkjenning av deler eller separate tekniske enheter: vurdering av kvalitetssikringssystemer
foretatt av kjøretøyprodusenten(e) hos produsenten av delene eller de separate tekniske enhetene, i samsvar
med en eller flere av industrisektorens spesifikasjoner som oppfyller kravene i harmonisert standard EN
ISO 9002-1994 eller EN ISO 9001-2000 med mulighet for dispensasjon fra krav som gjelder begrepene
konstruksjon og utvikling, nr. 7.3 «Kundetilfredshet og løpende forbedring».
1.2.2.

(1)
(2)

Den faktiske førstegangsvurderingen og/eller kontrollen av tiltakene for produksjonssamsvar kan også foretas
av EF-typegodkjenningsmyndigheten i en annen medlemsstat eller det organet som er utpekt til dette formål av
EF-typegodkjenningsmyndigheten. I så fall skal EF typegodkjenningsmyndigheten i den andre medlemsstaten
utarbeide en samsvarserklæring med angivelse av hvilke områder og produksjonsanlegg den har vurdert som
relevante for produktet/produktene som skal EF-typegodkjennes, og for direktivet eller forordningen som
de skal typegodkjennes i henhold til(2). Når en EF-typegodkjenningsmyndighet i en medlemsstat mottar en
anmodning om en samsvarserklæring fra en EF-typegodkjenningsmyndighet i en annen medlemsstat, skal
førstnevnte EF-typegodkjenningsmyndighet umiddelbart oversende samsvarserklæringen eller opplyse om at
den ikke kan utarbeide en slik erklæring. Samsvarserklæringen skal minst inneholde følgende:

Veiledning i planlegging og gjennomføring av vurderingen finnes i harmonisert standard ISO 10011, del 1, 2 og 3, 1991.
For eksempel relevant særdirektiv eller -forordning dersom produktet som skal godkjennes, er et system, en del eller en teknisk
enhet, og direktiv 2007/46/EF dersom det er et helt kjøretøy.
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Konsern eller selskap:

(f.eks. XYZ Bil)

Bestemt organisasjon:

(f.eks. Europa-divisjonen)

Produksjonsanlegg/fabrikker:

(f.eks. Motorfabrikk 1 (Det forente kongerike), Kjøretøyfabrikk
2 (Tyskland))

Kjøretøy-/delutvalg:

(f.eks. alle modeller i gruppe M1 )

Områder som er vurdert:

(f.eks. motormontering,
kjøretøymontering)

Dokumenter som er undersøkt:

(f.eks. selskapets og fabrikkens kvalitetshåndbok og -prosedyrer)

Vurdering:

(f.eks. utført 18˗30.9.2001)

karosseriforming

og

-montering,

(f.eks. planlagt inspeksjonsbesøk: mars 2002)

1.2.3.

EF-typegodkjenningsmyndigheten skal også anse kravene til førstegangsvurderingen i nr. 1.2 som oppfylt
dersom produsenten har en egnet sertifisering i henhold til harmonisert standard EN ISO 9002-1994 (hvis
virkeområde omfatter produksjonsstedene og produktet/produktene som skal godkjennes), eller EN ISO
9001-2000 med mulighet for dispensasjon fra krav som gjelder begrepene konstruksjon og utvikling, nr. 7.3
«Kundetilfredshet og løpende forbedring», eller en tilsvarende harmonisert standard. Produsenten skal gi
detaljerte opplysninger om sertifiseringen og forplikte seg til å underrette EF-typegodkjenningsmyndigheten
om enhver endring av dens gyldighet eller virkeområde.

1.3.

Med hensyn til EF-typegodkjenning av hele kjøretøyer er det ikke nødvendig å gjenta de førstegangsvurderingene
som er foretatt for typegodkjenningen av systemer, deler og separate tekniske enheter på kjøretøyet, men de
skal utføres ved en vurdering som dekker produksjonsstedene og aktivitetene i forbindelse med monteringen
av hele kjøretøyet, og som ikke er dekket av de tidligere vurderingene.

2.

TILTAK FOR PRODUKSJONSSAMSVAR

2.1.

Alle kjøretøyer, systemer, deler eller separate tekniske enheter som er typegodkjent i henhold til dette direktiv,
et særdirektiv eller en særforordning, skal produseres slik at de er i samsvar med den typen som er godkjent i
henhold til kravene i dette direktiv, eller i et av særdirektivene eller særforordningene som er oppført på den
fullstendige listen i vedlegg IV eller XI.

2.2.

Når EF-typegodkjenningsmyndigheten i en medlemsstat gir en EF-typegodkjenning, skal den kontrollere at det
finnes hensiktsmessige ordninger og dokumenterte kontrollplaner, som fastsettes i samarbeid med produsenten
for hver typegodkjenning, der det med fastsatte intervaller foretas prøving eller kontroller for å bekrefte
at det fortsatt er samsvar med den godkjente typen, særlig eventuell prøving fastsatt i særdirektivene eller
-forordningene.

2.3.

Innehaveren av EF-typegodkjenningen skal særlig

2.3.1.

sikre at det foreligger og anvendes framgangsmåter for effektivt å kontrollere at produktene (kjøretøyer,
systemer, deler eller separate tekniske enheter) er i samsvar med den godkjente typen,

2.3.2.

ha tilgang til det prøvingsutstyret som er nødvendig for å kontrollere samsvar med hver godkjent type,

2.3.3.

sikre at prøvingsresultatene registreres og at de vedlagte dokumentene er tilgjengelige i et tidsrom som fastsettes
i samarbeid med typegodkjenningsmyndigheten. Dette tidsrommet behøver ikke å overstige ti år,

2.3.4.

analysere resultatene fra hver prøvings- eller kontrolltype for å kontrollere og sikre at produktets egenskaper er
varige innenfor den normale variasjonen i industriproduksjonen,

2.3.5.

sikre at minst kontrollene fastsatt i dette direktiv og prøvingen fastsatt i de relevante særdirektivene eller
-forordningene oppført på den fullstendige listen i vedlegg IV eller XI utføres for hver produkttype,
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2.3.6.

sikre at all prøvetaking som tyder på manglende samsvar med den aktuelle prøvingstypen, fører til ny
prøvetaking og ny prøving. Alle nødvendige tiltak skal treffes for å gjenopprette samsvar i den aktuelle
produksjonen,

2.3.7.

ved EF-typegodkjenning av hele kjøretøyer begrense kontrollene nevnt i nr. 2.3.5 til kontroller for å bekrefte
samsvar med byggespesifikasjonene i henhold til typegodkjenningen, særlig til opplysningsdokumentet fastsatt
i vedlegg III og de opplysningene som kreves for samsvarssertifikater nevnt i vedlegg IX til dette direktiv.

3.

LØPENDE KONTROLL

3.1.

Den myndigheten som har gitt EF-typegodkjenning, kan når som helst kontrollere metodene som brukes til
samsvarskontroll ved hvert produksjonsanlegg.

3.1.1.

Den normale ordningen skal bestå i å overvåke at framgangsmåtene fastsatt i nr. 1.2 i dette vedlegg
(førstegangsvurdering og produksjonssamsvar), blir kontinuerlig fulgt.

3.1.1.1. Tilsyn som utføres av et sertifiseringsorgan (kvalifisert eller anerkjent i henhold til nr. 1.2.3 i dette
vedlegg), skal anses å oppfylle kravene i nr. 3.1.1 med hensyn til de framgangsmåtene som er fastsatt ved
førstegangsvurderingen (nr. 1.2.3).
3.1.1.2. Den normale hyppigheten på EF-typegodkjenningsmyndighetens kontroller (unntatt dem som er nevnt i
nr. 3.1.1.1) skal være tilstrekkelig til å sikre at de relevante kontrollene som utføres i henhold til nr. 1 og 2 i
dette vedlegg, vurderes over et tidsrom som er i samsvar med den tilliten typegodkjenningsmyndigheten har til
innehaveren av typegodkjenningen.
3.2.

Ved hver inspeksjon skal prøvings- og kontrollrapportene og produksjonsoversiktene gjøres tilgjengelige for
inspektøren, særlig fra prøvingen og kontrollene som kreves i henhold til nr. 2.2 i dette vedlegg.

3.3.

Inspektøren kan, dersom prøvingens art tilsier det, velge ut stikkprøver til prøving i produsentens laboratorium
(eller hos den tekniske instansen, dersom særdirektivet eller særforordningen inneholder bestemmelser om
dette). Det minste antall stikkprøver kan fastsettes ut fra resultatene av produsentens egen kontroll.

3.4.

Dersom kontrollnivået synes utilfredsstillende, eller når det synes nødvendig å kontrollere om prøvingen som
foretas i henhold til nr. 3.2, er gyldig, skal inspektøren velge ut prøver som sendes til den tekniske instansen
som har utført EF-typegodkjenningsprøvingen.

3.5.

Dersom det konstateres utilfredsstillende resultater under en inspeksjon eller en gjennomgåelse av
overvåkingen, skal EF-typegodkjenningsmyndigheten sikre at alle nødvendige tiltak treffes for å gjenopprette
produksjonssamsvar så raskt som mulig.

__________
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VEDLEGG XI
spesialkjøretøyeNES ART og bESTEMMELSER om dem

Tillegg 1
Campingbiler, ambulanser og likbiler

Nummer

Emne

Rettsakt

M1 ≤
2 500(1) kg

M1 >
2 500(1) kg

M2

M3

1

Lydnivåer

70/157/EØF

H

G+H

G+H

G+H

2

Utslipp

70/220/EØF

Q

G+Q

G+Q

G+Q

3

Drivstofftanker/underkjøringshinder
bak

70/221/EØF

F

F

F

F

4

Monteringssted for kjennemerke bak

70/222/EØF

X

X

X

X

5

Betjeningskraft

70/311/EØF

X

G

G

G

6

Dørlåser og dørhengsler

70/387/EØF

B

G+B

7

Signalhorn

70/388/EØF

X

X

X

X

8

Innretninger for indirekte utsyn

71/127/EØF

X

G

G

G

9

Bremser

71/320/EØF

X

G

G

G

10

Radiostøydemping

72/245/EØF

X

X

X

X

11

Utslipp fra dieselmotorer

72/306/EØF

H

H

H

H

12

Innvendig utstyr

74/60/EØF

C

G+C

13

Tyverisikring og startsperre

74/61/EØF

X

G

G

G

14

Styreinnretningens oppførsel ved
sammenstøt

74/297/EØF

X

G

15

Setestyrke

74/408/EØF

D

G+D

G+D

G+D

16

Utstikkende deler

74/483/EØF

X for
førerhuset,
A for
resten

G for
førerhuset,
A for
resten

17

Hastighetsmåler og reversgir

75/443/EØF

X

X

X

X

18

Kjennemerker (lovfestede)

76/114/EØF

X

X

X

X

19

Bilbeltefester

76/115/EØF

D

G+L

G+L

G+L

20

Montering av lys- og
lyssignalinnretninger

76/756/EØF

A+N

A+G
+ N for
førerhuset,
A + N for
resten

A+G
+ N for
førerhuset,
A + N for
resten

A+G
+ N for
førerhuset,
A + N for
resten

21

Refleksinnretninger

76/757/EØF

X

X

X

X

22

Lykter (toppmarkeringslys,
markeringslys foran/bak,
sidemarkeringslys, stopplys, kjørelys)

76/758/EØF

X

X

X

X

23

Lykter for retningslys

76/759/EØF

X

X

X

X

24

Lykter for kjennemerke bak

76/760/EØF

X

X

X

X

25

Frontlykter (herunder glødelamper)

76/761/EØF

X

X

X

X

26

Lykter for tåkelys foran

76/762/EØF

X

X

X

X
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Nummer

Emne

Rettsakt

M1 ≤
2 500(1) kg

Nr. 35/319

M1 >
2 500(1) kg

M2

M3

27

Slepeinnretninger

77/389/EØF

E

E

E

E

28

Lykter for tåkelys bak

77/538/EØF

X

X

X

X

29

Lykter for ryggelys

77/539/EØF

X

X

X

X

30

Lykter for parkeringslys

77/540/EØF

X

X

X

X

31

Bilbelter og sikringsutstyr

77/541/EØF

D

G+M

G+M

G+M

32

Synsfelt forover

77/649/EØF

X

G

33

Merking av betjeningsinnretninger

78/316/EØF

X

X

X

X

34

Avising/avdugging

78/317/EØF

X

G+O

O

O

35

Vindusvisker/vindusspyler

78/318/EØF

X

G+O

O

O

36

Varmeanlegg

2001/56/EF

X

X

X

X

37

Hjulavskjerming

78/549/EØF

X

G

38

Hodestøtter

78/932/EØF

D

G+D

39

CO2 -utslipp/drivstofforbruk

80/1268/EØF N/A

N/A

40

Motoreffekt

80/1269/EØF X

X

X

X

41

Utslipp fra dieselmotorer

88/77/EØF

H

G+H

G+H

G+H

44

Masse og dimensjoner (biler)

92/21/EØF

X

X

45

Sikkerhetsglass

92/22/EØF

J

G+J

G+J

G+J

46

Dekk

92/23/EØF

X

G

G

G

47

Hastighetsbegrensere

92/24/EØF

48

Masse og dimensjoner (andre
kjøretøyer enn nevnt i nr. 44)

97/27/EF

50

Koplinger

94/20/EF

51

Antennelighet

95/28/EF

52

Busser og turvogner

2001/85/EF

53

Frontkollisjon

96/79/EF

N/A

N/A

54

Sidekollisjon

96/27/EF

N/A

N/A

58

Beskyttelse av fotgjengere

2003/102/EF

X

(1)

Største teknisk tillatte totalmasse.

X

X

G

X

X

G

G
G for
førerhuset,
X for resten

A

A
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Tillegg 2
Pansrede kjøretøyer
Nummer

Emne

Rettsakt

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1

Lydnivåer

70/157/EØF

X

X

X

X

X

X

2

Utslipp

70/220/EØF

A

A

A

A

A

A

3

Drivstofftanker/underkjørings
hinder bak

70/221/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

Monteringssted for
kjennemerke bak

70/222/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

Betjeningskraft

70/311/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

Dørlåser og dørhengsler

70/387/EØF

X

X

X

X

7

Signalhorn

70/388/EØF

A+K

A+K

A+K

A+K

A+K

A+K

8

Innretninger for indirekte utsyn 71/127/EØF

A

A

A

A

A

A

9

Bremser

71/320/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

Radiostøydemping

72/245/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11

Utslipp fra dieselmotorer

72/306/EØF

X

X

X

X

X

X

12

Innvendig utstyr

74/60/EØF

A

13

Tyverisikring og startsperre

74/61/EØF

X

X

X

X

X

X

14

Styreinnretningens oppførsel
ved sammenstøt

74/297/EØF

N/A

15

Setestyrke

74/408/EØF

X

16

Utstikkende deler

74/483/EØF

A

17

Hastighetsmåler og reversgir

75/443/EØF

18

Kjennemerker (lovfestede)

X

X

X

X

19

N/A

D

D

D

D

D

X

X

X

X

X

X

76/114/EØF

X

X

X

X

X

X

Bilbeltefester

76/115/EØF

A

A

A

A

A

A

20

Montering av lys- og
lyssignalinnretninger

76/756/EØF

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

21

Refleksinnretninger

76/757/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22

Lykter (toppmarkeringslys,
markeringslys foran/bak,
sidemarkeringslys, stopplys,
kjørelys)

76/758/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

Lykter for retningslys

76/759/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24

Lykter for kjennemerke bak

76/760/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

Frontlykter (herunder
glødelamper)

76/761/EØF

X

X

X

X

X

X

26

Lykter for tåkelys foran

76/762/EØF

X

X

X

X

X

X
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Emne

Rettsakt

Nr. 35/321

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

27

Slepeinnretninger

77/389/EØF

A

A

A

A

A

A

28

Lykter for tåkelys bak

77/538/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29

Lykter for ryggelys

77/539/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30

Lykter for parkeringslys

77/540/EØF

X

X

X

X

X

X

31

Bilbelter og sikringsutstyr

77/541/EØF

A

A

A

A

A

A

32

Synsfelt forover

77/649/EØF

S

33

Merking av
betjeningsinnretninger

78/316/EØF

X

X

X

X

X

X

34

Avising/avdugging

78/317/EØF

A

O

O

O

O

O

35

Vindusvisker/vindusspyler

78/318/EØF

A

O

O

O

O

O

36

Varmeanlegg

2001/56/EF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

37

Hjulavskjerming

78/549/EØF

X

38

Hodestøtter

78/932/EØF

X

39

CO2 -utslipp/ drivstofforbruk

80/1268/EØF

N/A

40

Motoreffekt

80/1269/EØF

X

X

X

X

X

X

41

Utslipp fra dieselmotorer

88/77/EØF

A

X

X

X

X

X

42

Sidevern

89/297/EØF

X

X

X

X

43

Avskjermingssystemer

91/226/EØF

X

X

X

X

44

Masse og dimensjoner (biler)

92/21/EØF

X

45

Sikkerhetsglass

92/22/EØF

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

46

Dekk

92/23/EØF

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

47

Hastighetsbegrensere

92/24/EØF

X

X

48

Masse og dimensjoner (andre
kjøretøyer enn nevnt i nr. 44)

97/27/EF

X

X

X

X

X

X

X

49

Utstikkende deler på førerhus

92/114/EØF

A

A

A

50

Koplinger

94/20/EF

X

X

X

X

X

X

X

51

Antennelighet

95/28/EF

52

Busser og turvogner

2001/85/EF

53

Frontkollisjon

96/79/EF

N/A

54

Sidekollisjon

96/27/EF

N/A

56

Kjøretøyer for transport av
farlig gods

98/91/EF

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

57

Underkjøringshinder foran

2000/40/EF

X

X

58

Beskyttelse av fotgjengere

2003/102/EF

()
1

X
X

X

X

X

X
X

A

A

N/A
X(1)

N/A

N/A

Kravene i direktiv 98/91/EF får anvendelse bare dersom produsenten søker om EF-typegodkjenning av et kjøretøy for transport av farlig gods.
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Tillegg 3
Kjøretøyer med adgang for rullestoler
Nummer

Emne

Rettsakt

M1

1

Lydnivåer

70/157/EØF

X

2

Utslipp

70/220/EØF

G + W1

3

Drivstofftanker/underkjøringshinder bak

70/221/EØF

X + W2

4

Monteringssted for kjennemerke bak

70/222/EØF

X

5

Betjeningskraft

70/311/EØF

X

6

Dørlåser og dørhengsler

70/387/EØF

X

7

Signalhorn

70/388/EØF

X

8

Innretninger for indirekte utsyn

2003/97/EØF

X

9

Bremser

71/320/EØF

X

10

Radiostøydemping

72/245/EØF

X

11

Utslipp fra dieselmotorer

72/306/EØF

X

12

Innvendig utstyr

74/60/EØF

X

13

Tyverisikring og startsperre

74/61/EØF

X

14

Styreinnretningens oppførsel ved sammenstøt

74/297/EØF

X

15

Setestyrke

74/408/EØF

X + W3

16

Utstikkende deler

74/483/EØF

X + W4

17

Hastighetsmåler og reversgir

75/443/EØF

X

18

Kjennemerker (lovfestede)

76/114/EØF

X

19

Bilbeltefester

76/115/EØF

X + W5

20

Montering av lys- og lyssignalinnretninger

76/756/EØF

X

21

Refleksinnretninger

76/757/EØF

X

22

Lykter (toppmarkeringslys, markeringslys foran/bak, stopplys,
sidemarkeringslys, kjørelys)

76/758/EØF

X

23

Lykter for retningslys

76/759/EØF

X

24

Lykter for kjennemerke bak

76/760/EØF

X

25

Frontlykter (herunder glødelamper)

76/761/EØF

X

26

Lykter for tåkelys foran

76/762/EØF

X

27

Slepeinnretninger

77/389/EØF

X

28

Lykter for tåkelys bak

77/538/EØF

X

29

Lykter for ryggelys

77/539/EØF

X

30

Lykter for parkeringslys

77/540/EØF

X

31

Bilbelter og sikringsutstyr

77/541/EØF

X + W6
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Nummer

Emne

Rettsakt

Nr. 35/323

M1

32

Synsfelt forover

77/649/EØF

X

33

Merking av betjeningsinnretninger

78/316/EØF

X

34

Avising/avdugging

78/317/EØF

X

35

Vindusvisker/vindusspyler

78/318/EØF

X

36

Varmeanlegg

2001/56/EF

X

37

Hjulavskjerming

78/549/EØF

X

39

CO2 -utslipp/drivstofforbruk

80/1268/EØF

X + W7

40

Motoreffekt

80/1269/EØF

X

41

Utslipp fra dieselmotorer

2005/55/EF

X

44

Masse og dimensjoner (biler)

92/21/EØF

X + W8

45

Sikkerhetsglass

92/22/EØF

X

46

Dekk

92/23/EØF

X

50

Koplinger

94/20/EF

X

53

Frontkollisjon

96/79/EF

X + W9

54

Sidekollisjon

96/27/EF

X + W10

58

Beskyttelse av fotgjengere

2003/102/EF

X

59

Resirkuleringsmulighet

2005/64/EF

N/A

60

System for frontvern

2005/66/EF

X

61

Klimaanlegg

2006/40/EF

X
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Tillegg 4
Andre spesialkjøretøyer (herunder campingtilhengere)
Unntaksbestemmelsene kan bare anvendes dersom produsenten kan godtgjøre overfor godkjenningsmyndigheten at kjøretøyet ikke kan oppfylle alle
kravene på grunn av sin særlige funksjon.
Nummer

Emne

Rettsakt

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1

Lydnivåer

70/157/EØF

H

H

H

H

H

2

Utslipp

70/220/EØF

Q

Q

Q

Q

Q

3

Drivstofftanker/underkjøringshinder
bak

70/221/EØF

F

F

F

F

F

X

X

X

X

4

Monteringssted for kjennemerke bak

70/222/EØF

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

5

Betjeningskraft

70/311/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

Dørlåser og dørhengsler

70/387/EØF

B

B

B

7

Signalhorn

70/388/EØF

X

X

X

X

X

8

Synsfelt bakover

71/127/EØF

X

X

X

X

X

9

Bremser

71/320/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

Radiostøydemping

72/245/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11

Utslipp fra dieselmotorer

72/306/EØF

H

H

H

H

H

13

Tyverisikring og startsperre

74/61/EØF

X

X

X

X

X

14

Styreinnretningens oppførsel ved
sammenstøt

74/297/EØF

15

Setestyrke

74/408/EØF

D

D

D

D

D

17

Hastighetsmåler og reversgir

75/443/EØF

X

X

X

X

X

18

Kjennemerker (lovfestede)

76/114/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19

Bilbeltefester

76/115/EØF

D

D

D

D

D

20

Montering av lys- og
lyssignalinnretninger

76/756/EØF

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

21

Refleksinnretninger

76/757/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22

Lykter (toppmarkeringslys,
markeringslys foran/bak, stopplys,
kjørelys, sidemarkeringslys)

76/758/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

Lykter for retningslys

76/759/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24

Lykter for kjennemerke bak

76/760/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

Frontlykter (herunder glødelamper)

76/761/EØF

X

X

X

X

X

26

Lykter for tåkelys foran

76/762/EØF

X

X

X

X

X

27

Slepeinnretninger

77/389/EØF

A

A

A

A

A

X
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Emne

Rettsakt

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

28

Lykter for tåkelys bak

77/538/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29

Lykter for ryggelys

77/539/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30

Lykter for parkeringslys

77/540/EØF

X

X

X

X

X

31

Bilbelter og sikringsutstyr

77/541/EØF

D

D

D

D

D

33

Merking av betjeningsinnretninger

78/316/EØF

X

X

X

X

X

34

Avising/avdugging

78/317/EØF

O

O

O

O

O

35

Vindusvisker/vindusspyler

78/318/EØF

O

O

O

O

O

36

Varmeanlegg

2001/56/EF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

40

Motoreffekt

80/1269/EØF

X

X

X

X

X

41

Utslipp fra dieselmotorer

88/77/EØF

H

H

H

H

H

42

Sidevern

89/297/EØF

X

X

X

X

43

Avskjermingssystemer

91/226/EØF

X

X

X

X

45

Sikkerhetsglass

92/22/EØF

J

J

J

J

J

J

J

J

J

46

Dekk

92/23/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

47

Hastighetsbegrensere

92/24/EØF

X

X

48

Masse og dimensjoner

97/27/EF

X

X

X

X

X

X

X

49

Utstikkende deler på førerhus

92/114/EØF

X

X

X

50

Koplinger

94/20/EF

X

X

X

X

X

X

X

51

Antennelighet

95/28/EF

52

Busser og turvogner

2001/85/EF

54

Sidekollisjon

96/27/EF

56

Kjøretøyer for transport av farlig gods 98/91/EF

X

X

X

X

X

X

57

Underkjøringshinder foran

2000/40/EF

X

X

58

Beskyttelse av fotgjengere

2003/102/EF

X
X

X

X

X
X

X

X
A

N/A
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Tillegg 5
Mobile kraner
Nummer

Emne

Rettsakt

Mobil kran i gruppe N3

1

Lydnivåer

70/157/EØF

T

2

Utslipp

70/220/EØF

X

3

Drivstofftanker/underkjøringshinder bak

70/221/EØF

X

4

Monteringssted for kjennemerke bak

70/222/EØF

X

5

Betjeningskraft

70/311/EØF

X krabbestyring tillatt

6

Dørlåser og dørhengsler

70/387/EØF

A

7

Signalhorn

70/388/EØF

X

8

Synsfelt bakover

71/127/EØF

X

9

Bremser

71/320/EØF

U

10

Radiostøydemping

72/245/EØF

X

11

Utslipp fra dieselmotorer

72/306/EØF

X

12

Innvendig utstyr

74/60/EØF

X

13

Tyverisikring og startsperre

74/61/EØF

X

15

Setestyrke

74/408/EØF

D

17

Hastighetsmåler og reversgir

75/443/EØF

X

18

Kjennemerker (lovfestede)

76/114/EØF

X

19

Bilbeltefester

76/115/EØF

D

20

Montering av lys- og lyssignalinnretninger

76/756/EØF

A+Y

21

Refleksinnretninger

76/757/EØF

X

22

Lykter (toppmarkeringslys, markeringslys foran/bak,
stopplys, sidemarkeringslys, kjørelys)

76/758/EØF

X

23

Lykter for retningslys

76/759/EØF

X

24

Lykter for kjennemerke bak

76/760/EØF

X

25

Frontlykter (herunder glødelamper)

76/761/EØF

X

26

Lykter for tåkelys foran

76/762/EØF

X

27

Slepeinnretninger

77/389/EØF

A

28

Lykter for tåkelys bak

77/538/EØF

X

29

Lykter for ryggelys

77/539/EØF

X

30

Lykter for parkeringslys

77/540/EØF

X

31

Bilbelter og sikringsutstyr

77/541/EØF

D
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Nummer

Emne

Rettsakt
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Mobil kran i gruppe N3

33

Merking av betjeningsinnretninger

78/316/EØF

X

34

Avising/avdugging

78/317/EØF

O

35

Vindusvisker/vindusspyler

78/318/EØF

O

36

Varmeanlegg

2001/56/EF

X

40

Motoreffekt

80/1269/EØF

X

41

Utslipp fra dieselmotorer

88/77/EØF

V

42

Sidevern

89/297/EØF

X

43

Avskjermingssystemer

91/226/EØF

X

45

Sikkerhetsglass

92/22/EØF

J

46

Dekk

92/23/EØF

A, forutsatt at kravene i ISO
10571-1995 (E) eller ETRTO
Standards Manual 1998 er
oppfylt.

47

Hastighetsbegrensere

92/24/EØF

X

48

Masse og dimensjoner

97/27/EF

X

49

Utstikkende deler på førerhus

92/114/EØF

X

50

Koplinger

94/20/EF

X

57

Underkjøringshinder foran

2000/40/EF

X

Forklaring på bokstavene
X

Ingen unntak utover dem som er angitt i rettsakten.

N/A

Denne rettsakten gjelder ikke for dette kjøretøyet (ingen krav).

A

Unntak er tillatt dersom kjøretøyets særlige funksjon gjør det umulig med fullstendig samsvar. Produsenten
skal godtgjøre overfor godkjenningsmyndigheten at kjøretøyet ikke kan oppfylle kravene på grunn av sin
særlige funksjon.

B

Gjelder bare for dører som gir atkomst til seter som er beregnet på normal bruk når kjøretøyet kjører på vei,
og der avstanden mellom R-punktet i setet og dørflatens gjennomsnittsplan, målt vinkelrett på kjøretøyets
midtplan i lengderetningen, ikke overstiger 500 mm.

C

Gjelder bare den delen av kjøretøyet som er foran det bakerste setet beregnet på normal bruk når kjøretøyet
kjører på vei, og bare for hodets slagsone som definert i direktiv 74/60/EØF.

D

Gjelder bare for seter beregnet på normal bruk når kjøretøyet kjører på vei. Seter som er beregnet brukt mens
kjøretøyet kjører på veien, skal merkes tydelig for brukerne med et piktogram eller et skilt med hensiktsmessig
tekst.

E

Bare foran.

F

Det er tillatt å endre påfyllingsrørets forløp og lengde og flytte drivstofftanken innenfor karosseriet.

G

Krav i samsvar med gruppen til basiskjøretøyet/det delvis oppbygde kjøretøyet (hvis understell ble brukt
til å bygge spesialkjøretøyet). For delvis oppbygde kjøretøyer/etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer kan det
aksepteres at kravene til kjøretøyer i tilsvarende kategori N (basert på største masse) er oppfylt.

H

Eksosanlegget kan forlenges med opptil 2 m etter bakerste lydpotte uten ytterligere prøving.

J

For alle vinduer unntatt førerhusets (front- og sideruter) kan materialet være sikkerhetsglass eller hardplast.

K

Ytterligere alarminnretninger er tillatt.
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L

Gjelder bare for seter beregnet på normal bruk når kjøretøyet kjører på vei. Alle sitteplasser i baksetet skal
minst være utstyrt med fester for hoftebelter. Seter som er beregnet brukt mens kjøretøyet kjører på veien, skal
merkes tydelig for brukerne med et piktogram eller et skilt med hensiktsmessig tekst.

M

Gjelder bare for seter beregnet på normal bruk når kjøretøyet kjører på vei. Alle sitteplasser i baksetet skal
minst være utstyrt med hoftebelter. Seter som er beregnet brukt mens kjøretøyet kjører på veien, skal merkes
tydelig for brukerne med et piktogram eller et skilt med hensiktsmessig tekst.

N

Forutsatt at alle påbudte lysinnretninger er montert, og at det ikke går ut over den geometriske synligheten.

O

Kjøretøyet skal være utstyrt med et egnet anlegg foran.

Q

Eksosanlegget kan forlenges med opptil 2 m etter bakerste lydpotte uten ytterligere prøving. En EFtypegodkjenning som er utstedt for det mest representative basiskjøretøyet, er fortsatt gyldig selv om
referansevekten endres.

R

Forutsatt at kjennemerket for alle medlemsstatene kan monteres og være synlig.

S

Lystransmisjonsfaktoren er minst 60 %, og dødvinkelen fra A-stolpen er ikke større enn 10 grader.

T

Prøvingen skal utføres bare på ferdigoppbygde/etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer. Kjøretøyet kan prøves i
samsvar med direktiv 70/157/EØF, sist endret ved direktiv 1999/101/EF. Når det gjelder nr. 5.2.2.1 i vedlegg I
til direktiv 70/157/EØF, får følgende grenseverdier anvendelse:
81 dB(A) for kjøretøyer med motoreffekt på mindre enn 75 kW
83 dB(A) for kjøretøyer med motoreffekt på minst 75 kW, men mindre enn 150 kW
84 dB(A) for kjøretøyer med motoreffekt på minst 150 kW.

U

Prøvingen skal utføres bare på ferdigoppbygde/etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer. Kjøretøyer med inntil
fire aksler skal oppfylle alle krav fastsatt i direktiv 71/320/EØF. Unntak er tillatt for kjøretøyer med flere enn
fire aksler, forutsatt at
den særlige konstruksjonen tilsier det,
alle krav fastsatt i direktiv 71/320/EØF med hensyn til parkeringsbrems, driftsbrems og nødbrems er oppfylt.

V

Samsvar med direktiv 97/68/EF er tilstrekkelig.

W1

Kravene skal oppfylles, men endring i eksosanlegget tillates uten ytterligere prøving, forutsatt at
forurensningsreduserende innretninger, herunder eventuelle partikkelfiltre, ikke påvirkes. Det kreves ingen ny
fordampingsprøving, forutsatt at innretninger for fordampingskontroll beholdes slik produsenten har montert
dem på basiskjøretøyet.
En EF-typegodkjenning som er utstedt for det mest representative basiskjøretøyet, er fortsatt gyldig selv om
referansemassen endres.

W2

Kravene skal oppfylles, men endring av påfyllingsrørets forløp og lengde, drivstoffslange og drivstoffdamprør
er tillatt. Omplassering av den opprinnelige drivstofftanken er tillatt.

W3

En rullestolplass anses som en sitteplass. Det skal være tilstrekkelig plass til hver rullestol. Det særlige
områdets lengdeplan skal være parallelt med kjøretøyets lengdeplan.
Relevante opplysninger skal gjøres tilgjengelige for kjøretøyeieren om at en rullestol som brukes som sete
i kjøretøyet, skal kunne tåle de kreftene som overføres av festemekanismen under forskjellige kjøreforhold.
Kjøretøyets seter kan tilpasses på en hensiktsmessig måte, forutsatt at deres festepunkter, mekanismer og
hodestøtter sikrer samme ytelsesnivå som fastsatt i direktivet.

W4

Kravene i dette direktiv skal oppfylles for ombordstigningshjelpemidler når de er i hvileposisjon.
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W5

Hver rullestolplass skal være utstyrt med et integrert sikringsutstyr som består av en festeinnretning for
rullestolen og en festeinnretning for rullestolbrukeren.
Festene for sikringsutstyret skal motstå kreftene som fastsatt i direktiv 76/115/EØF og ISO-standard 10542-1:
2001.
Selene og utstyret for å sikre rullestolen (festemekanismene) skal oppfylle kravene i direktiv 77/541/EØF og
i den relevante delen av ISO-standard 10542.
Den tekniske instansen som er utpekt for prøvingen, skal utføre prøving og kontroll i samsvar med direktivene
nevnt ovenfor. Kriteriene er som nevnt i disse direktivene. Det skal utføres prøvinger med surrogatrullestolen
beskrevet i ISO-standard 10542.

W6

Dersom festepunktene for sikkerhetsbeltene som følge av ombygging må flyttes til utenfor toleransen fastsatt
i nr. 2.7.8.1 i vedlegg I til direktiv 77/541/EØF, skal den tekniske instansen kontrollere om endringen gir
en dårligere løsning. Dersom det er tilfellet, skal det utføres en prøving som angitt i vedlegg VII til direktiv
77/541/EØF. Det er ikke nødvendig å utvide EF-typegodkjenningen.

W7

Det er ikke nødvendig å gjennomføre et nytt tiltak med hensyn til CO2 -utslipp dersom det ved anvendelse av
bestemmelsene under W1 ikke er nødvendig å utføre nye prøvinger med hensyn til avgassrørutslipp.

W8

I forbindelse med beregninger skal massen av rullestolen med bruker antas å være 100 kg. Massen skal
konsentreres i den tredimensjonale maskinens H-punkt.
Den tekniske instansen skal også ta hensyn til muligheten for å bruke elektrisk(e) rullestol(er), hvis masse
med bruker antas å være 250 kg. Enhver begrensning i passasjerkapasiteten som følge av bruk av elektrisk(e)
rullestol(er) skal registreres i typegodkjenningsdokumentet, og det skal gjøres uttrykkelig oppmerksom på
dette i samsvarssertifikatet.

W9

Ingen nye prøvinger kreves for det endrede kjøretøyet, forutsatt at understellets framre del foran førerens
R-punkt ikke er påvirket av ombyggingen av kjøretøyet og ingen del av det ekstra sikringsutstyret
(kollisjonspute(r)) er fjernet eller deaktivert.

W10

Det kreves ingen nye prøvinger av det endrede kjøretøyet, forutsatt at sideforsterkningene ikke er endret og
ingen del av det ekstra sikringsutstyret (sidekollisjonspute(r)) er fjernet eller deaktivert.

Y

Forutsatt at alle påbudte lysinnretninger er montert.

__________
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VEDLEGG XII
BEGRENSNINGER FOR SMÅ SERIER OG RESTKJØRETØYER

A. BEGRENSNINGER FOR SMÅ SERIER
1.

Antall enheter av en kjøretøytype som årlig registreres, selges eller tas i bruk i Fellesskapet i henhold til artikkel 22,
skal ikke overstige det antallet som er oppført nedenfor for den aktuelle kjøretøygruppen.
Gruppe

Enheter

M1

2.

1 000

M2, M3

0

N1

0

N2, N3

0

O1, O2

0

O3, O4

0

Antall enheter av en type som årlig registreres, selges eller tas i bruk i en medlemsstat i henhold til artikkel 23,
skal fastsettes av medlemsstaten, men skal ikke overstige det antallet som er oppført nedenfor for den aktuelle
kjøretøygruppen.
Gruppe

Enheter

M1

75

M2, M3

250

N1

500

N2, N3

250

O1, O2

500

O3, O4

250

B. BEGRENSNINGER FOR RESTKJØRETØYER
Det største antallet ferdigoppbygde og etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer som kan tas i bruk i hver medlemsstat
i henhold til framgangsmåten for «restkjøretøyer», skal være begrenset på en av følgende måter som den enkelte
medlemsstat selv velger:
— det største antallet kjøretøyer av en eller flere typer kan for kjøretøyer i gruppe M1 ikke overstige 10 %
og for alle andre grupper ikke overstige 30 % av kjøretøyer av alle de berørte typene som ble tatt i bruk i
medlemsstaten i løpet av det foregående året. Dersom henholdsvis 10 % og 30 % utgjør mindre enn 100
kjøretøyer, kan medlemsstaten tillate at høyst 100 kjøretøyer tas i bruk, eller
— kjøretøyer av en gitt type skal bestå bare av dem som på eller etter produksjonsdatoen har fått utstedt et gyldig
samsvarssertifikat som var gyldig i minst tre måneder etter utstedelsesdatoen, men som senere er blitt ugyldig
som følge av at en rettsakt er trådt i kraft.

_________

23.6.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 35/331

VEDLEGG XIII
LISTE OVER DELER ELLER UTSTYR SOM KAN UTGJØRE EN BETYDELIG RISIKO FOR AT
SYSTEMER SOM ER NØDVENDIGE FOR KJØRETØYETS SIKKERHET ELLER MILJØPRESTASJON,
YTELSESKRAV, RELEVANTE PRØVINGSMETODER OG BESTEMMELSER OM MERKING OG
EMBALLERING, IKKE FUNGERER SOM DE SKAL

I.

Deler eller utstyr som har en vesentlig innvirkning på kjøretøyets sikkerhet
Nummer

Beskrivelse

1

[…]

Ytelseskrav

Prøvingsmetode

Merkingskrav

Emballeringskrav

2
3

II. Deler eller utstyr som har en vesentlig innvirkning på kjøretøyets miljøprestasjon
Nummer

Beskrivelse

1

[…]

Ytelseskrav

Prøvingsmetode

2
3

_______

Merkingskrav

Emballeringskrav
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VEDLEGG XIV
LISTE OVER EF-TYPEGODKJENNINGER UTSTEDT I HENHOLD TIL RETTSAKTER

Godkjenningsmyndighetens stempel

Listenummer:
For tidsrommet fra: ... til: ...
Følgende opplysninger skal oppgis for hver EF-typegodkjenning som er gitt, avslått eller tilbakekalt i tidsrommet nevnt
ovenfor:
Produsent:
EF-typegodkjenningsnummer:
Begrunnelse for utvidelse (dersom relevant):
Merke:
Type:
Utstedelsesdato:
Dato for første utstedelse (ved utvidelser):

________

VEDLEGG XV
LISTE OVER RETTSAKTER SOM EN PRODUSENT KAN UTPEKES SOM TEKNISK INSTANS FOR
Rettsakt
Emne

1.

Dekk

Tilsvarende UN-ECEreglement(*)

Direktiv eller forordning

92/23/EØF

30, 54

(*) Se nærmere opplysninger i vedlegg IV del II.

VEDLEGG XVI
LISTE OVER RETTSAKTER for hvilke EN PRODUSENT ELLER EN TEKNISK INSTANS KAN
ANVENDE VIRTUELLE PRØVINGSMETODER
Rettsakt
Emne

[…]
(*) Se nærmere opplysninger i vedlegg IV del II.

Direktiv eller forordning

Tilsvarende UN-ECEreglement(*)
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Tillegg 1
ALMINNELIGE VILKÅR FOR VIRTUELLE PRØVINGSMETODER

1.

Modell for virtuell prøving
Følgende skjema skal brukes som grunnstruktur for beskrivelse og utførelse av virtuell prøving:
a) formål,
b) strukturmodell,
c) grensevilkår,
d) belastninger,
e) beregning,
f)

vurdering,

g) dokumentasjon.
2.

Grunnprinsipper for datasimulering og beregning

2.1.

Matematisk modell
Den simulerings-/beregningsmodellen som søkeren angir, skal gjenspeile hvor kompleks kjøretøyets og/eller
delens struktur er i kombinasjon med kravene og grensevilkårene i rettsakten.
Modellen skal framlegges for den tekniske instansen.

2.2.

Validering av modellen
Modellen skal valideres sammenholdt med de faktiske prøvingsvilkårene. Det skal dokumenteres at resultatene
fra modellen kan sammenlignes med resultatene fra konvensjonelle prøvingsmetoder.

2.3.

Dokumentasjon
Data og hjelpeverktøy som brukes til simulering og beregning, skal gjøres tilgjengelig av søkeren, dokumenteres
og arkiveres.
________
Tillegg 2
SÆRLIGE VILKÅR FOR VIRTUELLE PRØVINGSMETODER
Rettsakt
Henvisning

[…]
(for hver rettsakt oppført i
vedlegg XVI)

Nummer

[…]

Prøvingsvilkår og administrative bestemmelser

[…]
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VEDLEGG XVII
FRAMGANGSMÅTER FOR ETAPPEVIS EF-TYPEGODKJENNING

1.

ALLMENT

1.1.

Tilfredsstillende gjennomføring av framgangsmåtene for etappevis EF-typegodkjenning krever samarbeid
mellom alle berørte produsenter. For dette formålet skal godkjenningsmyndighetene, før de gir typegodkjenning
i første eller en etterfølgende etappe, sikre at det finnes hensiktsmessige ordninger for oversending og utveksling
av dokumenter og opplysninger mellom de aktuelle produsentene, slik at den etappevis ferdigoppbygde
kjøretøytypen oppfyller de tekniske kravene i alle relevante rettsakter i vedlegg IV eller XI. Slike opplysninger
skal særlig omfatte relevante typegodkjenninger av systemer, deler og separate tekniske enheter samt opplysninger
om kjøretøydeler som utgjør en del av det delvis oppbygde kjøretøyet, men som ennå ikke er typegodkjent.

1.2.

EF-typegodkjenninger i samsvar med dette vedlegget gis på grunnlag av kjøretøytypens aktuelle stadium i
oppbyggingen og skal omfatte alle typegodkjenninger gitt på tidligere stadier.

1.3.

Hver produsent som er involvert i en etappevis EF-typegodkjenningsprosess, er ansvarlig for typegodkjenningen
og produksjonssamsvaret for alle systemer, deler eller separate tekniske enheter vedkommende har produsert
eller tilføyd i det foregående stadiet. Produsenten er ikke ansvarlig for elementer som er typegodkjent i tidligere
etapper, unntatt i de tilfellene der vedkommende endrer relevante deler i en slik grad at den tidligere utstedte
typegodkjenningen blir ugyldig.

2.

FRAMGANGSMÅTER
Typegodkjenningsmyndigheten skal
a) kontrollere at alle EF-typegodkjenningsdokumenter som er utstedt i henhold til gjeldende rettsakter for
typegodkjenning av kjøretøy, omfatter den aktuelle kjøretøytypen på dens oppbyggingsstadium og er i
samsvar med de fastsatte kravene,
b) sikre at alle relevante data, idet det tas hensyn til kjøretøyets oppbyggingsstadium, finnes i opplysningsmappen,
c) ved henvisning til dokumentasjonen sikre at kjøretøyspesifikasjonen(e) og dataene i del I av opplysningsmappen for kjøretøyet inngår i opplysningene i opplysningspakkene og/eller EF-typegodkjenningsdokumentene gitt i henhold til de relevante rettsaktene, og når et nummer i del I av opplysningsmappen
ikke inngår i opplysningspakken for noen av rettsaktene, kontrollere at den aktuelle delen eller egenskapen
er i samsvar med opplysningene i opplysningsmappen,
d) for et visst antall kjøretøyer av den typen det søkes om typegodkjenning for, foreta eller sørge for at det
foretas kontroll av deler og systemer for å sikre at kjøretøyet/kjøretøyene er konstruert i samsvar med de
relevante dataene i den godkjente opplysningspakken for alle relevante rettsakter,
e) eventuelt foreta eller sørge for at det foretas nødvendig kontroll av monteringen av separate tekniske enheter.

3.

Antall kjøretøyer som skal kontrolleres etter nr. 2 bokstav d), skal være tilstrekkelig til at det kan foretas en
hensiktsmessig kontroll av de forskjellige kombinasjonene som skal EF-typegodkjennes, avhengig av kjøretøyets
oppbyggingsstadium og etter følgende kriterier:
— motor,
— girkasse,
— drivaksler (antall, plassering, innbyrdes forbindelse),
— styrende aksler (antall og plassering),
— karosseritype,
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— antall dører,
— rattside,
— antall seter,
— utstyrsnivå.

4.

MERKING AV KJØRETØYET

4.1.

Kjøretøyets understellsnummer
a) Basiskjøretøyets understellsnummer som fastsatt i direktiv 76/114/EØF, skal beholdes gjennom alle
etterfølgende etapper av typegodkjenningsprosessen for å sikre at prosessen kan spores.
b) I siste etappe av oppbyggingen kan imidlertid den produsenten som har ansvaret for etappen, etter avtale
med godkjenningsmyndigheten, erstatte første og annen del av kjøretøyets understellsnummer med sin
egen kjøretøyprodusentkode og kjøretøyidentifikasjonskode bare dersom kjøretøyet må registreres under
vedkommendes firma. I så fall skal ikke hele understellsnummeret til basiskjøretøyet kunne slettes.

4.2.

Ekstra produsentmerke
I annen og etterfølgende etapper skal produsenten, i tillegg til det lovfestede kjennemerket fastsatt i henhold til
direktiv 76/114/EØF, feste et tilleggsmerke på kjøretøyet, som vist i tillegget til dette vedlegget. Merket skal
festes godt på et klart synlig og lett tilgjengelig sted på en kjøretøydel som normalt ikke skiftes ut. Merket skal
være lett å lese og inneholde følgende opplysninger i angitt rekkefølge, og opplysningene skal ikke kunne slettes:
— produsentens navn,
— del 1, 3 og 4 av EF-typegodkjenningsnummeret,
— typegodkjenningsetappe,
— kjøretøyets understellsnummer,
— kjøretøyets største tillatte totalmasse(a),
— vogntogets største tillatte totalmasse (dersom kjøretøyet er beregnet på å trekke en tilhenger)(a),
— største tillatte masse på hver aksel, angitt forfra og bakover(a),
— for semitrailere eller påhengsvogner, største tillatte masse på koplingen(a).
— Med mindre annet er fastsatt ovenfor, skal merket oppfylle kravene i direktiv 76/114/EØF.

________

_____________________________
(a) Angis bare dersom verdien er endret under den aktuelle typegodkjenningsetappen.
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Tillegg
MODELL FOR PRODUSENTENS TILLEGGSMERKE
Eksempelet nedenfor er bare veiledende.
PRODUSENTENS NAVN (etappe 3)
e2*98/14*2609
Etappe 3
WD9VD58D98D234560
1 500 kg
2 500 kg
1-700 kg
2-810 kg

VEDLEGG XVIII
OPPRINNELSESSERTIFIKAT FOR KJØRETØYET
Produsentens erklæring for et basiskjøretøy/delvis oppbygd kjøretøy som ikke er utstyrt med et samsvarssertifikat
Undertegnede erklærer herved at kjøretøyet beskrevet nedenfor er produsert på vår egen fabrikk og at det er et
nyprodusert kjøretøy.
0.1.

Merke (produsentens firma):

0.2.

Kjøretøytype:

0.2.1.

Handelsbetegnelse(r):

0.3.

Typebetegnelse:

0.6.

Kjøretøyets understellsnummer:

0.8.

Monteringsanleggets/-anleggenes adresse(r):
Videre erklærer undertegnede at kjøretøyet ved levering oppfylte kravene i følgende rettsakter:
Emne

1.

Lydnivå

2.

Utslipp

Rettsakt

Typegodkjenningsnummer

Medlemsstat eller
avtalepart(+) som utsteder
typegodkjenningen(++)

3. …
osv.
(+)

Avtaleparter til den reviderte 1958-avtalen.

( )

Skal opplyses dersom det ikke framgår av EF-typegodkjenningsnumrene.

++

Denne erklæringen er utstedt i samsvar med bestemmelsene fastsatt i vedlegg XI til direktiv 2007/46/EF.

(Sted)

(Underskrift)

_________

(Dato)
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VEDLEGG XIX
TIDSPLAN FOR GJENNOMFØRING AV DETTE DIREKTIV MED HENSYN TIL TYPEGODKJENNING
Gjennomføringsdatoer
Berørte grupper

Nye kjøretøytyper Valgfritt

Nye kjøretøytyper
Obligatorisk

Eksisterende kjøretøytyper
Obligatorisk

M1

N/A(*)

29. april 2009

N/A(*)

Spesialkjøretøyer i gruppe M1

29. april 2009

29. april 2011

29. april 2012

Delvis oppbygde og ferdigoppbygde 29. april 2009
kjøretøyer i gruppe N1

29. oktober 2010

29. oktober 2011

Etappevis ferdigoppbygde kjøre- 29. april 2009
tøyer i gruppe N1

29. oktober 2011

29. april 2013

Delvis oppbygde og ferdigoppbygde 29. april 2009
kjøretøyer i gruppe N2, N3, O1, O2,
O3, O4

29. oktober 2010

29. oktober 2012

Delvis oppbygde og ferdigoppbygde 29. april 2009
kjøretøyer i gruppe M2, M3

29. april 2009(1)

29. oktober 2010

Spesialkjøretøyer i gruppe N1, N2, 29. april 2009
N3, M2, M3, O1, O2, O3, O4

29. oktober 2012

29. oktober 2014

Etappevis ferdigoppbygde kjøre- 29. april 2009
tøyer i gruppe N2, N3

29. oktober 2012

29. oktober 2014

Etappevis ferdigoppbygde kjøre- 29. april 2009
tøyer i gruppe M2, M3

29. april 2010(1)

29. oktober 2011

Etappevis ferdigoppbygde kjøre- 29. april 2009
tøyer i gruppe O1, O2, O3, O4

29. oktober 2011

29. oktober 2013

(*)
(1)

Gjelder ikke.
Med henblikk på anvendelse av artikkel 45 nr. 4 utsettes disse fristene med 12 måneder.
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VEDLEGG XX
TIDSFRISTER FOR INNARBEIDING AV OPPHEVEDE DIREKTIVER I NASJONAL LOVGIVNING

DEL A
Direktiv 70/156/EØF og senere endringsrettsakter
Direktiver/forordninger

Kommentarer

Direktiv 70/156/EØF( )
1

Direktiv 78/315/EØF(2)
Direktiv 78/547/EØF(3)
Direktiv 80/1267/EØF(4)
Direktiv 87/358/EØF(5)
Direktiv 87/403/EØF(6)
Direktiv 92/53/EØF(7)
Direktiv 93/81/EØF(8)
Direktiv 95/54/EF(9)

Bare artikkel 3

Direktiv 96/27/EF(10)

Bare artikkel 3

Direktiv 96/79/EF(11)

Bare artikkel 3

Direktiv 97/27/EF(12)

Bare artikkel 8

Direktiv 98/14/EF( )
13

Direktiv 98/91/EF(14)

Bare artikkel 3

Direktiv 2000/40/EF( )

Bare artikkel 4

Direktiv 2001/92/EF( )

Bare artikkel 3

Direktiv 2001/56/EF(17)

Bare artikkel 7

Direktiv 2001/85/EF( )

Bare artikkel 4

15
16

18

Direktiv 2001/116/EF(19)
Forordning (EF) nr. 807/2003(20)

Bare nr. 2 i vedlegg III

Direktiv 2003/97/EF( )

Bare artikkel 4

Direktiv 2003/102/EF(22)

Bare artikkel 6

Direktiv 2004/3/EF( )

Bare artikkel 1

21

23

Direktiv 2004/78/EF(24)

Bare artikkel 2

25

Direktiv 2004/104/EF( )

Bare artikkel 3

Direktiv 2005/49/EF(26)

Bare artikkel 2

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)

EFT L 42 av 23.2.1970, s. 1.
EFT L 81 av 28.3.1978, s. 1.
EFT L 168 av 26.6.1978, s. 39.
EFT L 375 av 31.12.1980, s. 34.
EFT L 192 av 11.7.1987, s. 51.
EFT L 220 av 8.8.1987, s. 44.
EFT L 225 av 10.8.1992, s. 1.
EFT L 264 av 23.10.1993, s. 49.
EFT L 266 av 8.11.1995, s. 1.
EFT L 169 av 8.7.1996, s. 1.
EFT L 18 av 21.1.1997, s. 7.
EFT L 233 av 25.8.1997, s. 1.
EFT L 91 av 25.3.1998, s. 1.
EFT L 11 av 16.1.1999, s. 25.
EFT L 203 av 10.8.2000, s. 9.
EFT L 291 av 8.11.2001, s. 24.
EFT L 292 av 9.11.2001, s. 21.
EFT L 42 av 13.2.2002, s. 42.
EFT L 18 av 21.1.2002, s. 1.
EUT L 122 av 16.5.2003, s. 36.
EUT L 25 av 29.1.2004, s. 1.
EUT L 321 av 6.12.2003, s. 15.
EUT L 49 av 19.2.2004, s. 36.
EUT L 153 av 30.4.2004, s. 107.
EUT L 337 av 13.11.2004, s. 13.
EUT L 194 av 26.7.2005, s. 12.
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DEL B
Tidsfrister for innarbeiding i nasjonal lovgivning
Direktiver

Tidsfrister for innarbeiding

Direktiv 70/156/EØF

10. august 1971

Direktiv 78/315/EØF

30. juni 1979

Direktiv 78/547/EØF

15. desember 1979

Direktiv 80/1267/EØF

30. juni 1982

Direktiv 87/358/EØF

1. oktober 1988

Direktiv 87/403/EØF

1. oktober 1988

Direktiv 92/53/EØF

31. desember 1992

Direktiv 93/81/EØF

1. oktober 1993

Direktiv 95/54/EF

1. desember 1995

Direktiv 96/27/EF

20. mai 1997

Direktiv 96/79/EF

1. april 1997

Direktiv 97/27/EF

22. juli 1999

Direktiv 98/14/EF

30. september 1998

Direktiv 98/91/EF

16. januar 2000

Direktiv 2000/40/EF

31. juli 2002

Direktiv 2001/92/EF

30. juni 2002

Direktiv 2001/56/EF

9. mai 2003

Direktiv 2001/85/EF

13. august 2003

Direktiv 2001/116/EF

30. juni 2002

Anvendelsesdato

1. januar 1993

1. oktober 1998

1. august 2002

1. juli 2002

Direktiv 2003/97/EF(1)

25. januar 2005

Direktiv 2003/102/EF( )

31. desember 2003

Direktiv 2004/3/EF

18. februar 2005

Direktiv 2004/78/EF

30. september 2004

Direktiv 2004/104/EF

31. desember 2005

1. januar 2006

Direktiv 2005/49/EF

30. juni 2006

1. juli 2006

2

()
(2)
1

EUT L 25 av 19.1.2004, s. 1.
EUT L 321 av 6.12.2003, s. 15.
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VEDLEGG XXI
SAMMENLIGNINGSTABELL
(nevnt i artikkel 49 annet ledd)
Direktiv 70/156/EØF

Dette direktiv

—

Artikkel 1

Artikkel 1 første ledd

Artikkel 2 nr. 1

Artikkel 1 annet ledd

Artikkel 2 nr. 2 bokstav a) og b)

—

Artikkel 2 nr. 2 bokstav c)

—

Artikkel 2 nr. 3 og 4

Artikkel 2

Artikkel 3

—

Artikkel 4

—

Artikkel 5

—

Artikkel 6 nr. 1

Artikkel 3 nr. 1

Artikkel 6 nr. 2

Artikkel 3 nr. 2

Artikkel 6 nr. 3

—

Artikkel 6 nr. 4

Artikkel 3 nr. 3

Artikkel 6 nr. 5

Artikkel 3 nr. 4

Artikkel 7 nr. 1 og 2

Artikkel 3 nr. 5

Artikkel 6 nr. 6 og artikkel 7 nr. 1

—

Artikkel 6 nr. 7 og 8

—

Artikkel 7 nr. 3 og 4

Artikkel 4 nr. 1 første ledd bokstav a)

Artikkel 9 nr. 1

Artikkel 4 nr. 1 første ledd bokstav b)

Artikkel 9 nr. 2

Artikkel 4 nr. 1 første ledd bokstav c)

Artikkel 10 nr. 1

Artikkel 4 nr. 1 første ledd bokstav d)

Artikkel 10 nr. 2

—

Artikkel 10 nr. 3

Artikkel 4 nr. 1 annet ledd

Artikkel 9 nr. 4

Artikkel 4 nr. 1 tredje ledd

Artikkel 9 nr. 5

—

Artikkel 9 nr. 6 og 7

—

Artikkel 8 nr. 1 og 2

Artikkel 4 nr. 2

Artikkel 8 nr. 3

Artikkel 4 nr. 3 første og tredje punktum

Artikkel 9 nr. 3

Artikkel 4 nr. 3 annet punktum

Artikkel 8 nr. 4

Artikkel 4 nr. 4

Artikkel 10 nr. 4

Artikkel 4 nr. 5

Artikkel 8 nr. 5 og 6

Artikkel 4 nr. 6

Artikkel 8 nr. 7 og 8

—

Artikkel 11

Artikkel 5 nr. 1

Artikkel 13 nr. 1

Artikkel 5 nr. 2

Artikkel 13 nr. 2

Artikkel 5 nr. 3 første ledd

Artikkel 15 nr. 1

Artikkel 5 nr. 3 annet ledd

Artikkel 15 nr. 3

Artikkel 5 nr. 3 tredje ledd

Artikkel 15 nr. 2 og artikkel 16 nr. 1 og 2

Artikkel 5 nr. 3 fjerde ledd

Artikkel 13 nr. 3

Artikkel 5 nr. 4 første ledd

Artikkel 14 nr. 1
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Direktiv 70/156/EØF

Dette direktiv

Artikkel 5 nr. 4 annet ledd

Artikkel 14 nr. 3 og artikkel 16 nr. 2

Artikkel 5 nr. 4 tredje ledd

Artikkel 14 nr. 2

Artikkel 5 nr. 4 fjerde ledd første punktum

Artikkel 13 nr. 3

Artikkel 5 nr. 4 fjerde ledd annet punktum

Artikkel 16 nr. 3

Artikkel 5 nr. 5

Artikkel 17 nr. 4

Artikkel 5 nr. 6

Artikkel 14 nr. 4

—

Artikkel 17 nr. 1˗3

Artikkel 6 nr. 1 første ledd

Artikkel 18 nr. 1

—

Artikkel 18 nr. 2

Artikkel 6 nr. 1 annet ledd

Artikkel 18 nr. 3

Artikkel 6 nr. 2

—

—

Artikkel 18 nr. 4˗8

Artikkel 6 nr. 3

Artikkel 19 nr. 1 og 2

—

Artikkel 19 nr. 3

Artikkel 6 nr. 4

Artikkel 38 nr. 2 første ledd

—

Artikkel 38 nr. 2 annet ledd

Artikkel 7 nr. 1

Artikkel 26 nr. 1

—

Artikkel 26 nr. 2

Artikkel 7 nr. 2

Artikkel 28

Artikkel 7 nr. 3

Artikkel 29 nr. 1 og 2

—

Artikkel 29 nr. 3 og 4

Artikkel 8 nr. 1

—

—

Artikkel 22

Artikkel 8 nr. 2 bokstav a) første punktum

Artikkel 26 nr. 3

Artikkel 8 nr. 2 bokstav a) annet punktum

—

Artikkel 8 nr. 2 bokstav a) tredje til sjette punktum

Artikkel 23 nr. 1, 3, 5 og 6

—

Artikkel 23 nr. 2

—

Artikkel 23 nr. 4

—

Artikkel 23 nr. 7

Artikkel 8 nr. 2 bokstav b) første og annet ledd

Artikkel 27 nr. 1

Artikkel 8 nr. 2 bokstav b) punkt 1 tredje ledd

Artikkel 27 nr. 2

Artikkel 8 nr. 2 bokstav b) punkt 2 første og annet ledd

Artikkel 27 nr. 3

Artikkel 8 nr. 2 bokstav b) punkt 2 tredje og fjerde ledd

—

—

Artikkel 27 nr. 4 og 5

Artikkel 8 nr. 2 bokstav c) første ledd

Artikkel 20 nr. 1 og 2

Artikkel 8 nr. 2 bokstav c) annet ledd

Artikkel 20 nr. 4 første ledd

Artikkel 8 nr. 2 bokstav c) tredje ledd

—

Artikkel 8 nr. 2 bokstav c) fjerde ledd

Artikkel 20 nr. 4 annet ledd

—

Artikkel 20 nr. 4 tredje ledd

—

Artikkel 20 nr. 3 og 5

Artikkel 8 nr. 2 bokstav c) femte og sjette ledd

Artikkel 21 nr. 1 første ledd og artikkel 21 nr. 2

—

Artikkel 21 nr. 1 annet ledd
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Artikkel 8 nr. 3

Artikkel 23 nr. 4 annet ledd

—

Artikkel 24

—

Artikkel 25

Artikkel 9 nr. 1

Artikkel 36

Artikkel 9 nr. 2

Artikkel 35 nr. 1

—

Artikkel 34

—

Artikkel 35 nr. 2

Artikkel 10 nr. 1

Artikkel 12 nr. 1

Artikkel 10 nr. 2

Artikkel 12 nr. 2 første ledd første punktum

—

Artikkel 12 nr. 2 første ledd annet punktum

—

Artikkel 12 nr. 3

Artikkel 11 nr. 1

Artikkel 30 nr. 2

Artikkel 11 nr. 2

Artikkel 30 nr. 1

Artikkel 11 nr. 3

Artikkel 30 nr. 3

Artikkel 11 nr. 4

Artikkel 30 nr. 4

Artikkel 11 nr. 5

Artikkel 30 nr. 5

Artikkel 11 nr. 6

Artikkel 30 nr. 6

—

Artikkel 31

—

Artikkel 32

Artikkel 12 første punktum

Artikkel 33 nr. 1

Artikkel 12 annet punktum

Artikkel 33 nr. 2

—

Artikkel 37

—

Artikkel 38 nr. 1

Artikkel 13 nr. 1

Artikkel 40 nr. 1

—

Artikkel 39 nr. 1

Artikkel 13 nr. 2

Artikkel 39 nr. 2

Artikkel 13 nr. 3

Artikkel 40 nr. 3

—

Artikkel 40 nr. 2

Artikkel 13 nr. 4

Artikkel 39 nr. 7

Artikkel 13 nr. 5

Artikkel 39 nr. 2

—

Artikkel 39 nr. 3˗6, 8 og 9

—

Artikkel 41 nr. 1˗3

Artikkel 14 nr. 1 første strekpunkt

Artikkel 43 nr. 1

Artikkel 14 nr. 1 annet strekpunkt første punktum

—

Artikkel 14 nr. 1 annet strekpunkt annet punktum

Artikkel 41 nr. 4

Artikkel 14 nr. 1 annet strekpunkt punkt i)

Artikkel 41 nr. 6

Artikkel 14 nr. 1 annet strekpunkt punkt ii)

—

Artikkel 14 nr. 2 første ledd

—

—

Artikkel 41 nr. 5 og 7

Artikkel 14 nr. 2 annet ledd

Artikkel 41 nr. 8

—

Artikkel 42

—

Artikkel 43 nr. 2˗5

—

Artikkel 44-51

Vedlegg I

Vedlegg I

Vedlegg II

Vedlegg II
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Vedlegg III

Vedlegg III

Vedlegg IV

Vedlegg IV

—

Vedlegg IV, tillegg

Vedlegg V

Vedlegg V

Vedlegg VI

Vedlegg VI

—

Vedlegg VI, tillegg

Vedlegg VII

Vedlegg VII

—

Vedlegg VII, tillegg

Vedlegg VIII

Vedlegg VIII

Vedlegg IX

Vedlegg IX

Vedlegg X

Vedlegg X

Vedlegg XI

Vedlegg XI

Vedlegg XII

Vedlegg XII

—

Vedlegg XIII

Vedlegg XIII

Vedlegg XIV

—

Vedlegg XV

—

Vedlegg XVI

Vedlegg XIV

Vedlegg XVII

Vedlegg XV

Vedlegg XVIII

—

Vedlegg XIX

—

Vedlegg XX

—

Vedlegg XXI
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 282/2008
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2016/EØS/35/06

av 27. mars 2008
om materiale og gjenstandar av attvunnen plast som er meinte for å kome i kontakt med næringsmiddel, og om endring av
forordning (EF) nr. 2023/2006(*)
KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.
1935/2004 av 27. oktober 2004 om materialer og gjenstander
beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler og om
oppheving av direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF(1), særleg
artikkel 5 nr. 1, og

plastmateriale og plastgjenstandar som er meinte for å
kome i kontakt med næringsmiddel.

4)

Plastemballasjeavfall kan innehalde restar frå tidlegare
bruk, ureinande stoff frå feilbruk og ureinande stoff som
ikkje er tillatne. Det bør difor fastsetjast særlege krav for
å sikre at materiale og gjenstandar som er framstilte av
attvunnen plast, og som er meinte for å kome i kontakt
med næringsmiddel, oppfyller krava i artikkel 3 i
forordning (EF) nr. 1935/2004.

5)

I kommisjonsforordning (EF) nr. 2023/2006 av 22.
desember 2006 om god framstillingspraksis for
materiale og gjenstandar som er meinte for å kome i
kontakt med næringsmiddel(4) er det fastsett reglar for
god framstillingspraksis for grupper av materiale og
gjenstandar som er meinte for å kome i kontakt med
næringsmiddel som er oppførte i vedlegg I til forordning
(EF) nr. 1935/2004, og kombinasjonar av desse materiala
og gjenstandane eller attvunne materiale og gjenstandar
som vert nytta i desse materiala og gjenstandane.

6)

Plastavfall kan handsamast mekanisk for å framstille
attvunne materiale og gjenstandar, eller det kan
brytast ned til monomerar og oligomerar ved kjemisk
depolymerisering. Monomerar og oligomerar som er
eit resultat av kjemisk depolymerisering, bør ikkje
handsamast på annan måte enn monomerar som er
framstilte ved kjemisk syntese. Dei kjem difor inn under
godkjenninga av monomerar og tilsetjingsstoff i direktiv
2002/72/EF og skal oppfylle dei spesifikasjonane og
reinleikskriteria som er fastsette der. Dei vert difor ikkje
omfatta av denne forordninga.

7)

Avkapp og restar frå framstillinga av plastmateriale
som er meinte for å kome i kontakt med næringsmiddel,
som ikkje har vore i kontakt med næringsmiddel eller
på annan måte er vortne ureina, og som vert smelta om
til nye produkt på staden eller selde til tredjemann som
ein del av eit kvalitetskontrollsystem i samsvar med
reglane for god framstillingspraksis som er fastsette i
forordning (EF) nr. 2023/2006, vert rekna som eigna for
kontakt med næringsmiddel og bør ikkje kome inn under
verkeområdet for denne forordninga. Alt anna av avkapp
og restar frå framstillinga av plastmateriale som er meinte
for å kome i kontakt med næringsmiddel, bør kome inn
under verkeområdet for denne forordninga.

etter å ha rådspurt Den europeiske styresmakta for
næringsmiddeltryggleik (heretter kalla «Styresmakta»), og

ut frå desse synsmåtane:

1)

2)

3)

Europaparlamentsog
rådsdirektiv
94/62/
EF av 20. desember 1994 om emballasje og
emballasjeavfall(2) fremjar attvinning og forbrenning
i avfallsforbrenningsanlegg med energiutnytting og
materialattvinning frå emballasjeavfall.

Forordning (EF) nr. 1935/2004 fastset allmenne
prinsipp for å fjerne skilnadene mellom lovgjevinga i
medlemsstatane med omsyn til materiale og gjenstandar
som er i kontakt med næringsmiddel, og artikkel 5 nr. 1
fastset at det skal vedtakast særlege tiltak for spesifikke
grupper av materiale og gjenstandar. I medhald av den
forordninga bør harmonisering av reglar om materiale og
gjenstandar av attvunnen plast, prioriterast.

I kommisjonsdirektiv 2002/72/EF av 6. august 2002 om
plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme
i kontakt med næringsmidler(3) er det fastsett reglar for

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 86 av 28.3.2008, s. 9, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 9/2012 av 10. februar 2012
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 34 av 21.6.2012, s. 17.
(1) TEU L 338 av 13.11.2004, s. 4.
(2) TEF L 365 av 31.12.1994, s. 10. Direktivet sist endra ved direktiv 2005/20/
EF (TEU L 70 av 16.3.2005, s. 17).
(3) TEF L 220 av 15.8.2002, s. 18. Direktivet sist endra ved direktiv 2007/19/
EF (TEU L 91 av 31.3.2007, s. 17).

(4)

TEU L 384 av 29.12.2006, s. 75.
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8)

Attvunnen plast som vert nytta bak ein funksjonell
plastbarriere som definert i direktiv 2002/72/EF, bør ikkje
omfattast av framgangsmåten for godkjenning i denne
forordninga. Dei føresegnene som er fastsette i direktiv
2002/72/EF med omsyn til stoff som vert nytta bak ein
funksjonell barriere, vert rekna som tilstrekkelege for å
sikre tryggleiken, òg til attvunnen plast som vert nytta bak
ein funksjonell barriere.

9)

I direktiv 2002/72/EF er det fastsett lister over stoff som er
godkjende for bruk i framstillinga av plastmateriale eller
plastgjenstandar som er meinte for å kome i kontakt med
næringsmiddel. Det er gjort ei vurdering av tryggleiken til
desse stoffa, og det er fastsett migrasjonsgrenser for at dei
skal kunne nyttast på ein trygg måte. For å sikre det same
tryggleiksnivået for materiale og gjenstandar av attvunnen
plast bør den attvunne plasten berre tilsetjast godkjende
monomerar og tilsetjingsstoff, og migrasjonsgrensene bør
òg gjelde for attvunne plastmateriale som er meinte for å
kome i kontakt med næringsmiddel.

10) I direktiv 2002/72/EF er det fastsett at det skal utarbeidast
ei samsvarsfråsegn og dokumentasjon for å sikre at
relevante opplysningar om trygg bruk av plastmateriale
vert formidla mellom dei driftsansvarlege og til dei rette
styresmaktene. Desse allmenne reglane gjeld òg for
attvunnen plast og bør difor òg nyttast på materiale og
gjenstandar av attvunnen plast som er meinte for å kome
i kontakt med næringsmiddel.
11) Det er berre kombinasjonen av eigenskapane til
innsatsmateriala, sorteringseffektiviteten og verknaden
av prosessen for redusert ureining, saman med ein
nærmare definert bruk av den attvunne plasten, som
kan sikre trygge materiale og gjenstandar av attvunnen
plast. Desse faktorane heng saman med kva type plast
og attvinningsprosess som er nytta. Alle desse aspekta
kan berre vurderast saman i individuelle vurderingar av
attvinningsprosessane, før individuelle godkjenningar
vert gjevne.
12) Tryggleiken til den attvunne plasten kan berre sikrast
ved ein attvinningsprosess som gjer det mogleg å
framstille attvunnen plast av reproduserbar kvalitet.
Dette kan kontrollerast gjennom bruk av eit effektivt
kvalitetstryggingssystem. Difor er det berre attvunnen
plast frå ein attvinningsprosess som vert styrt gjennom
eit effektivt kvalitetstryggingssystem, som bør bringast i
omsetning.
13) I direktiv 2002/72/EF er det fastsett ei liste over
monomerar og utgangsstoff som er tillatne (positivliste),
og som såleis utelukkar alle andre, for bruk i framstillinga
av plastmateriale og plastgjenstandar som er meinte for
å kome i kontakt med næringsmiddel, og difor bør berre
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materiale og gjenstandar som oppfyller føresegnene
i direktiv 2002/72/EF, nyttast som innsatsmateriale i
attvinningsprosessen. Dette kan oppnåast ved å sortere
plastgjenstandane før attvinning. For visse materiale,
til dømes polyolefinar, kan det på grunn av dei fysiskkjemiske eigenskapane deira, vere naudsynt med
100 % sorteringseffektivitet for å sikre at den attvunne
plasten oppfyller krava i artikkel 3 i forordning (EF)
nr. 1935/2004. Denne sorteringseffektiviteten kan
oppnåast i produktsyklusar innanfor ei lukka og
kontrollert kjede. For andre materiale, til dømes PET,
kan tryggleiken til den attvunne plasten sikrast med
lågare sorteringseffektivitet ettersom han ved tidlegare
bruk har vore i kontakt med næringsmiddel, noko som
kan oppnåast med innsamlingssystem for hushaldsavfall.
Den sorteringseffektiviteten som er naudsynt for kvart
materiale, bør fastsetjast for kvart einskilt tilfelle.
14) Plastavfall kan vere ureina med stoff frå tidlegare bruk
eller tilfeldig feilbruk av plasten eller med stoff som
kjem frå plast som ikkje er meint for å kome i kontakt
med næringsmiddel. Ettersom det ikkje er råd å kjenne
til alle moglege typar ureiningar, og ettersom ulike
typar plast har ulike bindings- og frigjeringsevner med
omsyn til ureinande stoff, er det ikkje mogleg å fastsetje
nærmare eigenskapar ved sluttproduktet som skal gjelde
for alle typar attvunne plast. Difor er ein spesifikasjon
av eigenskapane til innsatsmateriala kombinert med
ein høveleg framgangsmåte for fjerning av moglege
ureiningar naudsynt for å ha kontroll med at sluttproduktet
er trygt.
15) I den mekaniske handsaminga der plastavfallet vert
malt til småbitar og reingjorde, er det svært viktig at
desse ureiningane vert fjerna. Det må kunne visast
at attvinningsprosessen effektivt kan minske den
potensielle ureininga til eit nivå som ikkje utgjer ein
fare for menneskehelsa. Ureinande stoff bør berre
kunne migrere på eit nivå som kan jamførast med
eller som er godt under dei nivåa som er viste ved
effektivitetsprøvingar av attvinningsprosessen eller
ved andre høvelege analysemetodar, og bør oppfylle
krava i artikkel 3 i forordning (EF) nr. 1935/2004.
Gjennom ei tryggleiksvurdering bør det fastsetjast
at attvinningsprosessen oppfyller desse vilkåra. For
materiale og gjenstandar som ikkje kan fyllast, til
dømes sprinkelkasser og pallar som vert handsama i
produktsyklusar som inngår i ei lukka og kontrollert kjede
der alle steg i framstillinga, distribusjonen og bruken vert
kontrollerte, kan det vere tilstrekkeleg å prove at ureining
kan utelukkast når desse produkta berre vert nytta i
kontakt med tørrmat, til dømes frukt og grønsaker.
16) Visse typar plastmateriale og plastgjenstandar som er
framstilte av attvunnen plast, er berre eigna for å vere
i kontakt med særskilde typar næringsmiddel på visse
vilkår. Desse materiala og gjenstandane og høvelege vilkår
for kontakt bør kartleggjast ved ei tryggleiksvurdering.
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17) Skilnader mellom nasjonale lover og forskrifter med
omsyn til tryggleiksvurdering og godkjenning av
attvinningsprosessar som vert nytta i framstillinga av
materiale og gjenstandar som er meinte for å kome i
kontakt med næringsmiddel, kan hindre fri rørsle for desse
materiala og gjenstandane, noko som vil skape vilkår
for ulik og illojal konkurranse. Det bør difor innførast
ein framgangsmåte for godkjenning på fellesskapsplan,
basert på den framgangsmåten for godkjenning som er
fastsett i artikkel 9–12 i forordning (EF) nr. 1935/2004.

18) Den framgangsmåten for godkjenning som er fastsett i
artikkel 9–12 i forordning (EF) nr. 1935/2004, er meint
for godkjenning av stoff. Endringar i den framgangsmåten
bør innførast i denne forordninga for å tilpasse
framgangsmåten for godkjenning til godkjenninga av
attvinningsprosessar. Desse endringane gjeld særlege
sakshandsamingsreglar som nemnt i artikkel 5 nr. 1
bokstav n) i forordning (EF) nr. 1935/2004.

19) Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik
(«Styresmakta») bør utføre ei tryggleiksvurdering av
attvinningsprosessen. For å informere søkjaren om
kva opplysningar som skal sendast inn i samband med
tryggleiksvurderinga, bør Styresmakta offentleggjere
detaljerte retningslinjer for utarbeiding og innsending av
søknaden.

20) Etter tryggleiksvurderinga av attvinningsprosessen
bør det gjerast eit risikohandsamingsvedtak om denne
attvinningsprosessen kan godkjennast eller ikkje. Det
vedtaket bør gjerast i samsvar med den framgangsmåten
med forskriftsutval som er nemnt i artikkel 23 nr. 2
i forordning (EF) nr. 1935/2004, for å sikre eit nært
samarbeid mellom medlemsstatane og Kommisjonen.
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prosessparametrane som er omtala i søknaden og
godkjenninga, vert nytta.

23) Ålmenta bør informerast om dei godkjende
attvinningsprosessane. For dette føremålet bør det
opprettast eit fellesskapsregister, som nemnt i artikkel 5
nr. 1 bokstav m) i forordning (EF) nr. 1935/2004, over
attvinningsprosessar som er godkjende i medhald av denne
forordninga, medrekna ei utgreiing om bruksområdet
for den plasten som vert attvunnen i samsvar med den
godkjende prosessen.

24) Medlemsstaten bør inspisere og kontrollere attvinningsog
omdanningsanlegget.
Europaparlamentsog
rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004
om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og
næringsmiddelregelverket
samt
bestemmelsene
om dyrs helse og velferd overholdes(1) omfattar òg
offentleg kontroll av materiale som kjem i kontakt med
næringsmiddel. For å kontrollere om attvinningsprosessen
vert nytta som spesifisert i godkjenninga og for å
kontrollere om eit effektivt kvalitetstryggingssystem er
på plass, er det mest effektivt at dei rette styresmaktene
gjennomfører revisjon av attvinningsanlegget. Difor bør
offentlege kontrollar som vert utførte for å sikre samsvar
med denne forordninga, omfatte revisjon som fastsett i
artikkel 10 i forordning (EF) nr. 882/2004. Revisjonane
bør gjennomførast på ein mest mogleg kostnadseffektiv
måte med minst mogleg administrativ og økonomisk
byrde for dei rette styresmaktene og dei små og
mellomstore føretaka.

25) For å sikre effektiv kontroll bør medlemsstatane
og Kommisjonen informerast om dei attvinningseller
produksjonsstadene
der
den
godkjende
attvinningsprosessen vert nytta.

21) Attvinningsprosessen er spesifikk for kvart føretak
med omsyn til kva teknologi og prosessparametrar som
vert nytta. Difor bør det berre gjevast prosesspesifikke
godkjenningar. Den framgangsmåten for godkjenning
som er fastsett i artikkel 9–12 i forordning (EF)
nr. 1935/2004, bør tilpassast tilsvarande.

26) Det bør vere mogleg for industrien å føre opp på etiketten
opplysningar om at emballasjen inneheld attvunnen plast.
Merkinga med omsyn til attvunne innhald skal likevel
ikkje villeie forbrukarane. I EN ISO 14021 er det er
fastsett reglar for merking av attvunnen plast i høve til
innhaldet av attvunnen plast. For å sikre at forbrukarane
får høveleg informasjon gjennom merkinga av attvunnen
plast, bør dei følgje dei klare reglane som er fastsette i EN
ISO 14021, eller tilsvarande reglar.

22) Det bør vere mogleg å nytte prosessen på ulike
produksjonsstader så lenge den teknologien og dei

(1)

TEU L 165 av 30.4.2004, s. 1. Retta i TEU L 191 av 28.5.2004, s. 1).
Forordninga sist endra ved kommisjonsforordning (EF) nr. 180/2008 (TEU
L 56 av 29.2.2008, s. 4).
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27) I artikkel 16 i forordning (EF) nr. 1935/2004 er det fastsett
krav om ei samsvarsfråsegn for materiale og gjenstandar.
Ein leiar av eit føretak som omdannar materiale og
gjenstandar av attvunnen plast, bør gje ei fråsegn om
at han berre nyttar attvunnen plast som er framstilt ved
ein godkjend prosess, og at sluttproduktet oppfyller
dei fellesskapsføresegnene og nasjonale føresegnene
som gjeld, særleg forordning (EF) nr. 1935/2004 og
direktiv 2002/72/EF. Leiaren av attvinningsføretaket
bør gje leiaren av omdanningsføretaket opplysningar
om at den attvunne plasten er framstilt ved ein godkjend
prosess, og spesifisere bruksområdet for han. Difor
bør ei samsvarsfråsegn sendast med både dei ferdige
materiala og gjenstandane av attvunnen plast, og den
attvunne plasten. Dei allmenne opplysningane som
fråsegna skal innehalde, er alt fastsette i direktiv 2002/72/
EF. Denne forordninga bør difor berre spesifisere kva
tilleggsopplysningar som skal gjevast om innhaldet av
attvunnen plast i materiale og gjenstandar av attvunnen
plast.
28) Ettersom attvunne materiale og gjenstandar alt er på
marknaden i medlemsstatane, bør det sikrast at overgangen
til ein fellesskapsframgangsmåte for godkjenning vert
smidig og ikkje forstyrrar den eksisterande marknaden
for materiale og gjenstandar av attvunnen plast. Søkjarar
bør få tilstrekkeleg med tid til å gjere tilgjengeleg for
Styresmakta dei opplysningane som er naudsynte for
tryggleiksvurderinga av den attvunne plasten som vert
nytta i slike produkt. Det bør difor fastsetjast eit visst
tidsrom («den første godkjenningsfasen») der søkjarane
legg fram for Styresmakta opplysningar om eksisterande
attvinningsprosessar. Søknader om godkjenning av
nye attvinningsprosessar kan òg sendast inn i løpet av
den første godkjenningsfasen. Styresmakta bør straks
vurdere alle søknader både om eksisterande og nye
attvinningsprosessar som det er sendt inn tilstrekkelege
opplysningar om i løpet av den første godkjenningsfasen.
29) Det må fastsetjast særlege krav til det kvalitetstryggingssystemet som vert nytta i attvinningsprosessane. Ettersom kvalitetstrygginga er ein del av
den gode framstillingspraksisen som kjem inn under
forordning (EF) nr. 2023/2006, bør dei særlege krava til
kvalitetstryggingssystemet førast opp i vedlegget til den
nemnde forordninga.
30) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga,
er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for
næringsmiddelkjeda og dyrehelsa —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1
Føremål og verkeområde
1. Denne forordninga skal nyttast på plastmateriale og
plastgjenstandar og delar av dei som er meinte for å kome i
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kontakt med næringsmiddel, som nemnt i artikkel 1 i direktiv
2002/72/EF, og som inneheld attvunnen plast (heretter kalla
materiale og gjenstandar av attvunnen plast).
2. Denne forordninga skal ikkje nyttast på følgjande
materiale og gjenstandar av attvunnen plast såframt dei er
framstilte i samsvar med god framstillingspraksis som fastsett i
forordning (EF) nr. 2023/2006:
a) materiale og gjenstandar av attvunnen plast som er
framstilte med monomerar og utgangsstoff frå kjemisk
depolymerisering av plastmateriale og plastgjenstandar,
b) materiale og gjenstandar av attvunnen plast som er
framstilte av unytta avkapp og restar frå plastproduksjon
i samsvar med direktiv 2002/72/EF, og som vert attvunne
ved produksjonsanlegget eller som vert nytta ved eit anna
anlegg,
c) materiale og gjenstandar av attvunnen plast der den attvunne
plasten vert nytta bak ein funksjonell plastbarriere, som
fastsett i direktiv 2002/72/EF.
3. Dei plastmateriala og plastgjenstandane som kjem inn
under verkeområdet for denne forordninga, er òg omfatta av
direktiv 2002/72/EF.

Artikkel 2
Definisjonar
1. For føremåla med denne forordninga skal dei definisjonane
som er fastsette i forordning (EF) nr. 1935/2004 og direktiv
2002/72/EF, nyttast.
2.

Vidare tyder:

a) «attvinningsprosess» ein prosess der plastavfall vert
attvunne i samsvar med definisjonen av resirkulering
i nr. 7 i artikkel 3 i direktiv 94/62/EF om emballasje og
emballasjeavfall. For føremålet med denne forordninga er
denne termen avgrensa til prosessar der det vert framstilt
attvunnen plast,
b) «innsatsmateriale
av
plast»
plastmateriale
og
plastgjenstandar som er samla inn og sorterte etter bruk, og
som vert nytta som innsatsmateriale i ein attvinningsprosess,
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c) «produktsyklusar innanfor ei lukka og kontrollert kjede»
framstillings- og distribusjonssyklusar der produkta
sirkulerer i eit kontrollert ombruks- og distribusjonssystem,
og der det attvunne materialet berre kjem frå einingar i
kjeda, slik at mengda av materiale som utilsikta vert innført
utanfrå, er avgrensa til det teknisk minst moglege,
d) «effektivitetsprøving» dokumentasjon på kor effektivt
ein attvinningsprosess fjernar kjemisk ureining frå
plastmateriale eller plastgjenstandar,
e) «leiar av omdanningsføretak» den fysiske eller juridiske
personen som er ansvarleg for å sikre at krava i denne
forordninga med omsyn til materiale og gjenstandar av
attvunnen plast, er oppfylte i det føretaket som denne
fysiske eller juridiske personen kontrollerer,

b) innsatsmaterialet av plast skal kome frå materiale og
gjenstandar av plast som er framstilte i samsvar med
fellesskapsregelverket for materiale og gjenstandar av plast
som er meinte for å kome i kontakt med næringsmiddel,
særleg rådsdirektiv 78/142/EØF av 30. januar 1978 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om materialer
og gjenstander som inneholder vinylkloridmonomer og er
beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler(1) og
direktiv 2002/72/EF,
c) i) innsatsmaterialet av plast skal kome frå ein
produktsyklus innanfor ei lukka og kontrollert kjede
som sikrar at berre materiale og gjenstandar som er
meinte for å kome i kontakt med næringsmiddel, vert
nytta, og at all ureining kan utelukkast, eller
ii) det må visast ved ei effektivitetsprøving eller ved andre
høvelege vitskaplege prov, at prosessen gjer det mogleg
å minske ureininga av innsatsmaterialet av plast til ei
mengd som ikkje utgjer ein fare for menneskehelsa,

f) «leiar av attvinningsføretak» den fysiske eller juridiske
personen som er ansvarleg for å sikre at krava i denne
forordninga med omsyn til attvinningsprosessen, er
oppfylte i det føretaket som denne fysiske eller juridiske
personen kontrollerer.

Artikkel 3
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d) kvaliteten på den attvunne plasten skal definerast og
kontrollerast i samsvar med kriterium som er fastsette
på førehand, og som sikrar at dei ferdige materiala og
gjenstandane av attvunnen plast er i samsvar med artikkel 3
i forordning (EF) nr. 1935/2004,

Krav til materiale og gjenstandar av attvunnen plast
1. Materiale og gjenstandar av attvunnen plast skal bringast
i omsetning berre dersom dei inneheld attvunnen plast frå
ein attvinningsprosess som er godkjend i samsvar med denne
forordninga.

e) det skal fastsetjast bruksvilkår for den attvunne plasten som
skal sikre at materiala og gjenstandane av attvunnen plast,
er i samsvar med artikkel 3 i forordning (EF) nr. 1935/2004.

2. Den godkjende attvinningsprosessen som er nemnd i
nr. 1 i denne artikkelen, skal styrast ved hjelp av eit høveleg
kvalitetstryggingssystem som sikrar at den attvunne plasten
oppfyller dei krava som er fastsette i godkjenninga.
Kvalitetstryggingssystemet skal vere i samsvar med dei
nærmare reglane som er fastsette i vedlegget til forordning (EF)
nr. 2023/2006.

Artikkel 4
Vilkår for godkjenning av attvinningsprosessar
For at ein attvinningsprosess skal godkjennast, må han oppfylle
følgjande vilkår:
a) kvaliteten på innsatsmaterialet av plast skal definerast og
kontrollerast i samsvar med kriterium som er fastsette
på førehand, og som sikrar at dei ferdige, attvunne
plastmateriala og plastgjenstandane er i samsvar med
artikkel 3 i forordning (EF) nr. 1935/2004,

Artikkel 5
Søknad om godkjenning av attvinningsprosessen og
fråsegn frå Styresmakta
1. Den framgangsmåten for godkjenning som er fastsett i
artikkel 9 og 10 i forordning (EF) nr. 1935/2004, skal nyttast
tilsvarande for godkjenning av attvinningsprosessar, med
atterhald for dei særlege føresegnene som er fastsette i nr. 2–4 i
denne artikkelen.
2. Den tekniske dokumentasjonen skal innehalde
opplysningane som er nemnde i dei retningslinjene for
tryggleiksvurdering av ein attvinningsprosess som Styresmakta
skal offentleggjere seinast seks månader etter den datoen denne
forordninga vart kunngjord.
3. Styresmakta skal innan seks månader etter at ho har motteke
ein gyldig søknad, gje ei fråsegn om attvinningsprosessen
oppfyller vilkåra i artikkel 4 eller ikkje.
(1)

TEF L 44 av 15.2.1978, s. 15.
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4. Dersom fråsegna er positiv til at den vurderte
attvinningsprosessen vert godkjend, skal fråsegna frå
Styresmakta omfatte følgjande:
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e) eventuelle vilkår eller restriksjonar for attvinningsprosessen,
f) eventuell spesifikasjon av den attvunne plasten,

a) ei kort omtale av attvinningsprosessen,
b) eventuelle tilrådingar med omsyn til vilkår eller
restriksjonar for innsatsmaterialet av plast,
c) eventuelle tilrådingar med omsyn til vilkår eller
restriksjonar for attvinningsprosessen,
d) eventuelle kriterium for spesifikasjon av den attvunne
plasten,
e) eventuelle tilrådingar med omsyn til vilkåra knytte til
bruksområdet for den attvunne plasten,
f) eventuelle
tilrådingar
for
overvaking
av
attvinningsprosessen oppfyller godkjenningsvilkåra.

at

g) eventuelle vilkår knytte til bruksområdet for den attvunne
plasten som er framstilt i attvinningsprosessen,
h) eventuelle krav med omsyn til overvaking av at
attvinningsprosessen oppfyller godkjenningsvilkåra,
i) den datoen då godkjenninga tek til å gjelde.
4. Vedtaket om tildeling av eller avslag på godkjenninga
skal offentleggjerast i Tidend for Den europeiske unionen.
5. Den godkjenninga som vert tildelt innehavaren av
godkjenninga, skal gjelde i heile Fellesskapet.
Den godkjende attvinningsprosessen skal førast opp i det
registeret som er nemnt i artikkel 9 nr. 1.

Artikkel 6
Godkjenning av attvinningsprosessar
1. Kommisjonen skal gjere eit vedtak retta til søkjaren der
han tildeler eller avslår godkjenning av attvinningsprosessen.
Artikkel 11 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1935/2004 skal nyttast.
2. I vedtaket skal det takast omsyn til fråsegna frå
Styresmakta, relevante føresegner i fellesskapsretten og andre
rettkomne faktorar som er viktige for det aktuelle tilfellet.
Dersom vedtaket ikkje er i samsvar med fråsegna frå
Styresmakta, skal Kommisjonen leggje fram ei grunngjeving
for avvika.
3.

Vedtaket om godkjenning skal omfatte følgjande:

Artikkel 7
Plikter som følgjer av godkjenninga
1. Etter at attvinningsprosessen er vorten godkjend i samsvar
med denne forordninga, skal innehavaren av godkjenninga eller
eventuelle andre driftsansvarlege som nyttar den godkjende
attvinningsprosessen gjennom lisens, etterleve alle vilkår eller
restriksjonar som er knytte til godkjenninga.
Alle leiarar av omdanningsføretak som nyttar attvunne plast
frå den godkjende attvinningsprosessen eller eventuelle
driftsansvarlege som nyttar materiale eller gjenstandar som
inneheld attvunne plast frå den godkjende attvinningsprosessen,
skal etterleve alle vilkår eller restriksjonar som er knytte til
godkjenninga.

a) namnet på attvinningsprosessen,
b) namnet og adressa til innehavaren/innehavarane av
godkjenninga,
c) ei kort omtale av attvinningsprosessen,
d) eventuelle vilkår eller restriksjonar for innsatsmaterialet av
plast,

2. Innehavaren av godkjenninga eller eventuelle andre
driftsansvarlege som nyttar den godkjende attvinningsprosessen
gjennom lisens, skal straks melde frå til Kommisjonen om alle
nye vitskaplege og tekniske opplysningar som kan innverke på
tryggleiksvurderinga av attvinningsprosessen med omsyn til
menneskehelsa.
Om naudsynt skal Styresmakta gå gjennom vurderinga på nytt.
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3. Ei godkjenning skal ikkje påverke det allmenne
skadebotansvaret og strafferettslege ansvaret som ein
driftsansvarleg har med omsyn til attvinningsprosessen,
materialet eller gjenstanden som inneheld attvunnen plast frå
den godkjende attvinningsprosessen, og næringsmiddel som er
i kontakt med slike materiale eller gjenstandar.
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3. Kvar oppføring i registeret skal innehalde
opplysningane som er nemnde i artikkel 6 nr. 3.

dei

Artikkel 10
Offentleg kontroll

Artikkel 8
Endring, mellombels oppheving og tilbakekalling av
godkjenninga av ein attvinningsprosess
1. Innehavaren av godkjenninga kan i samsvar med den
framgangsmåten som er fastsett i artikkel 5 nr. 1, søkje om ei
endring av den eksisterande godkjenninga.
2. Følgjande skal vere lagd ved den søknaden som er nemnd
i nr. 1:
a) ei tilvising til den opprinnelege søknaden,
b) teknisk dokumentasjon som inneheld dei nye opplysningane
i samsvar med dei retningslinjene som er nemnde i
artikkel 5 nr. 2,
c) eit nytt fullstendig samandrag av den
dokumentasjonen i eit standardisert format.

tekniske

3. På eige initiativ eller på oppmoding frå ein medlemsstat
eller Kommisjonen skal Styresmakta, i samsvar med den
framgangsmåten som er fastsett i artikkel 5, når han vert nytta,
vurdere om fråsegna eller godkjenninga framleis er i samsvar
med denne forordninga.
4. Kommisjonen skal straks undersøkje fråsegna frå
Styresmakta og om naudsynt utarbeide eit utkast til vedtak.
5. I eit utkast til vedtak som endrar godkjenninga, skal alle
naudsynte endringar i bruksvilkåra og eventuelt i restriksjonane
som er knytte til den godkjenninga, førast opp.
6. Der det er naudsynt skal godkjenninga endrast,
mellombels opphevast eller tilbakekallast i samsvar med den
framgangsmåten som er nemnd i artikkel 6.

1. Den offentlege kontrollen av eit attvinningsanlegg og
eit omdanningsføretak skal gjerast i samsvar med dei reglane
som er fastsette i forordning (EF) nr. 882/2004, og skal særleg
omfatte revisjon som kontrollteknikk, som nemnt i artikkel 10 i
forordning (EF) nr. 882/2004.
2. I den offentlege kontrollen skal det kontrollerast at
attvinningsprosessen svarar til den godkjende prosessen, og at
det er fastsett eit effektivt kvalitetstryggingssystem i samsvar
med forordning (EF) nr. 2023/2006.
3. Innehavaren av godkjenninga skal melde frå til den
rette styresmakta i medlemsstaten om den attvinnings- eller
produksjonsstaden der den godkjende attvinningsprosessen
vert nytta. Medlemsstatane skal oversende desse opplysningane
til Kommisjonen.
Det skal meldast frå til Kommisjonen om produksjons- eller
attvinningsanlegg i tredjestatar.
Kommisjonen skal gjere tilgjengeleg og ajourføre eit register
over attvinningsanlegg i Fellesskapet og i tredjestatar.

Artikkel 11
Merking av materiale og gjenstandar av attvunnen plast
Frivillige fråsegner om det attvunne innhaldet i materiale og
gjenstandar av attvunnen plast skal vere i samsvar med dei
reglane som er fastsette i ISO 14021:1999 eller tilsvarande.

Artikkel 12
Samsvarsfråsegn og dokumentasjon

Artikkel 9
Fellesskapsregister
1. Kommisjonen skal opprette og halde ved lag eit
fellesskapsregister over godkjende attvinningsprosessar.
2.

Registeret skal gjerast tilgjengeleg for ålmenta.

1. I tillegg til krava i artikkel 9 i direktiv 2002/72/EF skal
samsvarsfråsegna for materiale og gjenstandar av attvunnen
plast innehalde dei opplysningane som er fastsette i del A i
vedlegg I til denne forordninga.
2. I tillegg til krava i artikkel 9 i direktiv 2002/72/EF
skal samsvarsfråsegna for attvunnen plast innehalde dei
opplysningane som er fastsette i del B i vedlegg I til denne
forordninga.
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Artikkel 13

Artikkel 14

Overgangstiltak for godkjenning av attvinningsprosessar

Overgangstiltak for handel med og bruk av attvunnen
plast

1. I den første godkjenningsfasen for attvinningsprosessar
skal den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 5, 6 og 7,
nyttast, med atterhald for nr. 2–6 i denne artikkelen.
2. Innan 18 månader etter at Styresmakta har
offentleggjort retningslinjene for tryggleiksvurderinga av
ein attvinningsprosess som fastsett i artikkel 5 nr. 2, skal
driftsansvarlege som søkjer godkjenning, sende inn søknad i
samsvar med artikkel 5.
3. Kommisjonen skal gjere tilgjengeleg for ålmenta eit
register over attvinningsprosessar som det er send inn ein
gyldig søknad for i samsvar med nr. 2.
4. Styresmakta skal gje ei fråsegn om kvar attvinningsprosess
som det er send inn ein gyldig søknad for, i løpet av det
tidsrommet som er nemnt i nr. 2 i denne artikkelen. Fristen på
seks månader for å gje fråsegna slik det er nemnt i artikkel 5
nr. 3, skal ikkje nyttast.

1. Handel med og bruk av attvunnen plast frå ein
attvinningsprosess som alt eksisterer den datoen denne
forordninga tek til å gjelde, og som ikkje er godkjend eller
som det ikkje er send inn ein gyldig søknad for i samsvar med
artikkel 13, skal tillatast inntil seks månader etter den datoen då
dei vedtaka som er nemnde i artikkel 13 nr. 6, vert gjorde.
2. Handel med og bruk av materiale og gjenstandar av
attvunnen plast frå ein attvinningsprosess som alt eksisterer
den datoen denne forordninga tek til å gjelde, og som ikkje er
godkjend eller som det ikkje er send inn ein gyldig søknad for i
samsvar med artikkel 13, skal tillatast inntil lagra er tømde.
Artikkel 15
Endring av forordning (EF) nr. 2023/2006
Vedlegget til forordning (EF) nr. 2023/2006 vert endra i
samsvar med vedlegg II til denne forordninga.

5. Søknader som Styresmakta ikkje kunne gje ei fråsegn om
fordi søkjaren ikkje har etterlevd dei fristane som er fastsette
for tilleggsopplysningar i samsvar med artikkel 10 nr. 2 i
forordning (EF) nr. 1935/2004, skal ikkje vurderast for den
første godkjenningsfasen.

Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er
kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.

6. Innan seks månader etter at alle fråsegner som er nemnde
i nr. 4, er mottekne, skal Kommisjonen sende Det faste utvalet
for næringsmiddelkjeda og dyrehelsa utkast til vedtak om
tildeling eller avslag på godkjenning av attvinningsprosessane
som er nemnde i nr. 1, for å få deira fråsegn.

Artikkel 3, 9, 10 og 12 skal likevel nyttast frå den datoen dei
vedtaka som er nemnde i artikkel 13 nr. 6, vert gjorde. Inntil
den datoen skal gjeldande nasjonale føresegner om materiale
og gjenstandar av attvunnen plast, og attvunnen plast, framleis
nyttast i medlemsstatane.

Artikkel 16
Ikraftsetjing

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 27. mars 2008.

For Kommisjonen
Androulla VASSILIOU
Medlem av Kommisjonen

___________________
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VEDLEGG I

DEL A
Tilleggsopplysningar i samsvarsfråsegna for materiale og gjenstandar av attvunnen plast
Den skriftlege fråsegna som er nemnd i artikkel 12 nr. 1, skal innehalde følgjande tilleggsopplysningar:
Ei fråsegn om at berre attvunnen plast frå ein godkjend attvinningsprosess er nytta, saman med EFregisternummeret til den godkjende attvinningsprosessen.
DEL B
Tilleggsopplysningar i samsvarsfråsegna for attvunnen plast
Den skriftlege fråsegna som er nemnd i artikkel 12 nr. 2, skal innehalde følgjande tilleggsopplysningar:
1.

Ei fråsegn om at attvinningsprosessen er godkjend saman med EF-registernummeret til den godkjende
attvinningsprosessen.

2.

Ei fråsegn om at innsatsmaterialet av plast, attvinningsprosessen og den attvunne plasten oppfyller dei
spesifikasjonane som godkjenninga byggjer på.

3.

Ei fråsegn om at det er oppretta eit kvalitetstryggingssystem i samsvar med avsnitt B i vedlegget til forordning (EF)
nr. 2023/2006.

_______
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VEDLEGG II
I vedlegget til forordning (EF) nr. 2023/2006 vert det gjort følgjande endringar:
1) Etter overskrifta vert følgjande avsnittsoverskrift sett inn:
«A. Trykkfargar»
2) Nytt avsnitt B skal lyde:
«B. Kvalitetstryggingssystem for plastattvinningsprosessar som kjem inn under forordning (EF)
nr. 282/2008 om materiale og gjenstandar av attvunnen plast som er meinte for å kome i kontakt med
næringsmiddel, og om endring av forordning (EF) nr. 2023/2006
1.

Det kvalitetstryggingssystemet som leiaren av attvinningsføretaket har innført, skal gje tilstrekkeleg tillit til at
attvinningsprosessen sikrar at den attvunne plasten oppfyller krava i godkjenninga.

2.

Alle faktorar, krav og føresegner som leiaren av attvinningsføretaket har vedteke i samband med
kvalitetstryggingssystemet sitt, skal dokumenterast på ein systematisk og oversiktleg måte i form av skriftlege
strategiar og framgangsmåtar.
Denne dokumentasjonen over kvalitetstryggingssystemet skal gje høve til ei einsarta tolking av
kvalitetsstrategien og -framgangsmåtane, til dømes kvalitetsprogram, planar, handbøker, registreringar og
tiltak som gjer sporing mogleg.
Dokumentasjonen skal særleg innehalde:
a) ei handbok for kvalitetsstrategiar med ein klar definisjon av kvalitetsmåla til leiaren av attvinningsføretaket,
organiseringa av verksemda og særleg organisasjonsstrukturen, ansvaret til den administrative leiinga og
dei organisatoriske fullmaktene deira med omsyn til framstillinga av den attvunne plasten,
b) planar for kvalitetskontroll, mellom anna for spesifikasjon av innsatsmateriale og attvunnen plast,
kvalifikasjonane til leverandørar, prosessar for sortering, reingjering, djupreingjering, oppvarming eller
alle andre delar av prosessen som verkar inn på kvaliteten på den attvunne plasten, medrekna valet av
punkt som er avgjerande for kvalitetskontrollen av attvunnen plast,
c) framgangsmåtar for leiing og drift som er gjennomførte for å overvake og kontrollere heile
attvinningsprosessen, medrekna inspeksjons- og kvalitetstryggingsteknikkar i alle produksjonsledd,
særleg fastsetjing av kritiske grenser der det er avgjerande for kvaliteten på den attvunne plasten,
d) metodar for overvaking av effektiviteten til kvalitetssystemet og særleg evna til å oppnå den ønskte
kvaliteten på den attvunne plasten, medrekna kontroll av produkt som ikkje oppfyller krava,
e) prøvingar og analyseprotokollar eller alle andre vitskaplege prov som er nytta før, under og etter
framstillinga av attvunnen plast, kor ofte dei vil verte utførte og kva prøvingsutstyr som vert nytta; og
kalibreringa av prøvingsutstyret skal vere sporbar,
f)

dei dokumentasjonsverktøya som vert nytta.»

___________________

Nr. 35/353

Nr. 35/354

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

23.6.2016

2016/EØS/35/07

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 440/2008
av 30. mai 2008

om fastsettelse av forsøksmetoder i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier
(REACH)(*)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

3)

Forsøksmetodene i vedlegg V til direktiv 67/548/EØF bør
innarbeides i denne forordning.

4)

Denne forordning utelukker ikke bruk av andre
forsøksmetoder forutsatt at bruken av disse er i samsvar
med artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1907/2006.

5)

Ved utformingen av forsøksmetodene bør det fullt ut
tas hensyn til prinsippene om erstatning, begrensning
og forbedring av bruken av dyr i prosedyrer, særlig når
hensiktsmessige, validerte metoder som kan erstatte,
begrense eller forbedre dyreforsøk, blir tilgjengelige.

6)

Bestemmelsene fastsatt i denne forordning er i samsvar
med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i
forordning (EF) nr. 1907/2006 —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering
og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier
(REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå,
om endring av direktiv 1999/45/EF og om oppheving av
rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning
(EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og
kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og
2000/21/EF(1), særlig artikkel 13 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:
VEDTATT DENNE FORORDNING:
1)

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 skal
forsøksmetoder vedtas på fellesskapsplan for forsøk
med stoffer når slike forsøk kreves for å framskaffe
opplysninger om stoffenes iboende egenskaper.
Artikkel 1

2)

I vedlegg V til rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967
om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering,
emballering og merking av farlige stoffer(2) er det fastsatt
metoder for bestemmelse av stoffers og stoffblandingers
fysisk-kjemiske egenskaper, toksisitet og økotoksisitet.
Vedlegg V til direktiv 67/548/EØF er opphevet ved
europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/121/EF med
virkning fra 1. juni 2008.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 142 av 31.5.2008, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 12/2012 av 10. februar 2012
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 34 av 21.6.2012, s. 22.
(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. Rettet ved EUT L 136 av 29.5.2007, s. 3.
(2) EFT 196 av 16.8.1967, s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments- og
rådsdirektiv 2006/121/EF (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 850. Rettet ved
EUT L 136 av 29.5.2007, s. 281).

Forsøksmetodene som får anvendelse i henhold til forordning
(EF) nr. 1907/2006, er fastsatt i vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

Kommisjonen skal etter behov vurdere forsøksmetodene i
denne forordning med henblikk på å erstatte, begrense eller
forbedre forsøk med virveldyr.
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Artikkel 3

Artikkel 4

Alle henvisninger til vedlegg V til direktiv 67/548/EØF skal
forstås som henvisninger til denne forordning.

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den kunngjøres i
Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 1. juni 2008.

Utferdiget i Brussel, 30. mai 2008.

For Kommisjonen
Stavros DIMAS
Medlem av Kommisjonen

_______
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1060/2009

Nr. 35/357

2016/EØS/35/08

av 16. september 2009
om kredittvurderingsbyråer(*)

EUROPAPARLAMENTET OG
EUROPEISKE UNION HAR —

RÅDET

FOR

DEN

gode styringsmåter for å sikre at de kredittvurderingene
som brukes i Fellesskapet, er uavhengige, objektive og av
tilstrekkelig god kvalitet.

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske
og sosiale komité(1),
2)
under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1)

Kredittvurderingsbyråer spiller en viktig rolle i de globale
verdipapir- og bankmarkedene ettersom investorer,
låntakere, utstedere og offentlige myndigheter lar
byråenes kredittvurderinger danne en del av beslutningsgrunnlaget ved investerings- og finansieringsbeslutninger.
Kredittinstitusjoner,
verdipapirforetak,
forsikringsforetak, gjenforsikringsforetak, foretak for kollektiv
investering i omsettelige verdipapirer (UCITS) og
tjenestepensjonsforetak kan bruke kredittvurderingene
som utgangspunkt for å beregne sine kapitalkrav med
hensyn til solvens eller for å beregne risiko i forbindelse
med investeringsvirksomhet. Kredittvurderinger har
følgelig stor betydning for markedenes virkemåte samt
for investorers og forbrukeres tillit. Det er derfor viktig
at kredittvurderingsvirksomhet utøves i samsvar med
prinsippene om integritet, gjennomsiktighet, ansvar og

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 302 av 17.11.2009, s. 1,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 20/2012 av 10. februar 2012
om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØStillegget til Den europeiske unions tidende nr. 34 av 21.6.2012, s. 31.
(1) Uttalelse avgitt 13. mai 2009 (ennå ikke offentliggjort i EUT).
(2) EUT C 115 av 20.5.2009, s. 1.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 23. april 2009 (ennå ikke offentliggjort i
EUT) og rådsbeslutning av 27. juli 2009.

(4)
(5)
(6)

For tiden har de fleste kredittvurderingsbyråer hovedkontor utenfor Fellesskapet. De fleste medlemsstatene
har ikke rettsregler for kredittvurderingsbyråers
virksomhet eller vilkårene for å utstede kredittvurderinger.
Til tross for kredittvurderingsbyråenes store betydning
for finansmarkedenes virkemåte, omfattes de bare på
begrensede områder av Fellesskapets regelverk, bl.a.
europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF av 28. januar
2003 om innsidehandel og markedsmanipulering(4).
Kredittvurderingsbyråer
omhandles
også
i
europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/48/EF av 14. juni
2006 om adgang til å starte og utøve virksomhet som
kredittinstitusjon(5) og europaparlaments- og rådsdirektiv
2006/49/EF av 14. juni 2006 om verdipapirforetaks og
kredittinstitusjoners kapitaldekningsgrad(6). Det bør
derfor fastsettes regler som sikrer at alle kredittvurderinger
som utstedes av kredittvurderingsbyråer registrert i
Fellesskapet, er av tilstrekkelig god kvalitet og utstedes
av kredittvurderingsbyråer som er underlagt strenge krav.
Kommisjonen kommer til å fortsette samarbeidet med
sine internasjonale partnere for å sikre at det blir størst
mulig samsvar mellom reglene som får anvendelse på
kredittvurderingsbyråer. Det bør være mulig å unnta
fra denne forordning visse sentralbanker som utsteder
kredittvurderinger, forutsatt at de oppfyller relevante og
gjeldende vilkår for å sikre kredittvurderingsvirksomhetens uavhengighet og integritet, og at disse vilkårene
er like strenge som kravene fastsatt i denne forordning.

EUT L 96 av 12.4.2003, s. 16.
EUT L 177 av 30.6.2006, s. 1.
EUT L 177 av 30.6.2006, s. 201.
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Denne forordning bør ikke innebære en generell plikt til
å kredittvurdere finansielle instrumenter eller finansielle
forpliktelser i henhold til denne forordning. Den bør
særlig ikke forplikte foretak for kollektiv investering
i omsettelige verdipapirer (UCITS) som definert i
rådsdirektiv 85/611/EØF av 20. desember 1985 om
samordning av lover og forskrifter om visse foretak for
kollektiv investering i verdipapirer (UCITS)(1) eller
tjenestepensjonsforetak som definert i europaparlamentsog rådsdirektiv 2003/41/EF av 3. juni 2003 om virksomhet
i og tilsyn med tjenestepensjonsforetak(2) til å investere
bare i finansielle instrumenter som er kredittvurdert i
henhold til denne forordning.
Denne forordning bør ikke innebære en generell plikt
for finansinstitusjoner eller investorer til å investere
bare i verdipapirer som det er offentliggjort et prospekt
for i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv
2003/71/EF av 4. november 2003 om det prospekt
som skal offentliggjøres når verdipapirer legges ut
til offentlig tegning eller opptas til notering(3) og
kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004 av 29. april
2004 om gjennomføring av europaparlaments- og
rådsdirektiv 2003/71/EF med hensyn til opplysninger i
prospekter og deres format, innlemming av opplysninger
ved henvisning og offentliggjøring av slike prospekter
samt annonsering(4), og som kredittvurderes i henhold
til denne forordning. Videre bør denne forordning ikke
kreve at utstedere, tilbydere eller personer som søker
om opptak til notering på et regulert marked, innhenter
kredittvurderinger for verdipapirer som er underlagt
kravet om å offentliggjøre et prospekt i henhold til
direktiv 2003/71/EF og forordning (EF) nr. 809/2004.
Et prospekt som offentliggjøres i henhold til direktiv
2003/71/EF og forordning (EF) nr. 809/2004, bør
inneholde nøyaktige og tydelige opplysninger
om hvorvidt kredittvurderingen av de respektive
verdipapirene er utstedt av et kredittvurderingsbyrå
som er etablert i Fellesskapet og registrert i samsvar
med denne forordning. Ingenting i denne forordning
bør imidlertid være til hinder for at personer som er
ansvarlige for å offentliggjøre et prospekt i henhold til
direktiv 2003/71/EF og forordning (EF) nr. 809/2004, tar
med andre vesentlige opplysninger i prospektet, herunder
kredittvurderinger utstedt i tredjestater samt tilknyttede
opplysninger.

6)

I tillegg til å utstede kredittvurderinger og utøve
kredittvurderingsvirksomhet bør kredittvurderingsbyråer
kunne yte tilleggstjenester på forretningsmessig grunnlag.
Tilleggstjenestene bør ikke undergrave uavhengigheten
eller integriteten til byråenes kredittvurderingsvirksomhet.

( 1)

EFT L 375 av 31.12.1985, s. 3. Direktivet erstattes med virkning fra 1. juli
2011 med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF (EUT L 302 av
17.11.2009, s. 32).
EUT L 235 av 23.9.2003, s. 10.
EUT L 345 av 31.12.2003, s. 64.
EUT L 149 av 30.4.2004, s. 1.

(2)
(3)
(4)
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7)

Denne forordning bør få anvendelse på kredittvurderinger
som utstedes av kredittvurderingsbyråer registrert
i Fellesskapet. Hovedmålet med forordningen er å
verne finansmarkedenes stabilitet og investorene.
Kredittpoengvurderinger, kredittskårsystemer og lignende
vurderinger som gjelder forpliktelser i forbindelse med
kunde-, handels- eller bransjeforhold, bør ikke omfattes
av denne forordning.

8)

Kredittvurderingsbyråer bør på frivillig basis anvende de
grunnleggende atferdsreglene for kredittvurderingsbyråer
som er utarbeidet av Den internasjonale organisasjon
for tilsynsmyndigheter på verdipapirområdet (heretter
kalt «IOSCO-reglene»). I en melding fra Kommisjonen
fra 2006 om kredittvurderingsbyråer(5) ble Komiteen
av europeiske verdipapirtilsyn (CESR), nedsatt ved
kommisjonsbeslutning 2009/77/EF(6), oppfordret til å
overvåke overholdelsen av IOSCO-reglene og årlig avgi
rapport til Kommisjonen.

9)

Det europeiske råd vedtok på sitt møte 13. og 14. mars
2008 en rekke tiltak for å gjøre noe med de største
svakhetene som er påvist i finanssystemet. Et av målene
var å bedre markedets virkemåte og insentivordninger,
herunder kredittvurderingsbyråenes rolle.

10) Kredittvurderingsbyråene anses for det første for ikke
tidlig nok å ha latt kredittvurderingene gjenspeile de
forverrede markedsforholdene, og for det andre for
ikke å ha justert kredittvurderingene tidsnok da krisen
i markedet forverret seg. Disse manglene kan best
utbedres gjennom tiltak som gjelder interessekonflikter,
kredittvurderingenes kvalitet, kredittvurderingsbyråenes
gjennomsiktighet og internstyring, samt overvåking
av kredittvurderingsbyråenes virksomhet. Brukerne av
kredittvurderinger bør ikke stole blindt på dem, men
så langt som mulig foreta egne analyser og alltid vise
behørig aktsomhet når det gjelder kredittvurderingenes
pålitelighet.
11) Det må fastsettes et felles regelverk for å bedre
kvaliteten på kredittvurderinger, særlig kvaliteten på
kredittvurderinger som skal brukes av finansinstitusjoner
og personer som omfattes av harmoniserte regler i
Fellesskapet. Uten slike felles regler vil det være en risiko
for at medlemsstatene treffer ulike tiltak på nasjonalt plan
som vil kunne ha direkte negativ innvirkning på og skape
hindringer for et velfungerende indre marked, ettersom
kredittvurderingsbyråer som utsteder kredittvurderinger
til bruk for finansinstitusjoner i Fellesskapet, da vil være
underlagt ulike regler i de ulike medlemsstatene. Ulike
kvalitetskrav til kredittvurderinger vil også kunne føre
til ulikheter i investor- og forbrukervernet. Brukere bør
dessuten kunne sammenligne kredittvurderinger utstedt
i Fellesskapet med kredittvurderinger som er utstedt
internasjonalt.
(5)
(6)

EUT C 59 av 11.3.2006, s. 2.
EUT L 25 av 29.1.2009, s. 18.
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12) Denne forordning bør ikke påvirke måten
kredittvurderinger brukes på av andre personer enn dem
som omhandles i denne forordning.
13) Det er ønskelig at kredittvurderinger som utstedes
i tredjestater, kan brukes til reguleringsformål i
Fellesskapet, forutsatt at de oppfyller krav som er like
strenge som kravene fastsatt i denne forordning. Ved
denne forordning innføres en godkjenningsordning, slik at
kredittvurderingsbyråer som er etablert i Fellesskapet og
registrert i samsvar med bestemmelsene i fellesskapsretten,
kan godkjenne kredittvurderinger utstedt i tredjestater. Når
kredittvurderingsbyråer godkjenner kredittvurderinger
utstedt i tredjestater, bør de fastsette og løpende overvåke
om kredittvurderingsvirksomheten som fører til utstedelse
av slike kredittvurderinger, oppfyller krav til utstedelse
av kredittvurderinger som er like strenge som kravene
fastsatt i denne forordning, og som gjør at samme mål og
virkninger oppnås i praksis.
14) For å ta hensyn til bekymringen for at manglende etablering
i Fellesskapet kan utgjøre et alvorlig hinder for et effektivt
tilsyn, som er av vesentlig interesse for finansmarkedene
i Fellesskapet, bør en slik godkjenningsordning innføres
for kredittvurderingsbyråer som er tilknyttet eller har et
nært samarbeid med kredittvurderingsbyråer etablert
i Fellesskapet. I visse tilfeller kan det imidlertid være
nødvendig å justere kravet om fysisk tilstedeværelse i
Fellesskapet, særlig for mindre kredittvurderingsbyråer
fra tredjestater uten tilstedeværelse eller tilknytning
i Fellesskapet. Det bør derfor opprettes en særskilt
tillatelsesordning for slike kredittvurderingsbyråer,
forutsatt at de ikke er systemviktige for finansmarkedenes
stabilitet eller integritet i en eller flere medlemsstater.
15) Tillatelse bør være mulig etter at Kommisjonen har
fastsatt at de rettslige og tilsynsmessige rammene i en
tredjestat er likeverdige med kravene i denne forordning.
Den planlagte ordningen for likeverdighet bør ikke
automatisk gi adgang til Fellesskapet, men gjøre det mulig
for kvalifiserte kredittvurderingsbyråer fra en tredjestat å
bli vurdert i hvert enkelt tilfelle og bli unntatt fra noen
av de organisatoriske kravene til kredittvurderingsbyråer
som driver virksomhet i Fellesskapet, herunder kravet om
fysisk tilstedeværelse i Fellesskapet.
16) Denne forordning bør også inneholde krav om at
kredittvurderingsbyråer
i
tredjestater
oppfyller
kriterier som er generelle forutsetninger for integritet
i deres kredittvurderingsvirksomhet, for å forhindre
at vedkommende myndigheter eller andre offentlige
myndigheter i tredjestater griper inn i kredittvurderingenes
innhold, og for å sørge for en passende strategi for
håndtering av interessekonflikter, en rotasjonsordning
for kredittvurderingsanalytikere samt regelmessig og
løpende offentliggjøring av opplysninger.
17) En annen viktig forutsetning for en velfungerende
godkjenningsordning og en likeverdighetsordning er at
det finnes gode samarbeidsavtaler mellom vedkommende
myndigheter i hjemstatene og de berørte vedkommende
myndigheter for kredittvurderingsbyråer i tredjestater.
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18) Et
kredittvurderingsbyrå
som
har
godkjent
kredittvurderinger utstedt i en tredjestat, bør ha det hele
og fulle ansvar for de godkjente kredittvurderingene og
for at vilkårene for godkjenning i denne forordning er
oppfylt.
19) Denne forordning bør ikke få anvendelse på
kredittvurderinger
som
et
kredittvurderingsbyrå
utsteder etter en individuell bestilling og utelukkende til
personen som bestilte dem, og som ikke er beregnet på
offentliggjøring eller distribuering til abonnenter.
20) Investeringsanalyser, investeringsanbefalinger og andre
uttalelser om en verdi eller en pris for et finansielt
instrument eller en finansiell forpliktelse, bør ikke anses
som kredittvurderinger.
21) En kredittvurdering utstedt uoppfordret, det vil si en
kredittvurdering som ikke utstedes på anmodning fra
utstederen eller den kredittvurderte enheten, bør være
tydelig angitt som sådan og på en passende måte skille
seg fra bestilte kredittvurderinger.
22) For
å
forebygge
mulige
interessekonflikter
bør
kredittvurderingsbyråer
konsentrere
sin
forretningsvirksomhet om utstedelse av kredittvurderinger.
Et kredittvurderingsbyrå bør ikke ha tillatelse til å yte
konsulent- eller rådgivningstjenester. Særlig bør et
kredittvurderingsbyrå ikke komme med forslag eller
anbefalinger om utforming av strukturerte finansielle
instrumenter. De bør imidlertid kunne yte tilleggstjenester
når dette ikke kan skape interessekonflikter med
utstedelsen av kredittvurderinger.
23) Kredittvurderingsbyråer bør bruke vurderingsmetoder
som er strenge, systematiske, kontinuerlige og underlagt
validering basert på historisk erfaring og etterkontroll
(«back-testing»). Nevnte krav bør likevel ikke kunne
begrunne en inngripen fra vedkommende myndigheter
og medlemsstatene når det gjelder kredittvurderingenes
innhold og vurderingsmetodene. Dessuten bør kravet
om at kredittvurderingsbyråer minst en gang i året skal
gjennomgå kredittvurderingene, ikke påvirke deres
plikt til å overvåke kredittvurderingene løpende og
gjennomgå dem på nytt når det er nødvendig. Disse
kravene bør ikke anvendes på en måte som hindrer nye
kredittvurderingsbyråers inntreden på markedet.
24) Kredittvurderinger bør være velbegrunnede og ordentlig
dokumentert for å unngå tvil om deres pålitelighet.
25) Kredittvurderingsbyråer
bør
offentliggjøre
opplysninger om de metodene, modellene og
grunnleggende
forutsetningene
som
brukes
i
kredittvurderingsvirksomheten. Opplysningene som
offentliggjøres om modeller, bør være så detaljerte
at brukere av kredittvurderinger får tilstrekkelig
informasjon, slik at de selv kan vise behørig aktsomhet når
de vurderer om de kan stole på kredittvurderingene eller
ikke. Offentliggjøring av opplysninger om modeller bør
imidlertid ikke avsløre følsomme forretningsopplysninger
eller i alvorlig grad hindre nyskaping.
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26) Kredittvurderingsbyråer bør innføre passende interne
retningslinjer og rutiner med hensyn til ansatte eller
andre personer som deltar i kredittvurderingsarbeidet,
for å hindre, påvise, løse eller håndtere samt opplyse om
eventuelle interessekonflikter samt hele tiden sikre kvalitet,
integritet og grundighet i arbeidet med kredittvurderinger
og gjennomgåelsen av dem. Retningslinjene og rutinene
bør særlig omfatte internkontrollordninger og avdelingen
for kontroll med overholdelse.
27) Kredittvurderingsbyråer bør unngå interessekonflikter og,
dersom de ikke kan unngås, håndtere dem effektivt for å
sikre byråets uavhengighet. De bør opplyse om eventuelle
interessekonflikter i god tid. De bør også dokumentere
alle betydelige trusler mot byråets uavhengighet
eller uavhengigheten til byråets ansatte eller andre
personer som deltar i kredittvurderingsprosessen, samt
forholdsreglene som er tatt for å redusere truslene.
28) Et kredittvurderingsbyrå eller en gruppe av
kredittvurderingsbyråer bør ha ordninger for god
foretaksstyring. Når de fastsetter ordningene for god
foretaksstyring, bør kredittvurderingsbyrået eller gruppen
av kredittvurderingsbyråer ta hensyn til behovet for å sikre
at det utstedes kredittvurderinger som er uavhengige,
objektive og av tilstrekkelig god kvalitet.
29) For å sikre at kredittvurderingsprosessen foregår
uavhengig av kredittvurderingsbyråets forretningsinteresser som foretak, bør kredittvurderingsbyrået påse
at minst en tredel, men ikke færre enn to av medlemmene
av styret eller tilsynsorganet er uavhengige i samsvar med
avsnitt III nr. 13 i kommisjonsrekommandasjon 2005/162/
EF av 15. februar 2005 om rollen til styremedlemmer
uten ledelsesansvar og medlemmer av tilsynsorganer i
børsnoterte selskaper og om styrets eller tilsynsorganets
komiteer(1). Dessuten må flertallet av den øverste
ledelsen, herunder alle uavhengige medlemmer av styret
eller tilsynsorganet, ha tilstrekkelig sakkunnskap om
relevante områder innenfor finansielle tjenester. Lederen
for avdelingen for kontroll med overholdelse bør jevnlig
rapportere om utførelsen av sine oppgaver til den øverste
ledelsen og til de uavhengige medlemmene av styret eller
tilsynsorganet.
30) For å unngå interessekonflikter bør godtgjøringen til
uavhengige medlemmer av styret eller tilsynsorganet
ikke være avhengig av kredittvurderingsbyråets
driftsresultater.
31) Et kredittvurderingsbyrå bør i sin kredittvurderingsvirksomhet bruke et tilstrekkelig antall ansatte med egnet
kunnskap og nok erfaring. Særlig bør byrået sikre at
(1)

EUT L 52 av 25.2.2005, s. 51.

23.6.2016

tilstrekkelige personalressurser og midler settes av til å
utstede, overvåke og ajourføre kredittvurderinger.
32) For å ta hensyn til de særlige forholdene i kredittvurderingsbyråer med færre enn 50 ansatte bør
vedkommende myndigheter kunne unnta slike
kredittvurderingsbyråer fra visse av pliktene i denne
forordning med hensyn til rollen til de uavhengige
medlemmene av tilsynsorganet, avdelingen for kontroll
med overholdelse og rotasjonsordningen, forutsatt at disse
kredittvurderingsbyråene kan dokumentere at de oppfyller
bestemte vilkår. Vedkommende myndigheter bør særlig
undersøke om størrelsen på et kredittvurderingsbyrå er
blitt fastsatt med henblikk på at kredittvurderingsbyrået
eller en gruppe av kredittvurderingsbyråer skal unngå å
oppfylle kravene i denne forordning. Medlemsstatenes
vedkommende myndigheter bør anvende unntak på en
slik måte at de unngår risikoen for å fragmentere det
indre marked, og slik at de sikrer en ensartet anvendelse
av fellesskapsretten.
33) Langvarige forbindelser med de samme kredittvurderte
enhetene eller deres tilknyttede tredjemenn kan undergrave
uavhengigheten til kredittvurderingsanalytikere og
personer som godkjenner kredittvurderinger. Disse
analytikerne og personene bør derfor omfattes av en
passende rotasjonsordning som sikrer en gradvis utskifting
av analysegrupper og kredittvurderingskomiteer.
34) Kredittvurderingsbyråer bør sikre at metoder, modeller
og grunnleggende forutsetninger, f.eks. matematiske og
korrelasjonsmessige forutsetninger, som benyttes ved
fastsettelsen av kredittvurderinger, på passende måte
holdes à jour og regelmessig gjennomgås i sin helhet,
samt at beskrivelsene deres offentliggjøres på en måte
som gir mulighet for en omfattende gjennomgåelse.
I tilfeller der mangel på pålitelige opplysninger eller
kompleksiteten til en ny type finansielt instrument, særlig
strukturerte finansielle instrumenter, reiser alvorlig tvil om
hvorvidt kredittvurderingsbyrået kan utstede en troverdig
kredittvurdering, bør kredittvurderingsbyrået avstå fra å
utstede en kredittvurdering, eller det bør trekke tilbake
en eksisterende kredittvurdering. Endringer i kvaliteten
på de opplysningene som er tilgjengelige for å overvåke
en eksisterende kredittvurdering, bør offentliggjøres
sammen med gjennomgåelsen, og kredittvurderingen bør
eventuelt endres.
35) For å sikre kredittvurderingenes kvalitet bør kredittvurderingsbyråer treffe tiltak for å sikre at opplysningene
som kredittvurderingene bygger på, er pålitelige. For dette
formål bør kredittvurderingsbyråer blant annet kunne
vurdere å benytte seg av uavhengig reviderte regnskaper
og offentlige erklæringer, kontroller gjennomført av
velrenommerte tredjemenn, vilkårlige stikkprøver foretatt
av kredittvurderingsbyråene selv av de opplysningene
de mottar, eller kontraktbestemmelser som tydelig angir
at den kredittvurderte enheten eller dens tilknyttede
tredjemenn kan stilles til ansvar dersom opplysninger
som gis i henhold til kontrakten, gis med viten om at de
er vesentlig uriktige eller villedende, eller dersom den
kredittvurderte enheten eller dens tilknyttede tredjemenn
unnlater å vise behørig aktsomhet med hensyn til
nøyaktigheten av de opplysningene som leveres i henhold
til kontrakten.
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36) Denne forordning berører ikke kredittvurderingsbyråers
plikt til å sikre fysiske personer personvern i forbindelse
med behandling av personopplysninger i samsvar
med europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF
av 24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i
forbindelse med behandling av personopplysninger og
om fri utveksling av slike opplysninger(1).
37) Kredittvurderingsbyråer
må
opprette
egnede
framgangsmåter for den regelmessige gjennomgåelsen
av metodene, modellene og de grunnleggende
forutsetningene de bruker, for at disse på en
tilfredsstillende måte skal kunne gjenspeile de endrede
forholdene i de underliggende verdipapirmarkedene.
For å sikre gjennomsiktighet bør alle vesentlige
endringer i kredittvurderingsbyråers metoder og praksis,
framgangsmåter og prosesser offentliggjøres innen de
trer i kraft, med mindre kredittvurderingene på grunn av
ekstreme markedsforhold må endres umiddelbart.
38) Et kredittvurderingsbyrå bør alltid offentliggjøre passende
varsler om risiko, herunder en følsomhetsanalyse av
de relevante forutsetningene. Av analysen bør det
framgå hvordan ulike former for markedsutvikling
som har innvirkning på modellens parametrer, kan
påvirke endringer i kredittvurderinger (for eksempel
volatilitet). Kredittvurderingsbyrået bør sikre at
opplysninger om historiske misligholdsrater for deres
kredittvurderingskategorier er kontrollerbare og målbare
og danner et tilstrekkelig grunnlag for berørte parter til å
forstå de historiske resultatene for hver vurderingskategori
samt om og eventuelt hvordan vurderingskategoriene har
endret seg. Dersom en historisk misligholdsrate på grunn
av kredittvurderingens art eller andre forhold blir uegnet,
statistisk ugyldig eller på annen måte kan villede brukerne
av kredittvurderingen, bør kredittvurderingsbyrået sørge
for en passende avklaring. Disse opplysningene bør
så langt som mulig være sammenlignbare med andre
modeller som brukes i bransjen, slik at investorene
får mulighet til å sammenligne resultater fra flere
kredittvurderingsbyråer.
39) For å gjøre kredittvurderinger mer gjennomsiktige og
bidra til vernet av investorer bør CESR opprette et sentralt
datalager med opplysninger om kredittvurderingsbyråers
tidligere resultater og om tidligere utstedte
kredittvurderinger. Kredittvurderingsbyråer bør gi
opplysninger til datalageret i standardisert form. CESR
bør gjøre opplysningene tilgjengelige for offentligheten
og hvert år offentliggjøre et sammendrag av de viktigste
utviklingstrekkene.
40) Under visse forhold kan strukturerte finansielle
instrumenter ha andre virkninger enn tradisjonelle
gjeldsinstrumenter for foretak. Det kan virke villedende
for investorene dersom samme vurderingskategori
anvendes for begge typer instrumenter uten ytterligere
forklaring. Kredittvurderingsbyråer bør spille en
viktig rolle med hensyn til å bevisstgjøre brukerne av
kredittvurderinger om særegenhetene ved strukturerte
finansielle produkter i forhold til tradisjonelle produkter.
(1)
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Kredittvurderingsbyråer bør derfor tydelig skille
mellom kredittvurderingskategorier som brukes når
de vurderer strukturerte finansielle instrumenter, og
vurderingskategorier som brukes når de vurderer andre
finansielle instrumenter eller finansielle forpliktelser, ved
å føye et passende symbol til vurderingskategorien.
41) Kredittvurderingsbyråer bør treffe tiltak for å
unngå situasjoner der utstedere anmoder flere
kredittvurderingsbyråer om en foreløpig vurdering av et
bestemt strukturert finansielt instrument for at de skal
kunne velge det byrået som gir best kredittvurdering av
produktet de har til hensikt å tilby. Også utstedere bør
unngå slik praksis.
42) Kredittvurderingsbyråer bør føre et register over
sine
kredittvurderingsmetoder
og
regelmessig
ajourføre endringer i dem samt føre et register
over de viktigste elementene i dialogen mellom
kredittvurderingsanalytikeren og den kredittvurderte
enheten eller dens tilknyttede tredjemenn.
43) For å sikre et høyt nivå for investor- og forbrukertillit
til det indre marked bør kredittvurderingsbyråer som
utsteder kredittvurderinger i Fellesskapet, omfattes av
en registreringsordning. Registrering er den viktigste
forutsetningen for at kredittvurderingsbyråer skal
kunne utstede kredittvurderinger til reguleringsformål
i Fellesskapet. Det må derfor fastsettes harmoniserte
vilkår og framgangsmåter for innvilgelse, midlertidig
oppheving og tilbakekalling av denne registreringen.
44) Denne forordning bør ikke erstatte den gjeldende
framgangsmåten for anerkjennelse av eksterne kredittvurderingsinstitusjoner (ECAI) i samsvar med direktiv
2006/48/EF. Eksterne kredittvurderingsinstitusjoner
som allerede er anerkjent i Fellesskapet, bør søke om
registrering i samsvar med denne forordning.
45) Et
kredittvurderingsbyrå
som
registreres
av
vedkommende myndighet i den berørte medlemsstaten,
bør ha tillatelse til å utstede kredittvurderinger i hele
Fellesskapet. Det må derfor opprettes én framgangsmåte
for registrering for hvert kredittvurderingsbyrå, med
virkning i hele Fellesskapet. Et kredittvurderingsbyrås
registrering bør gjelde så snart registreringsbeslutningen
fra vedkommende myndighet i hjemstaten har trådt i kraft
i henhold til den relevante nasjonale lovgivning.
46) Det må opprettes ett enkelt kontaktpunkt for inngivelse
av registreringssøknadene. CESR bør ta imot
registreringssøknadene og sørge for at vedkommende
myndigheter i samtlige medlemsstater underrettes om
dem. CESR bør også gi råd til vedkommende myndigheter
i hjemstaten om hvorvidt søknaden er fullstendig.
Behandlingen av registreringssøknadene bør utføres på
nasjonalt plan av den berørte vedkommende myndighet.
For å kunne håndtere kredittvurderingsbyråer effektivt
bør vedkommende myndigheter opprette fungerende
nettverk («kollegier») som støttes av en effektiv ITinfrastruktur. CESR bør nedsette en underkomité som
har som spesialområde kredittvurdering av de ulike
eiendelsklassene som kredittvurderingsbyråene vurderer.
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47) Visse
kredittvurderingsbyråer
består
av
flere
rettssubjekter som til sammen danner en gruppe
av kredittvurderingsbyråer. Ved registrering av
hvert av byråene som inngår i en slik gruppe, bør
vedkommende myndigheter i de berørte medlemsstatene
samordne behandlingen av søknader som er inngitt av
kredittvurderingsbyråer som inngår i samme gruppe,
samt beslutningstakingen med hensyn til innvilgelse
av registrering. Det bør likevel være mulig å avslå å
registrere et kredittvurderingsbyrå innenfor en gruppe
av kredittvurderingsbyråer når det aktuelle byrået ikke
oppfyller kravene til registrering, mens andre medlemmer
av gruppen oppfyller alle kravene til registrering i henhold
til denne forordning. Ettersom kollegiet ikke bør ha
myndighet til å treffe rettslig bindende beslutninger, bør
vedkommende myndigheter i hjemstatene til medlemmene
av gruppen av kredittvurderingsbyråer hver og en treffe
en enkeltbeslutning om kredittvurderingsbyrået som er
etablert på den berørte medlemsstatens territorium.
48) Kollegiet bør være et effektivt sted for utveksling av
tilsynsopplysninger mellom vedkommende myndigheter,
samordning av virksomhet og tilsynstiltak som kreves for
et effektiv tilsyn med kredittvurderingsbyråer. Kollegiet
bør særlig gjøre det lettere å kontrollere om vilkår er
oppfylt med hensyn til godkjenning av kredittvurderinger
utstedt i tredjestater, tillatelse, utkontrakteringsordninger
og unntak fastsatt i denne forordning. Kollegiets
virksomhet bør bidra til en harmonisert anvendelse av
bestemmelsene i denne forordning og til en tilnærming av
tilsynspraksis.
49) For å bedre den praktiske samordningen av kollegiets
virksomhet bør medlemmene av kollegiet innbyrdes
velge en koordinator. Koordinatoren bør lede
kollegiets møter, utarbeide kollegiets skriftlige
samordningsrutiner og samordne kollegiets virksomhet.
Under registreringsprosessen bør koordinatoren vurdere
behovet for å forlenge fristen for behandling av søknader,
samordne behandlingen og samarbeide nært med CESR.
50) I november 2008 opprettet Kommisjonen en
høynivågruppe som fikk i oppgave å vurdere den
framtidige strukturen for tilsyn innenfor finansielle
tjenester i Europa, herunder rollen til CESR.
51) Dagens tilsynsstruktur bør ikke anses som en langsiktig
løsning på tilsynet med kredittvurderingsbyråer.
Kollegier av vedkommende myndigheter, som forventes
å effektivisere tilsynssamarbeidet og tilnærmingen på
dette området innenfor Fellesskapet, er et betydelig
framskritt, men kan ikke erstatte alle fordelene ved et mer
konsolidert tilsyn med kredittvurderingsbransjen. Krisen
i de internasjonale finansmarkedene har tydelig vist at
det er hensiktsmessig å undersøke nærmere behovet for
utstrakte reformer av regulerings- og tilsynsmodellen
for Fellesskapets finanssektor. For å kunne oppnå den
nødvendige grad av tilnærming og samarbeid innenfor
tilsyn i Fellesskapet, og for å underbygge stabiliteten
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i finanssystemet, er det påkrevd med ytterligere og
utstrakte reformer av regulerings- og tilsynsmodellen
for Fellesskapets finanssektor, og disse bør snarest mulig
framlegges for Kommisjonen, idet det tas behørig hensyn
til konklusjonene som ble framlagt av ekspertgruppen
under ledelse av Jaques de Larosière 25. februar 2009.
Kommisjonen bør så snart som mulig, og i alle tilfeller
innen 1. juli 2010, underrette Europaparlamentet, Rådet
og andre berørte institusjoner om eventuelle resultater i
den forbindelse, og den bør framlegge de forslagene til
regelverk som er nødvendige for å utbedre manglene som
er påvist med hensyn til ordninger for tilsynssamordning
og tilsynssamarbeid.
52) Vesentlige
endringer
i
godkjenningsordningen,
utkontrakteringsordninger samt etablering og avvikling
av filialer bør blant annet anses som betydelige
endringer av vilkårene for førstegangsregistrering av et
kredittvurderingsbyrå.
53) Tilsynet med kredittvurderingsbyråer bør føres av
vedkommende myndighet i hjemstaten i samarbeid
med vedkommende myndigheter i de øvrige berørte
medlemsstatene, idet de gjør bruk av det relevante
kollegiet og holder CESR behørig underrettet.
54) Muligheten vedkommende myndighet i hjemstaten
og andre medlemmer av det relevante kollegiet har
til å vurdere og overvåke om et kredittvurderingsbyrå
oppfyller pliktene i denne forordning, bør ikke begrenses
av eventuelle utkontrakteringsordninger som det
berørte kredittvurderingsbyrået har inngått avtale om.
Kredittvurderingsbyrået bør fortsatt være ansvarlig for å
overholde alle sine plikter i henhold til denne forordning
når det benytter seg av utkontrakteringsordninger.
55) For å opprettholde et høyt nivå for investor- og forbrukertillit
og muliggjøre løpende tilsyn med kredittvurderinger som
utstedes i Fellesskapet, bør kredittvurderingsbyråer med
hovedkontor utenfor Fellesskapet bli pålagt å opprette et
datterforetak i Fellesskapet, slik at det blir mulig å føre
effektivt tilsyn med deres virksomhet i Fellesskapet og
bruke godkjenningsordningen effektivt. Det bør også
oppmuntres til inntreden av nye aktører på markedet for
kredittvurderinger.
56) Vedkommende myndigheter bør kunne utøve den
myndighet som er fastsatt i denne forordning med
hensyn til kredittvurderingsbyråer, personer som
deltar i kredittvurderingsvirksomhet, kredittvurderte
enheter og tilknyttede tredjemenn, tredjemenn som
kredittvurderingsbyråene har utkontraktert visse funksjoner
eller oppgaver til, og andre personer som på annen måte
er tilknyttet eller forbundet med kredittvurderingsbyråer
eller kredittvurderingsvirksomhet. Blant disse personene
bør være aksjeeiere eller medlemmer av styre eller
tilsynsorganer i kredittvurderingsbyråer og kredittvurderte
enheter.
57) Bestemmelsene i denne forordning om tilsynsavgifter
bør ikke berøre anvendelsen av relevante bestemmelser
i nasjonal lovgivning om tilsynsavgifter eller lignende
avgifter.
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58) Det bør opprettes en ordning for å sikre effektiv
håndheving av denne forordning. Medlemsstatenes
vedkommende myndigheter bør råde over tilstrekkelige
midler til å sikre at kredittvurderinger som utstedes i
Fellesskapet, utstedes i samsvar med denne forordning.
Anvendelsen av disse tilsynstiltakene bør alltid samordnes
med det relevante kollegium. Tiltak som tilbakekalling
av registrering eller midlertidig oppheving av bruken av
kredittvurderinger til reguleringsformål bør iverksettes
når de anses å stå i et rimelig forhold til den manglende
oppfyllelsen av pliktene i henhold til denne forordning.
Vedkommende myndigheter bør ved utøvelsen av sin
tilsynsmyndighet ta behørig hensyn til investorenes
interesser og markedsstabiliteten. Ettersom det bør sikres
at kredittvurderingsbyråer bevarer sin uavhengighet når
de utsteder kredittvurderinger, bør verken vedkommende
myndigheter eller medlemsstatene gripe inn når det
gjelder kredittvurderingenes innhold eller de metodene
som kredittvurderingsbyråene bruker for å utarbeide
kredittvurderinger, for å unngå utilbørlig påvirkning på
kredittvurderingene. Dersom et kredittvurderingsbyrå
utsettes for press, bør det underrette Kommisjonen og
CESR. Kommisjonen bør i hvert enkelt tilfelle undersøke
om det må treffes ytterligere tiltak overfor den berørte
medlemsstaten på grunn av manglende oppfyllelse av
pliktene i denne forordning.
59) Det bør sikres at beslutningstakingen nevnt i denne
forordning bygger på et nært samarbeid mellom
medlemsstatenes vedkommende myndigheter, og
beslutning om registrering bør derfor gjøres på grunnlag
av en avtale. Dette er en nødvendig forutsetning for
en effektiv registreringsprosess og et effektivt tilsyn.
Beslutningstakingen bør være effektiv, rask og bygge på
konsensus.
60) For å oppnå et effektivt tilsyn og unngå dobbeltarbeid
bør medlemsstatenes vedkommende myndigheter
samarbeide.
61) Det er også viktig å sørge for utveksling av opplysninger
mellom vedkommende myndigheter som har ansvar
for tilsyn med kredittvurderingsbyråer i henhold til
denne forordning, og vedkommende myndigheter som
overvåker finansinstitusjoner, særlig de som har ansvar for
finanstilsyn eller for finansiell stabilitet i medlemsstatene.
62) Andre vedkommende myndigheter i medlemsstatene enn
vedkommende myndighet i hjemstaten bør kunne gripe
inn og treffe passende tilsynstiltak etter å ha underrettet
CESR og vedkommende myndighet i hjemstaten samt
etter samråd med det relevante kollegiet, dersom de
har fastslått at et registrert kredittvurderingsbyrå hvis
vurderinger brukes på deres territorium, ikke oppfyller
pliktene som følger av denne forordning.
63) Med mindre denne forordning fastsetter en særlig
framgangsmåte for registrering, tillatelse eller
tilbakekalling av registrering eller tillatelse, vedtakelse
av tilsynstiltak og utøvelse av tilsynsmyndighet, bør den
nasjonale lovgivning som regulerer slike framgangsmåter,
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herunder språk, taushetsplikt og lovfestede yrkesmessige
privilegier, få anvendelse, og kredittvurderingsbyråers
og andre personers rettigheter i henhold til denne
lovgivningen bør ikke berøres.
64) Det er nødvendig å forbedre samordningen av
vedkommende myndigheters myndighet for å oppnå en
likeverdig håndheving i hele det indre marked.
65) CESR bør sikre en ensartet anvendelse av denne
forordning. CESR bør forbedre og lette samarbeidet og
samordningen mellom vedkommende myndigheter i
tilsynsvirksomheten og ved behov utarbeide retningslinjer.
CESR bør derfor innføre en meklingsordning og
en fagfellevurdering for å sikre at vedkommende
myndigheter har en ensartet tilnærming.
66) Medlemsstatene bør fastsette regler for sanksjonene som
får anvendelse ved overtredelse av bestemmelsene i denne
forordning, og sikre at de blir gjennomført. Sanksjonene
bør være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og
virke avskrekkende, og de bør minst omfatte tilfeller av
alvorlig yrkesmessig forsømmelse og manglende behørig
aktsomhet. Det bør være mulig for medlemsstatene å
fastsette administrative eller strafferettslige sanksjoner.
CESR bør utarbeide retningslinjer for en ensartet praksis
i forbindelse med slike sanksjoner.
67) All utveksling eller overføring av opplysninger mellom
vedkommende myndigheter, andre myndigheter,
organer eller personer bør skje i samsvar med reglene
for overføring av personopplysninger som fastsatt i
direktiv 95/46/EF.
68) Denne forordning bør også inneholde bestemmelser
om utveksling av opplysninger med vedkommende
myndigheter i tredjestater, særlig dem som har ansvar
for tilsynet med de kredittvurderingsbyråene som deltar
i forbindelse med godkjenning og tillatelse.
69) Uten at det berører anvendelsen av Fellesskapets regelverk,
bør alle krav mot kredittvurderingsbyråer i forbindelse
med eventuelle overtredelser av bestemmelsene i denne
forordning skje i samsvar med gjeldende nasjonal
lovgivning om erstatningsansvar.
70) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen
av denne forordning, bør vedtas i samsvar med
rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om
fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den
gjennomføringsmyndighet som er gitt Kommisjonen(1).
71) Kommisjonen bør særlig, idet det tas hensyn til den
internasjonale utvikling, gis myndighet til å endre
vedlegg I og II, som inneholder særlige kriterier for
vurdering av et kredittvurderingsbyrås oppfyllelse av sine
plikter med hensyn til intern organisering, arbeidsordning,
personalbestemmelser, presentasjon av kredittvurderinger
og offentliggjøring, og til å presisere eller endre kriteriene
for å fastsette om tredjestaters rettslige og tilsynsmessige
rammer er likeverdige med bestemmelsene i denne
forordning. Ettersom disse tiltakene er allmenne og har
som formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser
i denne forordning, blant annet ved å utfylle dem med
(1)

EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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nye ikke-grunnleggende bestemmelser, bør de vedtas
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll
fastsatt i artikkel 5a i beslutning 1999/468/EF.
72) For å ta hensyn til den videre utviklingen på
finansmarkedene bør Kommisjonen framlegge for
Europaparlamentet og Rådet en rapport der den vurderer
anvendelsen av denne forordning, særlig i hvilken grad
kredittvurderingene brukes til reguleringsformål, samt
om det er hensiktsmessig at kredittvurderingsbyrået
mottar godtgjøring fra den kredittvurderte enheten.
På grunnlag av denne vurderingen bør Kommisjonen
framlegge egnede forslag til regelverk.
73) Kommisjonen bør også framlegge en rapport for
Europaparlamentet og Rådet der den vurderer tiltak for
å oppmuntre utstedere til å bruke kredittvurderingsbyråer
etablert i Fellesskapet for en del av sine kredittvurderinger,
mulige alternativer til modellen der utstederen betaler,
herunder opprettelse av et offentlig kredittvurderingsbyrå
innenfor Fellesskapet, og tilnærming av nasjonale regler
med hensyn til overtredelser av bestemmelsene i denne
forordning. På grunnlag av denne vurderingen bør
Kommisjonen framlegge egnede forslag til regelverk.
74) Kommisjonen bør også framlegge en rapport for
Europaparlamentet og Rådet der den vurderer utviklingen
av rammereglene for regulering av og tilsyn med
kredittvurderingsbyråer i tredjestater og virkningene
av denne utviklingen og av overgangsbestemmelsene
nevnt i denne forordning på stabiliteten i Fellesskapets
finansmarkeder.
75) Ettersom målet for denne forordning, som er å sikre et
høyt nivå for forbruker- og investorvern ved å fastsette
en felles ramme for kvaliteten på de kredittvurderingene
som skal utstedes i det indre marked, ikke kan nås i
tilstrekkelig grad av medlemsstatene på grunn av den
nåværende mangelen på nasjonal lovgivning på området
og det forhold at de fleste kredittvurderingsbyråer er
etablert utenfor Fellesskapet, og derfor bedre kan nås på
fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar
med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 5.
I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i
nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det
som er nødvendig for å nå dette målet —
VEDTATT DENNE FORORDNING:

AVDELING I
FORMÅL, VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER
Artikkel 1
Formål
Ved denne forordning innføres felles reguleringsmetoder for å
fremme integritet, gjennomsiktighet, ansvar, gode styringsmåter
og pålitelighet i forbindelse med kredittvurderingsvirksomhet
og dermed bidra til bedre kvalitet på de kredittvurderingene som
utstedes i Fellesskapet, noe som i sin tur vil bidra til at det indre
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marked virker på en tilfredsstillende måte, samtidig som det
oppnås et høyt nivå for forbruker- og investorvern. Det fastsettes
vilkår for utstedelse av kredittvurderinger og bestemmelser om
kredittvurderingsbyråers organisasjon og atferd for å fremme
deres uavhengighet og unngå interessekonflikter.

Artikkel 2
Virkeområde
1. Denne forordning får anvendelse på kredittvurderinger
som utstedes av kredittvurderingsbyråer registrert i Fellesskapet,
og som offentliggjøres eller distribueres til abonnenter.
2.

Denne forordning får ikke anvendelse på

a) private kredittvurderinger som utstedes etter en individuell
bestilling og utelukkende til personen som bestilte dem, og
som ikke er beregnet på offentliggjøring eller distribuering
til abonnenter,
b) kredittpoengvurderinger, kredittskårsystemer og lignende
vurderinger som gjelder plikter i forbindelse med kunde-,
handels- eller bransjeforhold,
c) kredittvurderinger som utstedes av eksportkredittbyråer
i samsvar med nr. 1.3 i del 1 i vedlegg VI til direktiv
2006/48/EF, eller
d) kredittvurderinger som utstedes av sentralbankene, og som
i) ikke betales av den kredittvurderte enheten,
ii) ikke offentliggjøres,
iii) utstedes i samsvar med prinsipper, standarder og
framgangsmåter som sikrer tilstrekkelig integritet
og uavhengighet for kredittvurderingsvirksomhet i
henhold til denne forordning, og
iv) ikke gjelder finansielle instrumenter som er utstedt av
de respektive sentralbankenes medlemsstater.
3. Et kredittvurderingsbyrå skal søke om registrering
etter denne forordning som et vilkår for å bli anerkjent som
en ekstern kredittvurderingsinstitusjon i samsvar med del 2 i
vedlegg VI til direktiv 2006/48/EF, med mindre det utsteder
bare kredittvurderingene nevnt i nr. 2.
4. For å sikre en ensartet anvendelse av nr. 2 bokstav d)
kan Kommisjonen etter framgangsmåten med forskriftskomité
nevnt i artikkel 38 nr. 3 og i samsvar med nr. 2 bokstav d) i
denne artikkel på anmodning fra en medlemsstat gjøre et
vedtak som fastsetter at en sentralbank oppfyller kravene i
nevnte bokstav, og at dens kredittvurderinger derfor er unntatt
fra anvendelsen av denne forordning.
Kommisjonen skal på sitt nettsted offentliggjøre listen over
de sentralbankene som omfattes av virkeområdet for nr. 2
bokstav d) i denne artikkel.
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Artikkel 3
Definisjoner
1.

I denne forordning menes med:

a) «kredittvurdering» en uttalelse om kredittverdigheten til en
enhet, en gjeldsforpliktelse eller finansiell forpliktelse, et
gjeldsinstrument, en preferanseaksje eller andre finansielle
instrumenter, eller til en utsteder av en slik gjeldsforpliktelse
eller finansiell forpliktelse, et slikt gjeldsinstrument, en
slik preferanseaksje eller et slikt finansielt instrument,
som utstedes ved hjelp av et etablert og definert
klassifiseringssystem med kredittvurderingskategorier,
b) «kredittvurderingsbyrå» en juridisk person hvis
virksomhet omfatter utstedelse av kredittvurderinger på
forretningsmessig grunnlag,
c) «hjemstat» den medlemsstat der kredittvurderingsbyrået
har sitt forretningskontor,
d) «kredittvurderingsanalytiker» en person som utfører
analyseoppgaver som er nødvendige for å utstede en
kredittvurdering,
e) «ledende kredittvurderingsanalytiker» den person som har
hovedansvar for å utarbeide en kredittvurdering eller for å
kommunisere med utstederen i forbindelse med en bestemt
kredittvurdering, eller generelt sett for kredittvurdering
av finansielle instrumenter som utstedes av denne
utstederen, og eventuelt for utarbeiding av anbefalinger
til kredittvurderingskomiteen med hensyn til en slik
vurdering,
f) «kredittvurdert enhet» en juridisk person hvis
kredittverdighet vurderes direkte eller indirekte i
kredittvurderingen, uansett om den har anmodet om
vurderingen eller ikke, og uansett om den har levert
opplysninger i den forbindelse eller ikke,
g) «reguleringsformål» bruk av kredittvurderinger for det
formål å overholde bestemmelser i Fellesskapets regelverk,
slik det gjennomføres i medlemsstatenes nasjonale
lovgivning,
h) «kredittvurderingskategori» et symbol, for eksempel en
bokstav eller et tall, eventuelt etterfulgt av ytterligere
identifikasjonstegn, som brukes i en kredittvurdering
for å angi en relativ grad av risiko for å skille mellom
de risikoegenskapene som kjennetegner forskjellige
typer kredittvurderte enheter, utstedere og finansielle
instrumenter eller andre eiendeler,
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k) «finansielt instrument» et instrument som er oppført
på listen i avsnitt C i vedlegg I til europaparlaments- og
rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder for
finansielle instrumenter(2),
l) «strukturert
finansielt
instrument»
et
finansielt
instrument eller en annen eiendel som er resultatet av
en verdipapiriseringstransaksjon eller –ordning nevnt i
artikkel 4 nr. 36 i direktiv 2006/48/EF,
m) «gruppe av kredittvurderingsbyråer» en gruppe av
foretak som er etablert i Fellesskapet, og som består av
et morforetak og dets datterforetak i henhold til artikkel 1
og 2 i direktiv 83/349/EØF, eller av foretak som har
tilknytning til hverandre i henhold til artikkel 12 nr. 1
i direktiv 83/349/EØF, og hvis virksomhet omfatter
utstedelse av kredittvurderinger. Med hensyn til artikkel 4
nr. 3 bokstav a) skal en gruppe av kredittvurderingsbyråer
også omfatte kredittvurderingsbyråer som er etablert i
tredjestater,
n) «øverste ledelse» den eller de personer som faktisk leder
kredittvurderingsbyråets virksomhet, samt styrets eller
tilsynsorganets medlem eller medlemmer,
o) «kredittvurderingsvirksomhet» analyse av data og
opplysninger samt vurdering, godkjenning, utstedelse og
gjennomgåelse av kredittvurderinger.
2. Med hensyn til nr. 1 bokstav a) skal følgende ikke anses
som kredittvurderinger:
a) anbefalinger i henhold til artikkel 1 nr. 3 i kommisjonsdirektiv
2003/125/EF(3),
b) investeringsanalyse som definert i artikkel 24 nr. 1 i direktiv
2006/73/EF(4) og andre former for generelle anbefalinger,
f.eks. «kjøp», «selg» eller «behold» i forbindelse med
transaksjoner med finansielle instrumenter eller finansielle
forpliktelser, eller
c) uttalelser om verdien på et finansielt instrument eller en
finansiell forpliktelse.

Artikkel 4
Bruk av kredittvurderinger

i) «tilknyttet tredjemann» den initiativtaker, formidler,
organisator, forvalter eller enhver annen part som har
kontakt med kredittvurderingsbyrået på vegne av en
kredittvurdert enhet, herunder enhver person som er direkte
eller indirekte knyttet til den kredittvurderte enheten
gjennom kontroll,

1. Kredittinstitusjoner som definert i direktiv 2006/48/
EF, verdipapirforetak som definert i direktiv 2004/39/EF,
forsikringsforetak som omfattes av første rådsdirektiv 73/239/
EØF av 24. juli 1973 om samordning av lover og forskrifter om
adgang til å starte og utøve virksomhet innen direkte forsikring
med unntak av livsforsikring(5), forsikringsforetak som definert

j) «kontroll» forbindelsen mellom et morforetak og et
datterforetak som beskrevet i artikkel 1 i rådsdirektiv
83/349/EØF av 13. juni 1983 om konsoliderte regnskaper(1),
eller en nær forbindelse mellom enhver fysisk eller juridisk
person og et foretak,

(2)
(3)
(4)

( 1)

(5)

EFT L 193 av 18.7.1983, s. 1.

EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1.
EUT L 339 av 24.12.2003, s. 73.
Kommisjonsdirektiv 2006/73/EF av 10. august 2006 om gjennomføring
av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF med hensyn til
organisatoriske krav til og vilkår for drift av verdipapirforetak samt
definisjon av begreper for nevnte direktivs formål (EUT L 241 av 2.9.2006,
s. 26).
EFT L 228 av 16.8.1973, s. 3.
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i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/83/EF av 5. november
2002 om livsforsikring(1), gjenforsikringsforetak som definert i
europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/68/EF av 16. november
2005 om gjenforsikring(2), foretak for kollektiv investering
i omsettelige verdipapirer (UCITS) som definert i direktiv
85/611/EØF og tjenestepensjonsforetak som definert i direktiv
2003/41/EF kan bruke kredittvurderinger til reguleringsformål
bare dersom de er utstedt av kredittvurderingsbyråer som
er etablert i Fellesskapet og registrert i samsvar med denne
forordning.
Når et prospekt som offentliggjøres i henhold til direktiv
2003/71/EF og forordning (EF) nr. 809/2004, inneholder en
henvisning til en eller flere kredittvurderinger, skal utstederen,
tilbyderen eller personen som søker om opptak til notering på et
regulert marked, sikre at prospektet også inneholder nøyaktige
og tydelige opplysninger om hvorvidt kredittvurderingen er
utstedt av et kredittvurderingsbyrå som er etablert i Fellesskapet
og registrert i samsvar med denne forordning.
2. Et kredittvurderingsbyrå som er etablert i Fellesskapet
og registrert i samsvar med denne forordning, skal anses for
å ha utstedt en kredittvurdering dersom kredittvurderingen er
blitt offentliggjort på kredittvurderingsbyråets nettsted eller på
annen måte, eller er blitt distribuert til abonnenter og presentert
og offentliggjort i samsvar med pliktene i artikkel 10, og det
tydelig framgår at kredittvurderingen er godkjent i samsvar
med nr. 3 i denne artikkel.
3. Et kredittvurderingsbyrå som er etablert i Fellesskapet
og registrert i samsvar med denne forordning, kan godkjenne
en kredittvurdering utstedt i en tredjestat bare dersom
kredittvurderingsvirksomheten som førte til utstedelsen av
kredittvurderingen oppfyller følgende vilkår:
a) Kredittvurderingsvirksomheten som fører til utstedelse av
kredittvurderingen som skal godkjennes, utføres helt eller
delvis av det godkjennende kredittvurderingsbyrået eller av
kredittvurderingsbyråer som tilhører samme gruppe.
b) Kredittvurderingsbyrået har kontrollert og kan fortløpende
dokumentere overfor vedkommende myndigheter i
hjemstaten at den kredittvurderingsvirksomhet som utøves
av kredittvurderingsbyrået i en tredjestat, og som fører til
utstedelse av de kredittvurderingene som skal godkjennes,
oppfyller krav som er minst like strenge som kravene
fastsatt i artikkel 6–12.
c) Muligheten vedkommende myndighet i hjemstaten for det
godkjennende kredittvurderingsbyrået eller kollegiet av
vedkommende myndigheter nevnt i artikkel 29 («kollegiet»)
har til å vurdere og overvåke om kredittvurderingsbyrået
etablert i tredjestaten oppfyller kravene i bokstav b), er ikke
begrenset.
(1)
(2)

EFT L 345 av 19.12.2002, s. 1.
EUT L 323 av 9.12.2005, s. 1.
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d) Kredittvurderingsbyrået gjør på anmodning tilgjengelig
for vedkommende myndighet i hjemstaten alle de
opplysningene som er nødvendige for at vedkommende
myndighet skal kunne føre løpende tilsyn med oppfyllelsen
av kravene i denne forordning.
e) Det er en objektiv grunn til at kredittvurderingen skal
utarbeides i en tredjestat.
f) Kredittvurderingsbyrået som er etablert i tredjestaten, er
godkjent eller registrert samt underlagt tilsyn i tredjestaten.
g) Tredjestatens
lovgivning
hindrer
tredjestatens
vedkommende myndigheter og andre offentlige
myndigheter i å gripe inn i kredittvurderingenes innhold og
kredittvurderingsmetodene.
h) Det er innført en hensiktsmessig samarbeidsavtale mellom
vedkommende myndighet i hjemstaten til det godkjennende
kredittvurderingsbyrået og den relevante vedkommende
myndighet for kredittvurderingsbyrået som er etablert i
en tredjestat. Vedkommende myndighet i hjemstaten skal
sikre at slike samarbeidsavtaler minst angir
i)
ordningen for utveksling av opplysninger mellom berørte
vedkommende myndigheter, og
ii) framgangsmåtene for samordning av tilsynsvirksomheten,
slik at vedkommende myndighet i det godkjennende
kredittvurderingsbyråets hjemstat løpende kan overvåke
kredittvurderingsvirksomheten som fører til utstedelsen av den
godkjente kredittvurderingen.
4. En kredittvurdering som er godkjent i samsvar med
nr. 3, skal anses som en kredittvurdering utstedt av et
kredittvurderingsbyrå som er etablert i Fellesskapet og
registrert i samsvar med denne forordning.
Et kredittvurderingsbyrå som er etablert i Fellesskapet og
registrert i samsvar med denne forordning, skal ikke bruke
en slik godkjenning med henblikk på å omgå kravene i denne
forordning.
5. Et kredittvurderingsbyrå som i samsvar med nr. 3 har
godkjent en kredittvurdering utstedt i en tredjestat, skal ha det
hele og fulle ansvar for kredittvurderingen og for oppfyllelsen
av vilkår angitt i nevnte nummer.
6. Dersom Kommisjonen i samsvar med artikkel 5 nr. 6
har anerkjent at en tredjestats rettslige og tilsynsmessige
rammer er likeverdige med kravene i denne forordning, og
samarbeidsavtalene nevnt i artikkel 5 nr. 7 fungerer, skal
kredittvurderingsbyrået som godkjenner kredittvurderinger
utstedt i tredjestaten, ikke lenger være forpliktet til å kontrollere
eller dokumentere at vilkåret angitt i nr. 3 bokstav g) i denne
artikkel er oppfylt.
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Artikkel 5
Likeverdighet og tillatelse på grunnlag av likeverdighet
1. Kredittvurderinger som gjelder enheter etablert i eller
finansielle instrumenter utstedt i tredjestater, og som er utstedt
av et kredittvurderingsbyrå etablert i en tredjestat, kan brukes i
Fellesskapet i henhold til artikkel 4 nr. 1 uten at de godkjennes
i samsvar med artikkel 4 nr. 3, forutsatt at
a) kredittvurderingsbyrået er godkjent eller registrert samt
underlagt tilsyn i tredjestaten,
b) Kommisjonen har truffet en beslutning om likeverdighet i
samsvar med nr. 6 i denne artikkel og dermed anerkjent
at tredjestatens rettslige og tilsynsmessige rammer er
likeverdige med kravene i denne forordning,
c) samarbeidsavtalene nevnt i nr. 7 i denne artikkel fungerer,
d) kredittvurderingene utstedt av kredittvurderingsbyrået samt
byråets kredittvurderingsvirksomhet ikke er systemviktige
for finansmarkedenes stabilitet eller integritet i en eller
flere medlemsstater, og
e) kredittvurderingsbyrået har tillatelse i samsvar med nr. 2 i
denne artikkel.
2. Kredittvurderingsbyrået nevnt i nr. 1 kan søke om
tillatelse. Søknaden skal framlegges for Komiteen av
europeiske verdipapirtilsyn (CESR) i samsvar med de
relevante bestemmelsene i artikkel 15. Innen fem virkedager
etter at søknaden om tillatelse er mottatt, skal CESR
sende søknaden til vedkommende myndigheter i samtlige
medlemsstater og oppfordre dem til å vurdere å bli medlem
av det relevante kollegiet i samsvar med artikkel 29 nr. 3
bokstav b). Vedkommende myndigheter som beslutter å bli
medlem av kollegiet, skal underrette CESR om dette innen
ti virkedager etter at de har mottatt oppfordringen fra CESR.
Vedkommende myndigheter som underretter CESR i samsvar
med dette nummer, skal være medlemmer av kollegiet. Innen
20 virkedager etter at søknaden om tillatelse er mottatt, skal
CESR utarbeide og offentliggjøre på sitt nettsted en liste over
vedkommende myndigheter som er medlemmer av kollegiet.
Innen ti virkedager etter offentliggjøringen skal medlemmene
av kollegiet velge en koordinator i samsvar med kriteriene i
artikkel 29 nr. 5. Etter opprettelsen av kollegiet skal dets
sammensetning og funksjon omfattes av artikkel 29.
3. Søknaden om tillatelse skal behandles etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 16. Beslutningen om
tillatelse skal bygge på kriteriene i nr. 1 bokstav a)–d) i denne
artikkel.
Beslutningen om tillatelse skal meldes og offentliggjøres i
samsvar med artikkel 18.
4. Kredittvurderingsbyrået kan også søke separat om å bli
unntatt
a) på individuelt grunnlag fra plikten til å oppfylle noen eller
samtlige krav i vedlegg I avsnitt A og artikkel 7 nr. 4 dersom
det kan vise at kravene ikke står i forhold til virksomhetens
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art, størrelse og kompleksitet og til arten og omfanget av
byråets utstedelse av kredittvurderinger,
b) fra kravet om fysisk tilstedeværelse i Fellesskapet dersom
et slikt krav vil være for tyngende og ikke stå i forhold til
virksomhetens art, størrelse og kompleksitet og til arten og
omfanget av byråets utstedelse av kredittvurderinger.
Ved vurdering av en slik søknad skal vedkommende
myndigheter ta hensyn til størrelsen på det søkende
kredittvurderingsbyrået, samtidig som det tas hensyn til
virksomhetens art, størrelse og kompleksitet og til arten
og omfanget av byråets utstedelse av kredittvurderinger,
samt til virkningen av kredittvurderingsbyråets utstedte
kredittvurderinger på finansmarkedenes stabilitet og integritet
i en eller flere medlemsstater. På grunnlag av vurderingene kan
vedkommende myndighet gi kredittvurderingsbyrået et slikt
unntak.
5. Beslutninger om unntak i henhold til nr. 4 i denne
artikkel skal være underlagt de relevante bestemmelser og
framgangsmåter fastsatt i artikkel 16, med unntak av nr. 7 annet
ledd i nevnte artikkel. Dersom medlemmene av det relevante
kollegiet fortsatt ikke er kommet til enighet om hvorvidt
kredittvurderingsbyrået skal gis unntak, skal koordinatoren
treffe en fullt begrunnet beslutning.
For tillatelsesformål, herunder innvilgelse av unntak, og for
tilsyn skal koordinatoren om nødvendig utføre oppgavene til
vedkommende myndighet i hjemstaten.
6. Kommisjonen kan treffe en beslutning om likeverdighet
etter framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 38
nr. 3 der det angis at en tredjestats rettslige og tilsynsmessige
rammer sikrer at kredittvurderingsbyråer som er godkjent eller
registrert i tredjestaten, oppfyller rettslig bindende krav som
er likeverdige med kravene i denne forordning og er underlagt
effektivt tilsyn og effektiv håndheving i tredjestaten.
En tredjestats rettslige og tilsynsmessige rammer kan anses som
likeverdige med denne forordning dersom rammene oppfyller
minst følgende vilkår:
a) kredittvurderingsbyråer i tredjestaten er underlagt krav om
godkjenning eller registrering og løpende effektivt tilsyn
og effektiv håndheving,
b) kredittvurderingsbyråer i tredjestaten er underlagt
rettslig bindende bestemmelser som er likeverdige med
bestemmelsene i artikkel 6–12 og vedlegg I, og
c) tredjestatens
lovgivning
hindrer
tredjestatens
tilsynsmyndigheter og andre offentlige myndigheter
i å gripe inn i kredittvurderingenes innhold og
kredittvurderingsmetodene.
Kommisjonen skal fastsette nærmere eller endre kriteriene
fastsatt i annet ledd bokstav a)–c) for å ta hensyn til utviklingen
i finansmarkedene. Disse tiltakene, som har som formål å
endre ikke-grunnleggende bestemmelser i denne forordning,
skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med
kontroll nevnt i artikkel 38 nr. 2.
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7. Koordinatoren skal opprette samarbeidsavtaler med de
relevante vedkommende myndigheter i tredjestater hvis rettslige
og tilsynsmessige rammer er ansett for å være likeverdige med
denne forordning i samsvar med nr. 6. Avtalene skal minst angi
a) ordningen for utveksling av opplysninger mellom berørte
vedkommende myndigheter og
b) framgangsmåtene for samordning av tilsynsvirksomhet.
CESR skal samordne utarbeidingen av samarbeidsavtaler
mellom medlemsstatenes vedkommende myndigheter og
de relevante vedkommende myndigheter i tredjestater hvis
rettslige og tilsynsmessige rammer er ansett for å være
likeverdige med denne forordning i samsvar med nr. 6.
8. Artikkel 20, 24 og 25 får tilsvarende anvendelse på
kredittvurderingsbyråer med tillatelse og kredittvurderinger de
har utstedt.

AVDELING II
UTSTEDELSE AV KREDITTVURDERINGER

Artikkel 6
Uavhengighet og forebygging av interessekonflikter
1. Et kredittvurderingsbyrå skal treffe alle nødvendige
tiltak for å sikre at kredittvurderingene de utsteder, ikke er blitt
påvirket av en eksisterende eller mulig interessekonflikt eller
forretningsforbindelse som berører kredittvurderingsbyrået
som
utsteder
kredittvurderingen,
byråets
ledere,
kredittvurderingsanalytikere, ansatte og andre fysiske personer
hvis tjenester stilles til rådighet for eller kontrolleres av
kredittvurderingsbyrået, eller enhver person som er direkte
eller indirekte tilknyttet byrået gjennom kontroll.
2. For å sikre overholdelsen av nr. 1 skal
kredittvurderingsbyråer oppfylle kravene fastsatt i vedlegg I
avsnitt A og B.
3. På anmodning fra et kredittvurderingsbyrå kan
vedkommende myndighet i hjemstaten unnta et kredittvurderingsbyrå fra plikten til å oppfylle kravene i
vedlegg I avsnitt A nr. 2, 5 og 6 og artikkel 7 nr. 4 dersom
kredittvurderingsbyrået kan vise at kravene ikke står i forhold
til virksomhetens art, størrelse og kompleksitet og til arten og
omfanget av byråets utstedelse av kredittvurderinger, og at
a)

kredittvurderingsbyrået har færre enn 50 ansatte,

b) kredittvurderingsbyrået
har
gjennomført
tiltak
og
framgangsmåter,
særlig
internkontrollordninger,
rapporteringsordninger og tiltak som sikrer uavhengigheten
til kredittvurderingsanalytikere og personer som godkjenner
kredittvurderinger, som sikrer den faktiske overholdelsen av
målene i denne forordning,
c) kredittvurderingsbyråets størrelse ikke er blitt fastsatt
med henblikk på at kredittvurderingsbyrået eller en gruppe av
kredittvurderingsbyråer skal unngå å oppfylle kravene i denne
forordning.
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Dersom det dreier seg om en gruppe av kredittvurderingsbyråer,
skal vedkommende myndigheter sikre at minst ett av
kredittvurderingsbyråene i gruppen ikke er unntatt fra å
oppfylle kravene i vedlegg I avsnitt A nr. 2, 5 og 6 og artikkel 7
nr. 4.

Artikkel 7
Kredittvurderingsanalytikere, ansatte og andre personer
som deltar i utstedelsen av kredittvurderinger
1. Et kredittvurderingsbyrå skal sikre at byråets
kredittvurderingsanalytikere, ansatte og andre fysiske
personer hvis tjenester stilles til rådighet for eller kontrolleres
av kredittvurderingsbyrået, og som er direkte involvert i
kredittvurderingsvirksomheten, har de kunnskaper og den
erfaring som kreves for oppgavene de utfører.
2. Et kredittvurderingsbyrå skal sikre at personer nevnt i
nr. 1 ikke har tillatelse til å innlede eller delta i forhandlinger om
avgifter eller betalinger med en kredittvurdert enhet, tilknyttet
tredjemann eller enhver person som er direkte eller indirekte
knyttet til den kredittvurderte enheten gjennom kontroll.
3. Et kredittvurderingsbyrå skal sikre at personer nevnt i
nr. 1 oppfyller kravene fastsatt i vedlegg I avsnitt C.
4. Et kredittvurderingsbyrå skal innføre en passende
ordning for gradvis rotasjon for kredittvurderingsanalytikere
og personer som godkjenner kredittvurderinger, som definert i
vedlegg I avsnitt C. Rotasjonsordningen skal gjennomføres slik
at enkeltpersoner skiftes ut fortløpende, og ikke en hel gruppe
samtidig.
5. Godtgjøring og evaluering av resultater for
kredittvurderingsanalytikere og personer som godkjenner
kredittvurderinger, skal ikke være avhengig av inntekten som
kredittvurderingsbyrået får fra de kredittvurderte enhetene eller
tilknyttet tredjemann.

Artikkel 8
Metoder, modeller og grunnleggende forutsetninger
1. Et kredittvurderingsbyrå skal offentliggjøre de metodene,
modellene og grunnleggende forutsetningene som det bruker
i sin kredittvurderingsvirksomhet som definert i vedlegg I
avsnitt E del I nr. 5.
2. Et kredittvurderingsbyrå skal vedta, gjennomføre og
håndheve passende tiltak for å sikre at de kredittvurderingene
byrået utsteder, bygger på en grundig analyse av alle de
opplysningene byrået har tilgang til, og som er relevante for
analysen innenfor rammen av byråets vurderingsmetoder. Det
skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at opplysningene
som kredittvurderingene bygger på, er av tilfredsstillende
kvalitet og kommer fra pålitelige kilder.
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3. Et kredittvurderingsbyrå skal bruke vurderingsmetoder
som er strenge, systematiske, kontinuerlige og underlagt
validering basert på historisk erfaring, herunder etterkontroll.
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Artikkel 10
Offentliggjøring og framlegging av kredittvurderinger

4. Når et kredittvurderingsbyrå bruker en eksisterende
kredittvurdering som er utarbeidet av et annet
kredittvurderingsbyrå med hensyn til underliggende eiendeler
eller strukturerte finansielle instrumenter, skal det ikke avslå
å utstede en kredittvurdering av en enhet eller et finansielt
instrument under henvisning til at en del av enheten eller det
finansielle instrumentet tidligere er blitt vurdert av et annet
kredittvurderingsbyrå.

1. Et kredittvurderingsbyrå skal offentliggjøre alle
kredittvurderinger og enhver beslutning om å avbryte en
kredittvurdering på ikke selektivt grunnlag og til rett tid. Ved en
beslutning om å avbryte en kredittvurdering skal opplysningene
som offentliggjøres, inneholde en fullstendig begrunnelse.

Et kredittvurderingsbyrå skal registrere alle de tilfellene der
det i forbindelse med kredittvurderingsprosessen avviker
fra eksisterende kredittvurderinger utarbeidet av et annet
kredittvurderingsbyrå med hensyn til underliggende eiendeler
eller strukturerte finansielle instrumenter, og begrunne avviket.

2. Kredittvurderingsbyråer skal sikre at kredittvurderinger
framlegges og behandles i samsvar med kravene i vedlegg I
avsnitt D.

5. Et kredittvurderingsbyrå skal overvåke kredittvurderinger
og gjennomgå sine kredittvurderinger og metoder løpende
og minst en gang i året, særlig når det skjer vesentlige
endringer som kan påvirke en kredittvurdering. Et
kredittvurderingsbyrå skal opprette interne rutiner for å
overvåke hvordan kredittvurderingene påvirkes av endringer i
den makroøkonomiske utviklingen eller av endrede forhold i
finansmarkedene.
6. Når et kredittvurderingsbyrå endrer metoder,
modeller eller grunnleggende forutsetninger som brukes i
kredittvurderingsvirksomheten, skal det
a) umiddelbart og med samme kommunikasjonsmiddel
som ble brukt for å distribuere de berørte kredittvurderingene,
offentliggjøre i hvilket omfang kredittvurderingene forventes å
bli påvirket,
b) snarest mulig og senest seks måneder etter endringen
gjennomgå de berørte kredittvurderingene og samtidig holde
disse kredittvurderingene under observasjon, og
c) vurdere alle kredittvurderinger som er utarbeidet på
grunnlag av gjeldende metoder, modeller eller grunnleggende
forutsetninger, på nytt dersom det etter gjennomgåelsen viser
seg at den samlede kombinerte virkningen av endringene
påvirker kredittvurderingene.

Første ledd får også anvendelse på kredittvurderinger som
distribueres til abonnenter.

3. Når et kredittvurderingsbyrå utsteder kredittvurderinger
for strukturerte finansielle instrumenter, skal det sikre at
vurderingskategoriene som tildeles strukturerte finansielle
instrumenter, holdes klart atskilt ved å benytte et symbol som
skiller dem fra vurderingskategoriene som brukes for andre
enheter, finansielle instrumenter eller finansielle forpliktelser.
4. Et kredittvurderingsbyrå skal offentliggjøre sine
retningslinjer og rutiner med hensyn til kredittvurderinger
utstedt uoppfordret.
5. Når et kredittvurderingsbyrå utsteder en kredittvurdering
uoppfordret, skal det tydelig angi i kredittvurderingen om den
kredittvurderte enheten eller tilknyttede tredjemann har deltatt
i kredittvurderingsprosessen og om kredittvurderingsbyrået
har hatt tilgang til regnskaper og andre relevante interne
dokumenter fra den kredittvurderte enheten eller en tilknyttet
tredjemann.
Kredittvurderinger utstedt uoppfordret skal angis som sådanne.
6. Et kredittvurderingsbyrå skal ikke bruke navnet på
en vedkommende myndighet på en slik måte at det angir
eller antyder at myndigheten støtter eller godkjenner
kredittvurderingsbyråets kredittvurderinger eller kredittvurderingsvirksomhet.

Artikkel 11

Artikkel 9

Generelle og regelmessige offentliggjøringer

Utkontraktering

1. Et kredittvurderingsbyrå skal fullt ut offentliggjøre og
umiddelbart ajourføre opplysninger om de forhold som angis i
vedlegg I avsnitt E del I.

Utkontraktering
av
viktige
driftsfunksjoner
skal
ikke skje på en slik måte at det vesentlig forringer
kvaliteten på kredittvurderingsbyråets internkontroll og
vedkommende myndigheters mulighet til å kontrollere at
kredittvurderingsbyrået oppfyller alle sine forpliktelser i
henhold til denne forordning.

2. Et kredittvurderingsbyrå skal i et sentralt datalager
opprettet av CESR gjøre tilgjengelig opplysninger om byråets
tidligere resultater, herunder hvor ofte vurderingene er blitt
endret, og opplysninger om tidligere utstedte kredittvurderinger
og endringer av dem. Et kredittvurderingsbyrå skal gi
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opplysninger til datalageret i en standardisert form fastsatt
av CESR. CESR skal gjøre opplysningene tilgjengelige for
offentligheten og hvert år offentliggjøre et sammendrag av de
viktigste utviklingstrekkene.
3. Et kredittvurderingsbyrå skal hvert år gi opplysninger
om de forhold som angis i vedlegg I avsnitt E del II nr. 2,
til vedkommende myndighet i hjemstaten og CESR.
Vedkommende myndighet i hjemstaten skal gi opplysningene
videre til medlemmene av det relevante kollegiet.
Artikkel 12
Rapport om gjennomsiktighet
Et kredittvurderingsbyrå skal hvert år offentliggjøre en rapport
om gjennomsiktighet med opplysninger om de forhold som
angis i vedlegg I avsnitt E del III. Kredittvurderingsbyrået
skal offentliggjøre sin rapport om gjennomsiktighet innen tre
måneder etter utgangen av hvert regnskapsår og sikre at den er
tilgjengelig på byråets nettsted i minst fem år.
Artikkel 13
Avgifter for offentliggjøring av opplysninger
Et kredittvurderingsbyrå skal ikke kreve avgift for opplysninger
som gis i samsvar med artikkel 8–12.
AVDELING III
OVERVÅKING AV
KREDITTVURDERINGSVIRKSOMHET
KAPITTEL I
Framgangsmåte for registrering
Artikkel 14
Krav om registrering
1. Et kredittvurderingsbyrå skal søke om registrering i
henhold til artikkel 2 nr. 1, forutsatt at det er en juridisk person
som er etablert i Fellesskapet.
2. Registreringen skal gjelde hele Fellesskapets territorium
så snart beslutningen om registrering som er truffet av
vedkommende myndighet i hjemstaten som omhandlet i
artikkel 16 nr. 7 eller artikkel 17 nr. 7, har trådt i kraft i henhold
til den relevante nasjonale lovgivning.
3. Et registrert kredittvurderingsbyrå skal til enhver tid
oppfylle vilkårene for førstegangsregistrering.
Et kredittvurderingsbyrå skal uten unødig opphold
underrette CESR, vedkommende myndighet i hjemstaten og
koordinatoren om alle vesentlige endringer i vilkårene for
førstegangsregistrering, herunder etablering eller avvikling av
en filial innenfor Fellesskapet.
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4. Uten at det berører artikkel 16 eller 17, skal vedkommende
myndighet i hjemstaten registrere kredittvurderingsbyrået
dersom den på grunnlag av søknadsbehandlingen anser at
kredittvurderingsbyrået oppfyller vilkårene for utstedelse av
kredittvurderinger som fastsatt i denne forordning, idet det tas
hensyn til artikkel 4 og 6.
5. Vedkommende myndigheter skal ikke innføre andre
registreringskrav enn dem som er fastsatt i denne forordning.

Artikkel 15
Søknad om registrering
1. Kredittvurderingsbyrået skal inngi en søknad om
registrering til CESR. Søknaden skal inneholde opplysninger
om forholdene angitt i vedlegg II.
2. Når en gruppe av kredittvurderingsbyråer søker om
registrering, skal medlemmene av gruppen gi et av medlemmene
fullmakt til å inngi alle søknadene til CESR på vegne av
gruppen. Kredittvurderingsbyrået som har fått fullmakten, skal
gi opplysninger om forholdene angitt i vedlegg II for samtlige
medlemmer av gruppen.
3. Et kredittvurderingsbyrå skal inngi sin søknad på det
språk som kreves i henhold til lovgivningen i hjemstaten, samt
på et språk som er vanlig i internasjonale finanskretser.
En søknad om registrering som CESR sender til vedkommende
myndighet i hjemstaten, skal anses som en søknad inngitt av
det berørte kredittvurderingsbyrået.
4. Innen fem virkedager etter at søknaden er mottatt, skal
CESR sende kopier av søknaden til vedkommende myndigheter
i alle medlemsstater.
Innen ti virkedager etter at søknaden er mottatt, skal CESR gi
vedkommende myndighet i hjemstaten råd med hensyn til om
søknaden er fullstendig.
5. Innen 25 virkedager etter at søknaden er mottatt, skal
vedkommende myndighet i hjemstaten og medlemmene av det
relevante kollegiet vurdere om søknaden er fullstendig, idet de
tar hensyn til rådet fra CESR nevnt i nr. 4. Dersom søknaden
ikke er fullstendig, skal vedkommende myndighet i hjemstaten
fastsette en frist for kredittvurderingsbyråets framlegging av
tilleggsopplysninger for myndigheten og CESR samt underrette
medlemmene av kollegiet og CESR om dette.
Når vedkommende myndighet i hjemstaten har vurdert en søknad
som fullstendig, skal den underrette kredittvurderingsbyrået,
medlemmene av kollegiet og CESR om dette.
6. Innen fem virkedager etter at tilleggsopplysningene nevnt
i nr. 5 er mottatt, skal CESR oversende tilleggsopplysningene
til vedkommende myndigheter i alle medlemsstater.

23.6.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Artikkel 16
Vedkommende myndigheters behandling av en søknad om
registrering fra et kredittvurderingsbyrå
1. Vedkommende myndighet i hjemstaten og vedkommende
myndigheter som er medlemmer av det relevante kollegiet, skal
innen 60 virkedager etter underretningen nevnt i artikkel 15
nr. 5 annet ledd
a)

i fellesskap behandle søknaden om registrering og

b) gjøre alt de med rimelighet kan for å komme til enighet
om hvorvidt kredittvurderingsbyrået skal innvilges eller få
avslag på registrering på grunnlag av byråets oppfyllelse av
vilkårene fastsatt i denne forordning.
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fra CESR. Dersom vedkommende myndighet i hjemstaten
ikke følger rådet fra CESR, skal den begrunne dette. Dersom
CESR ikke har gitt noe råd, skal vedkommende myndighet
i hjemstaten treffe sin beslutning innen 30 virkedager etter
underretningen om utkastet til beslutning til CESR i samsvar
med nr. 5.
Dersom medlemmene av det relevante kollegiet fortsatt
ikke er kommet til enighet, skal vedkommende myndighet
i hjemstaten treffe beslutning om avslag på registrering med
en fullstendig begrunnelse der det angis hvilke vedkommende
myndigheter som ikke er enige, og vedlegge en beskrivelse av
deres synspunkter.
Artikkel 17

2. Koordinatoren kan forlenge behandlingsfristen med
30 virkedager, særlig dersom kredittvurderingsbyrået

Vedkommende myndigheters behandling av søknader om
registrering fra en gruppe av kredittvurderingsbyråer

a) overveier å godkjenne kredittvurderinger som nevnt i
artikkel 4 nr. 3,

1. Koordinatoren og vedkommende myndigheter som er
medlemmer av det relevante kollegiet, skal innen 60 virkedager
etter underretningen nevnt i artikkel 15 nr. 5 annet ledd

b)

overveier å bruke utkontraktering eller

c) anmoder om unntak fra plikten til å oppfylle kravene i
samsvar med artikkel 6 nr. 3.
3. Koordinatoren skal samordne behandlingen av
søknaden som kredittvurderingsbyrået har inngitt, og sikre
at alle opplysningene som er nødvendige i forbindelse med
søknadsbehandlingen, distribueres til medlemmene av det
relevante kollegiet.
4. Vedkommende myndighet i hjemstaten skal utarbeide et
utkast til beslutning med en fullstendig begrunnelse etter at det
er oppnådd enighet som nevnt i nr. 1 bokstav b), og framlegge
det for koordinatoren.
Dersom medlemmene av det relevante kollegiet ikke kommer til
enighet, skal vedkommende myndighet i hjemstaten utarbeide
et utkast til beslutning om avslag på registrering med en
fullstendig begrunnelse på grunnlag av skriftlige uttalelser fra
de av kollegiets medlemmer som motsetter seg registrering, og
framlegge det for koordinatoren. De av kollegiets medlemmer
som mener at registrering bør innvilges, skal utarbeide og
framlegge en detaljert forklaring på sine synspunkter for
koordinatoren.
5. Innen 60 virkedager etter underretningen nevnt i
artikkel 15 nr. 5 annet ledd, og i alle tilfeller innen 90 virkedager
dersom nr. 2 får anvendelse, skal koordinatoren framlegge
for CESR et fullstendig begrunnet utkast til beslutning om
innvilgelse av eller avslag på registrering sammen med den
detaljerte forklaringen nevnt i nr. 4 annet ledd.
6. Innen 20 virkedager etter at underretningen nevnt i nr. 5 er
mottatt, skal CESR gi medlemmene av det relevante kollegiet
råd med hensyn til kredittvurderingsbyråets oppfyllelse av
registreringskravene. Når de har mottatt rådet fra CESR, skal
medlemmene av kollegiet behandle utkastet til beslutning på
nytt.
7. Vedkommende myndighet i hjemstaten skal treffe en
fullstendig begrunnet beslutning om innvilgelse av eller avslag
på registrering innen 15 virkedager etter at den har mottatt rådet

a)

i fellesskap behandle søknadene om registrering, og

b) gjøre alt de med rimelighet kan for å komme til enighet om
hvorvidt medlemmene av gruppen av kredittvurderingsbyråer
skal innvilges eller få avslag på registrering på grunnlag av
kredittvurderingsbyråenes oppfyllelse av vilkårene fastsatt i
denne forordning.
2. Koordinatoren kan forlenge behandlingsfristen med
30 virkedager, særlig dersom noen av kredittvurderingsbyråene
i gruppen
a) overveier å godkjenne kredittvurderinger som nevnt i
artikkel 4 nr. 3,
b) overveier å bruke utkontraktering eller
c) anmoder om unntak fra plikten til å oppfylle kravene i
samsvar med artikkel 6 nr. 3.
3. Koordinatoren skal samordne behandlingen av søknadene
som er inngitt av gruppen av kredittvurderingsbyråer, og sikre
at alle opplysningene som er nødvendige i forbindelse med
søknadsbehandlingen, distribueres til medlemmene av det
relevante kollegiet.
4. Vedkommende myndigheter i hjemstatene skal utarbeide
separate utkast til beslutning med en fullstendig begrunnelse
for hvert kredittvurderingsbyrå i gruppen etter at det er oppnådd
enighet som nevnt i nr. 1 bokstav b), og framlegge dem for
koordinatoren.
Dersom medlemmene av det relevante kollegiet ikke kommer
til enighet, skal vedkommende myndigheter i hjemstatene
utarbeide utkast til beslutning om avslag på registrering med en
fullstendig begrunnelse på grunnlag av skriftlige uttalelser fra
de av kollegiets medlemmer som motsetter seg registrering, og
framlegge dem for koordinatoren. De av kollegiets medlemmer
som mener at registrering bør innvilges, skal utarbeide og
framlegge en detaljert forklaring på sine synspunkter for
koordinatoren.
5. Innen 60 virkedager etter underretningen nevnt i
artikkel 15 nr. 5 annet ledd, og i alle tilfeller innen 90 virkedager
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dersom nr. 2 får anvendelse, skal koordinatoren framlegge
for CESR fullstendig begrunnede og individuelle utkast til
beslutning om innvilgelse av eller avslag på registrering
sammen med de detaljerte forklaringene nevnt i nr. 4 annet
ledd.
6. Innen 20 virkedager etter at underretningen nevnt i nr. 5 er
mottatt, skal CESR gi medlemmene av det relevante kollegiet
råd med hensyn til kredittvurderingsbyråenes oppfyllelse av
registreringskravene. Når de har mottatt rådet fra CESR, skal
medlemmene av kollegiet behandle utkastene til beslutning på
nytt.
7. Vedkommende myndigheter i hjemstatene skal treffe
fullt begrunnede beslutninger om innvilgelse av eller avslag på
registrering innen 15 virkedager etter at de har mottatt rådet
fra CESR. Dersom vedkommende myndigheter i hjemstatene
ikke følger rådet fra CESR, skal de begrunne dette. Dersom
CESR ikke har gitt noe råd, skal vedkommende myndigheter
i hjemstatene treffe sine beslutninger innen 30 virkedager etter
underretningen om utkastene til beslutning til CESR i samsvar
med nr. 5.
Dersom medlemmene av det relevante kollegiet fortsatt ikke
er kommet til enighet med hensyn til registrering av enkelte
kredittvurderingsbyråer i gruppen, skal vedkommende
myndighet i det berørte kredittvurderingsbyråets hjemstat
treffe beslutning om avslag på registrering med en fullstendig
begrunnelse der det angis hvilke vedkommende myndigheter
som ikke er enige, og vedlegge en beskrivelse av deres
synspunkter.
Artikkel 18
Underretning om en beslutning om registrering, avslag
på registrering eller tilbakekalling av registrering av et
kredittvurderingsbyrå
1. Innen fem virkedager etter at det er truffet en beslutning i
henhold til artikkel 16 eller 17, skal vedkommende myndighet
i hjemstaten underrette det berørte kredittvurderingsbyrået om
hvorvidt det er blitt registrert. Dersom vedkommende myndighet
i hjemstaten avslår å registrere kredittvurderingsbyrået, skal
beslutningen inneholde en fullstendig begrunnelse.
2. Vedkommende myndighet i hjemstaten skal underrette
Kommisjonen, CESR og de andre vedkommende myndighetene
om enhver beslutning i henhold til artikkel 16, 17 eller 20.
3. Kommisjonen skal i Den europeiske unions tidende og på
sitt nettsted offentliggjøre en liste over kredittvurderingsbyråer
som er registrert i samsvar med denne forordning. Listen skal
ajourføres senest 30 dager etter underretningen nevnt i nr. 2.
Artikkel 19
Registrerings- og tilsynsavgifter
Vedkommende myndighet i hjemstaten kan kreve registreringsog/eller
tilsynsavgifter
av
kredittvurderingsbyrået.
Registrerings- og/eller tilsynsavgiftene skal stå i forhold til
kostnadene som vedkommende myndighet i hjemstaten pådrar
seg.
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Artikkel 20
Tilbakekalling av registrering
1. Vedkommende
myndighet
i
hjemstaten
skal
tilbakekalle et kredittvurderingsbyrås registrering dersom
kredittvurderingsbyrået
a) gir uttrykkelig avkall på registreringen eller ikke har utstedt
noen kredittvurderinger de siste seks månedene,
b) har fått registreringen ved hjelp av uriktige opplysninger
eller andre uregelmessigheter,
c) ikke lenger oppfyller vilkårene som gjaldt for registreringen,
eller
d) har gjort seg skyldig i alvorlige eller gjentatte overtredelser
av de bestemmelsene i denne forordning som gjelder
vilkårene for drift av kredittvurderingsbyråer.
2. Dersom vedkommende myndighet i hjemstaten anser
at et av vilkårene i nr. 1 er oppfylt, skal den underrette
koordinatoren og samarbeide nært med medlemmene av det
relevante kollegiet for å bestemme om kredittvurderingsbyråets
registrering skal tilbakekalles.
Medlemmene av kollegiet skal gjennomføre en felles
vurdering og gjøre alt de med rimelighet kan for å komme
til enighet om hvorvidt det er nødvendig å tilbakekalle
kredittvurderingsbyråets registrering.
Dersom det ikke er oppnådd enighet, skal vedkommende
myndighet i hjemstaten, på anmodning fra et av de andre
medlemmene av kollegiet eller på eget initiativ, be om råd fra
CESR. CESR skal gi rådet innen 15 virkedager etter at den har
mottatt anmodningen.
Vedkommende myndighet i hver hjemstat skal treffe en
enkeltbeslutning om tilbakekalling på grunnlag av enigheten
som er oppnådd i kollegiet.
Dersom det ikke er oppnådd enighet mellom medlemmene
av kollegiet innen 30 virkedager etter at koordinatoren ble
underrettet i henhold til første ledd, kan vedkommende
myndighet i hjemstaten treffe en enkeltbeslutning om
tilbakekalling. Ved ethvert avvik i beslutningen fra synspunktene
til de andre medlemmene av kollegiet, og eventuelt rådet fra
CESR, skal det gis en fullstendig begrunnelse.
3. Dersom vedkommende myndighet i en medlemsstat der
kredittvurderinger utstedt av det berørte kredittvurderingsbyrået
brukes, anser at et av vilkårene nevnt i nr. 1 er oppfylt, kan den
anmode det relevante kollegiet om å undersøke om vilkårene for
tilbakekalling av registrering er oppfylt. Dersom vedkommende
myndighet i hjemstaten beslutter ikke å tilbakekalle det berørte
kredittvurderingsbyråets registrering, skal det gi en fullstendig
begrunnelse.
4. Beslutningen om å tilbakekalle registreringen får
øyeblikkelig virkning i hele Fellesskapet med forbehold for
overgangsperioden for bruk av kredittvurderinger nevnt i
artikkel 24 nr. 2.
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KAPITTEL II
CESR og vedkommende myndigheter

Artikkel 21

5. CESR skal samarbeide med Den europeiske
banktilsynskomité nedsatt ved kommisjonsbeslutning 2009/78/
EF(1) og med Den europeiske tilsynskomité for forsikring og
tjenestepensjoner nedsatt ved kommisjonsbeslutning 2009/79/
EF(2), og skal rådspørre disse komiteene før den offentliggjør
retningslinjene nevnt i nr. 2 og 3.

Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn
1. CESR skal gi vedkommende myndigheter råd i saker som
omfattes av denne forordning. Vedkommende myndigheter
skal ta nevnte råd i betraktning før de treffer endelig beslutning
i henhold til denne forordning.
2.
for

Innen 7. juni 2010 skal CESR offentliggjøre retningslinjer

a) registreringsprosessen og rutinene for samordning mellom
vedkommende myndigheter og CESR, herunder om
de opplysningene som angis i vedlegg II, og språket i
søknadene som inngis til CESR,
b) kollegienes virkemåte, herunder reglene for medlemskap
i kollegiene, anvendelsen av kriteriene for utvelging av
koordinatoren nevnt i artikkel 29 nr. 5 bokstav a)–d), de
skriftlige avtalene om driften av kollegiene og rutinene for
samordning mellom kollegiene,
c) vedkommende
myndigheters
anvendelse
av
godkjenningsordningen i henhold til artikkel 4 nr. 3, og
d) felles standarder for framleggingen av de opplysningene,
herunder struktur, format, metode og rapporteringsperiode,
som kredittvurderingsbyråer skal offentliggjøre i samsvar
med artikkel 11 nr. 2 og vedlegg I avsnitt E del II nr. 1.
3. Innen 7. september 2010 skal CESR offentliggjøre
retningslinjer for
a) den håndhevingspraksis og -virksomhet som vedkommende
myndigheter skal utøve i henhold til denne forordning,
b) felles
standarder
for
vurderingen
av
om
kredittvurderingsmetoder oppfyller kravene i artikkel 8
nr. 3,
c) de typene tiltak som er nevnt i artikkel 24 nr. 1 bokstav d),
for å sikre at kredittvurderingsbyråer fortsetter å overholde
lovfestede krav, og
d) de opplysningene som kredittvurderingsbyrået skal gi i
forbindelse med søknaden om tillatelse og i forbindelse
med vurderingen av byråets systemviktighet for
finansmarkedenes stabilitet eller integritet nevnt i artikkel 5.
4. CESR skal hvert år, og første gang senest 7. desember
2010, offentliggjøre en rapport om anvendelsen av denne
forordning. Rapporten skal særlig inneholde en vurdering av
hvordan kredittvurderingsbyråene som er registrert i samsvar
med denne forordning, gjennomfører vedlegg I.
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Artikkel 22
Vedkommende myndigheter
1. Innen 7. juni 2010 skal hver medlemsstat utpeke en
vedkommende myndighet for gjennomføringen av denne
forordning.
2. Vedkommende myndigheter skal ha personale med
tilstrekkelig kapasitet og fagkunnskap til å kunne anvende
denne forordning.

Artikkel 23
Vedkommende myndigheters myndighet
1. Når de utfører sine oppgaver i henhold til denne
forordning, skal verken vedkommende myndigheter eller andre
offentlige myndigheter i medlemsstatene gripe inn i innholdet i
kredittvurderinger eller kredittvurderingsmetodene.
2. For å kunne utføre sine oppgaver i henhold til denne
forordning skal vedkommende myndigheter, i samsvar
med nasjonal lovgivning, gis all nødvendig tilsyns- og
granskingsmyndighet. De skal utøve denne myndighet
a) direkte,
b) i samarbeid med andre myndigheter eller
c) etter søknad til vedkommende rettsmyndigheter.
3. For å kunne utføre sine oppgaver i henhold til denne
forordning skal vedkommende myndigheter, i samsvar med
nasjonal lovgivning, innenfor rammen av sin tilsynsfunksjon
gis myndighet til å
a) få tilgang til ethvert dokument uansett form samt motta
eller selv ta kopier av dem,
b) kreve opplysninger fra enhver person, og om nødvendig
innkalle og avhøre en person, for å innhente opplysninger,
c) foreta stedlig tilsyn med eller uten varsel, og
d) kreve opplysninger om tele- og datatrafikk.
Vedkommende myndigheter kan utøve den myndighet som er
nevnt i første ledd, bare med hensyn til kredittvurderingsbyråer,
personer som deltar i kredittvurderingsvirksomhet,
kredittvurderte enheter og tilknyttet tredjemann, tredjemann
som kredittvurderingsbyråene har utkontraktert visse
funksjoner eller oppgaver til, og personer som på annen måte
(1)
(2)
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har forbindelse eller tilknytning til kredittvurderingsbyråer
eller kredittvurderingsvirksomhet.

Artikkel 24
Tilsynstiltak truffet av vedkommende myndigheter i
hjemstaten
1. Dersom vedkommende myndighet i hjemstaten har
fastslått at et registrert kredittvurderingsbyrå ikke oppfyller
pliktene i henhold til denne forordning, kan den treffe følgende
tiltak:
a) tilbakekalle kredittvurderingsbyråets registrering i samsvar
med artikkel 20,
b) midlertidig forby kredittvurderingsbyrået å utstede
kredittvurderinger med virkning i hele Fellesskapet,
c) midlertidig oppheve bruken, til reguleringsformål, av
kredittvurderinger utstedt av kredittvurderingsbyrået med
virkning i hele Fellesskapet,
d) treffe passende tiltak for å sikre at kredittvurderingsbyråer
fortsetter å overholde lovfestede krav,
e) offentlige kunngjøringer,
f) henvise saker til vedkommende nasjonale myndigheter for
straffeforfølgning.
2. Kredittvurderingene
kan
fortsatt
brukes
til
reguleringsformål etter vedtakelsen av tiltakene i nr. 1
bokstav a) og c) i et tidsrom på høyst
a) ti virkedager dersom det finnes kredittvurderinger for
samme finansielle instrument eller enhet utstedt av andre
kredittvurderingsbyråer som er registrert i samsvar med
denne forordning, eller
b) tre måneder dersom det ikke finnes kredittvurderinger for
samme finansielle instrument eller enhet utstedt av andre
kredittvurderingsbyråer som er registrert i samsvar med
denne forordning.
En vedkommende myndighet kan forlenge tidsrommet nevnt i
første ledd bokstav b) med tre måneder unntaksvis i situasjoner
som kan medføre markedsforstyrrelser eller påvirke den
finansielle stabiliteten.
3. Før vedkommende myndighet i hjemstaten treffer tiltak
nevnt i nr. 1, skal den underrette koordinatoren og rådspørre de
andre medlemmene av det relevante kollegiet. Medlemmene av
kollegiet skal gjøre alt de med rimelighet kan for å komme til
enighet om hvorvidt det er nødvendig å treffe noen av tiltakene
nevnt i nr. 1.
Dersom det ikke er oppnådd enighet mellom medlemmene
av kollegiet, skal vedkommende myndighet i hjemstaten på
anmodning fra et av medlemmene av kollegiet eller på eget
initiativ be om råd fra CESR. CESR skal gi rådet innen ti
virkedager etter at den har mottatt anmodningen.
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Dersom det ikke er oppnådd enighet mellom medlemmene av
kollegiet om hvorvidt de skal treffe noen av tiltakene nevnt i
nr. 1 innen 15 virkedager etter at koordinatoren ble underrettet
om saken som nevnt i første ledd, kan vedkommende
myndighet i hjemstaten treffe en beslutning. Ved ethvert avvik
i beslutningen fra synspunktene til de andre medlemmene
av kollegiet, og eventuelt rådet fra CESR, skal det gis en
fullstendig begrunnelse. Vedkommende myndighet i hjemstaten
skal uten unødige opphold underrette koordinatoren og CESR
om beslutningen.
Dette nummer får anvendelse uten at det berører artikkel 20.

Artikkel 25
Tilsynstiltak truffet av andre vedkommende myndigheter
enn vedkommende myndighet i hjemstaten
1. Dersom vedkommende myndighet i en medlemsstat
har fastslått at et registrert kredittvurderingsbyrå hvis
kredittvurderinger brukes på medlemsstatens territorium, ikke
oppfyller pliktene i henhold til denne forordning, kan den
a) treffe tilsynstiltakene nevnt i artikkel 24 nr. 1 bokstav e) og
f),
b) treffe tiltakene nevnt i artikkel 24 nr. 1 bokstav d) innenfor
sin jurisdiksjon og, når den gjør dette, ta behørig hensyn
til de tiltak som allerede er truffet eller planlagt av
vedkommende myndighet i hjemstaten,
c) pålegge midlertidig oppheving av bruk til reguleringsformål
av kredittvurderinger fra det berørte kredittvurderingsbyrået
for institusjoner nevnt i artikkel 4 nr. 1 hvis forretningskontor
ligger innenfor dens jurisdiksjon, med forbehold for
overgangsperioden nevnt i artikkel 24 nr. 2,
d) anmode det relevante kollegiet om å undersøke om
tiltakene nevnt i artikkel 24 nr. 1 bokstav b), c) eller d) er
nødvendige.
2. Før vedkommende myndighet treffer tiltakene nevnt i
nr. 1 bokstav a), b) eller c), skal den underrette koordinatoren
og rådspørre de andre medlemmene av det relevante kollegiet.
Medlemmene av kollegiet skal gjøre alt de med rimelighet kan
for å komme til enighet om hvorvidt det er nødvendig å treffe
noen av tiltakene nevnt i nr. 1 bokstav a) og b). Ved uenighet
skal koordinatoren, på anmodning fra et av medlemmene av
kollegiet eller på eget initiativ, be om råd fra CESR. CESR
skal gi rådet innen ti virkedager etter at den har mottatt
anmodningen.
3. Dersom det ikke er oppnådd enighet mellom
medlemmene av det relevante kollegiet innen 15 virkedager
etter at koordinatoren ble underrettet i samsvar med nr. 2, kan
vedkommende myndighet i den berørte medlemsstaten treffe en
beslutning. Ved ethvert avvik i beslutningen fra synspunktene
til de andre medlemmene av kollegiet, og eventuelt rådet fra
CESR, skal det gis en fullstendig begrunnelse. Vedkommende
myndighet i den berørte medlemsstaten skal uten unødig
opphold underrette koordinatoren og CESR om beslutningen.
4. Denne artikkel får anvendelse uten at det berører
artikkel 20.
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KAPITTEL III
Samarbeid mellom vedkommende myndigheter
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c) la vedkommende myndighet som fremmet anmodningen,
selv foreta det stedlige tilsynet eller granskingen,
d) utpeke revisorer eller sakkyndige til å foreta det stedlige
tilsynet eller granskingen, eller

Artikkel 26
Plikt til å samarbeide
1. Vedkommende myndigheter skal samarbeide når det
er nødvendig med henblikk på gjennomføringen av denne
forordning, herunder i tilfeller der atferden som granskes, ikke
utgjør en overtredelse av gjeldende lover eller forskrifter i den
berørte medlemsstaten.
2. Vedkommende myndigheter skal også samarbeide nært
med vedkommende myndigheter som har ansvar for tilsynet
med foretakene nevnt i artikkel 4 nr. 1.

Artikkel 27
Utveksling av opplysninger
1. Vedkommende myndigheter skal uten unødig opphold gi
hverandre de opplysningene som kreves for at de skal kunne
utføre sine oppgaver i henhold til denne forordning.
2. Vedkommende myndigheter kan gi videre til
vedkommende myndigheter som har ansvar for tilsynet med
foretakene nevnt i artikkel 4 nr. 1, sentralbanker, Det europeiske
system av sentralbanker og Den europeiske sentralbank, i
deres egenskap av monetære myndigheter, og eventuelt til
andre offentlige myndigheter med ansvar for å føre tilsyn
med betalings- og oppgjørssystemer, fortrolige opplysninger
til bruk ved utførelsen av deres oppgaver. Det er heller ikke
noe til hinder for at slike myndigheter eller organer gir videre
til vedkommende myndigheter de opplysningene disse måtte
trenge for å utføre sine oppgaver i henhold til denne forordning.

Artikkel 28
Samarbeid ved en anmodning som gjelder stedlig tilsyn
eller granskinger
1. Vedkommende myndighet i en medlemsstat kan anmode
vedkommende myndighet i en annen medlemsstat om bistand
ved stedlig tilsyn eller granskinger.
Vedkommende myndighet som fremmer anmodningen, skal
underrette CESR om enhver anmodning som nevnt i første
ledd. Ved en gransking eller kontroll med virkninger på tvers av
landegrensene kan vedkommende myndigheter anmode CESR
om å samordne granskingen eller kontrollen.
2. Dersom en vedkommende myndighet mottar en
anmodning fra en vedkommende myndighet i en annen
medlemsstat om å foreta stedlig tilsyn eller en gransking, skal
den
a) selv foreta det stedlige tilsynet eller granskingen,
b) la vedkommende myndighet som fremmet anmodningen,
delta i et stedlig tilsyn eller en gransking,

e) dele bestemte oppgaver i forbindelse med tilsynsvirksomhet
med andre vedkommende myndigheter.

Artikkel 29
Kollegier av vedkommende myndigheter
1. Innen ti virkedager etter at den har mottatt en søknad
om registrering i henhold til artikkel 15, skal vedkommende
myndighet i hjemstaten eller, dersom det dreier seg om en
gruppe av kredittvurderingsbyråer, vedkommende myndighet
i hjemstaten til kredittvurderingsbyrået som har fått fullmakt
etter artikkel 15 nr. 2, opprette et kollegium av vedkommende
myndigheter for å lette utførelsen av oppgavene nevnt i
artikkel 4, 5, 6, 16, 17, 20, 24, 25 og 28.
2. Kollegiet skal bestå av vedkommende myndighet i
hjemstaten og av vedkommende myndigheter nevnt i nr. 3
dersom det dreier seg om ett enkelt kredittvurderingsbyrå, eller
av vedkommende myndigheter i hjemstatene og vedkommende
myndigheter nevnt i nr. 3 dersom det dreier seg om en gruppe
av kredittvurderingsbyråer.
3. En annen vedkommende myndighet enn vedkommende
myndighet i hjemstaten kan når som helst beslutte å bli medlem
av kollegiet, forutsatt at
a) en filial som utgjør en del av kredittvurderingsbyrået eller
av et av foretakene i gruppen av kredittvurderingsbyråer, er
etablert innenfor dens jurisdiksjon, eller
b) bruken til reguleringsformål av kredittvurderinger utstedt
av det berørte kredittvurderingsbyrået eller den berørte
gruppen av kredittvurderingsbyråer er utbredt eller kan
forventes å få stor betydning innenfor dens jurisdiksjon.
4. Andre vedkommende myndigheter enn medlemmene av
kollegiet nevnt i nr. 3 i de jurisdiksjonene der kredittvurderingene
utstedt av det berørte kredittvurderingsbyrået eller den berørte
gruppen av kredittvurderingsbyråer brukes, kan delta på
kollegiets møter eller i dets virksomhet.
5. Innen 15 virkedager etter kollegiets opprettelse skal
kollegiets medlemmer velge en koordinator og rådspørre CESR
dersom de ikke kommer til enighet. For dette formål skal det
tas hensyn til minst følgende kriterier:
a) forholdet mellom vedkommende myndighet og kredittvurderingsbyrået eller gruppen av kredittvurderingsbyråer,
b) i hvilket omfang kredittvurderingene vil bli brukt til
reguleringsformål på et bestemt territorium eller på
bestemte territorier,
c) det stedet i Fellesskapet der kredittvurderingsbyrået eller
gruppen av kredittvurderingsbyråer utøver eller planlegger
å utøve størstedelen av sin kredittvurderingsvirksomhet, og
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d) administrative hensyn, færrest mulig byrder og en
hensiktsmessig fordeling av arbeidsoppgavene.
Medlemmene av kollegiet skal gjennomgå valget av koordinator
minst hvert femte år for å sikre at den valgte koordinatoren
fortsatt er best egnet i henhold til kriteriene i første ledd.
6. Koordinatoren skal lede kollegiets møter, samordne
kollegiets virksomhet og sikre effektiv utveksling av
opplysninger mellom kollegiets medlemmer.
7. For å sikre et nært samarbeid mellom vedkommende
myndigheter innenfor kollegiet skal koordinatoren senest ti
virkedager etter valget opprette skriftlige samordningsrutiner
for kollegiet med hensyn til følgende:
a) opplysninger som skal utveksles mellom vedkommende
myndigheter,
b) beslutningsprosessen mellom vedkommende myndigheter,
uten at det berører artikkel 16, 17 og 20,
c) tilfeller der vedkommende myndigheter må rådspørre
hverandre,
d) tilfeller der vedkommende myndigheter må benytte
meklingsordningen nevnt i artikkel 31 og
e) tilfeller der vedkommende myndigheter kan delegere
tilsynsoppgaver i samsvar med artikkel 30.
8. Dersom det ikke oppnås enighet om de skriftlige
samordningsrutinene i nr. 7, kan medlemmene av kollegiet
henvise saken til CESR. Koordinatoren skal ta behørig hensyn til
eventuelle råd fra CESR om de skriftlige samordningsrutinene
før vedkommende godkjenner den endelige teksten. De
skriftlige samordningsrutinene skal sammenfattes i ett
dokument som inneholder en fullstendig begrunnelse for
eventuelle vesentlige avvik fra rådet fra CESR. Koordinatoren
skal oversende de skriftlige samordningsrutinene til kollegiets
medlemmer og CESR.
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forordning, skal de henvise saken til CESR for mekling. De
berørte vedkommende myndigheter skal ta behørig hensyn til
rådet fra CESR og behørig begrunne ethvert avvik fra det.
Artikkel 32
Taushetsplikt
1. Taushetsplikt skal gjelde alle personer som arbeider eller
har arbeidet for CESR, for vedkommende myndighet eller for
enhver myndighet eller person som vedkommende myndighet
har delegert oppgaver til, herunder revisorer og sakkyndige
som har inngått en avtale med vedkommende myndighet. De
opplysningene som omfattes av taushetsplikten, skal ikke gis
videre til noen annen person eller myndighet, unntatt når dette
er nødvendig i forbindelse med rettergang.
2. Alle opplysninger som utveksles mellom CESR og
vedkommende myndigheter, og mellom vedkommende
myndigheter i henhold til denne forordning, skal anses som
fortrolige, unntatt når CESR eller den berørte vedkommende
myndighet på det tidspunkt de oversender opplysningene angir
at de kan gis videre, eller når dette er nødvendig i forbindelse
med rettergang.
Artikkel 33
Utlevering av opplysninger fra en annen medlemsstat
Vedkommende myndighet i en medlemsstat kan gi videre
opplysninger den har mottatt fra en vedkommende myndighet
i en annen medlemsstat, bare dersom den har fått uttrykkelig
samtykke fra vedkommende myndighet som har oversendt
opplysningene, og eventuelt bare for de formålene nevnte
myndighet har gitt samtykke til, eller dersom dette er nødvendig
i forbindelse med rettergang.
KAPITTEL IV
Samarbeid med tredjestater

Artikkel 30

Artikkel 34

Delegering av oppgaver mellom vedkommende
myndigheter

Avtale om utveksling av opplysninger

Vedkommende myndighet i hjemstaten kan delegere en
eller flere oppgaver til vedkommende myndighet i en annen
medlemsstat, forutsatt at denne myndighet samtykker i det.
Delegering av oppgaver skal ikke påvirke den delegerende
vedkommende myndighets ansvar.

Artikkel 31

Vedkommende myndigheter kan inngå samarbeidsavtaler om
utveksling av opplysninger med vedkommende myndigheter
i tredjestater bare dersom opplysningene som gis videre,
omfattes av garantier for taushetsplikt som minst tilsvarer dem
som er nevnt i artikkel 32.
Slik utveksling av opplysninger skal være til bruk for nevnte
vedkommende myndigheter ved utførelsen av deres oppgaver.
Ved overføring av personopplysninger til en tredjestat skal
medlemsstatene anvende direktiv 95/46/EF.

Mekling
Artikkel 35

1. CESR skal innføre en meklingsordning for å bidra til et
felles standpunkt blant de berørte vedkommende myndigheter.

Utlevering av opplysninger fra tredjestater

2. Dersom vedkommende myndigheter ikke kommer til
enighet om en undersøkelse eller et tiltak i henhold til denne

Vedkommende myndighet i en medlemsstat kan gi videre
opplysninger den har mottatt fra en vedkommende myndighet i
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en tredjestat, bare dersom den har fått uttrykkelig samtykke fra
vedkommende myndighet som har oversendt opplysningene,
og eventuelt bare for de formålene nevnte myndighet har gitt
samtykke til, eller dersom dette er nødvendig i forbindelse med
rettergang.
AVDELING IV
SANKSJONER, KOMITÉFRAMGANGSMÅTE,
RAPPORTERING SAMT OVERGANGS- OG
SLUTTBESTEMMELSER
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3. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.
Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF
skal være tre måneder.

Artikkel 39
Rapportering

KAPITTEL I
Sanksjoner, komitéframgangsmåte og rapportering
Artikkel 36
Sanksjoner
Medlemsstatene skal fastsette bestemmelser om sanksjoner
som får anvendelse ved overtredelse av bestemmelsene i
denne forordning, og skal treffe alle nødvendige tiltak for
å sikre at de gjennomføres. De fastsatte sanksjonene skal
være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke
avskrekkende.
Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndighet kan
offentliggjøre alle sanksjoner som er ilagt for overtredelse
av bestemmelsene i denne forordning, med mindre slik
offentliggjøring kan skape alvorlig uro i finansmarkedene eller
påføre de berørte partene uforholdsmessig stor skade.
Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om
bestemmelsene nevnt i første ledd innen 7. desember 2010.
De skal straks underrette Kommisjonen om eventuelle senere
endringer av dem.
Artikkel 37
Endring av vedlegg
Kommisjonen kan endre vedleggene for å ta hensyn til
utviklingen i finansmarkedene, herunder den internasjonale
utvikling, særlig i forbindelse med nye finansielle instrumenter
og med henblikk på en tilnærming av tilsynspraksis.
Disse tiltakene, som har som formål å endre ikkegrunnleggende bestemmelser i denne forordning, skal vedtas
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt
i artikkel 38 nr. 2.
Artikkel 38
Komitéframgangsmåte
1. Kommisjonen skal bistås av Den europeiske
verdipapirkomité nedsatt ved kommisjonsbeslutning 2001/528/
EF(1).
2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1–4, og
artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som
det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.
(1)

EFT L 191 av 13.7.2001, s. 45.

1. Innen 7. desember 2012 skal Kommisjonen foreta
en vurdering av anvendelsen av denne forordning,
herunder en vurdering av tilliten til kredittvurderinger
i Fellesskapet, virkningen på konsentrasjonsnivået i
kredittvurderingsmarkedet, nytte og kostnad i forbindelse
med forordningens virkninger og om det er hensiktsmessig at
kredittvurderingsbyråer får godtgjøring fra den kredittvurderte
enheten (utstederen betaler), og skal framlegge en rapport om
dette for Europaparlamentet og Rådet.
2. Innen 7. desember 2010 skal Kommisjonen på bakgrunn
av drøftinger med vedkommende myndigheter vurdere
anvendelsen av avdeling III i denne forordning, særlig
samarbeidet mellom vedkommende myndigheter, rettslig status
for CESR og tilsynspraksis. Kommisjonen skal framlegge en
rapport om dette for Europaparlamentet og Rådet, eventuelt
sammen med forslag til endring av nevnte avdeling.
Rapporten skal inneholde en henvisning til Kommisjonens
forslag av 12. november 2008 om en forordning om
kredittvurderingsbyråer og til rapporten fra Europaparlamentets
komité for økonomiske og monetære spørsmål om dette
forslaget av 23. mars 2009.
3. Innen 7. desember 2010 skal Kommisjonen på bakgrunn
av utviklingen av rammereglene for regulering av og tilsyn
med kredittvurderingsbyråer i tredjestater framlegge en rapport
for Europaparlamentet og Rådet om virkningene av denne
utviklingen og av overgangsbestemmelsene nevnt i artikkel 40
på stabiliteten i Fellesskapets finansmarkeder.

KAPITTEL II
Overgangs- og sluttbestemmelser

Artikkel 40
Overgangsbestemmelser
Kredittvurderingsbyråer
som
drev
virksomhet
i
Fellesskapet før 7. juni 2010 (heretter kalt «eksisterende
kredittvurderingsbyråer»), og som har til hensikt å søke om
registrering i henhold til denne forordning, skal treffe alle de
tiltak som er nødvendige for å overholde dens bestemmelser
innen 7. september 2010.
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Kredittvurderingsbyråer skal framlegge sine søknader
om registrering tidligst 7. juni 2010. Eksisterende
kredittvurderingsbyråer skal framlegge sine søknader om
registrering senest 7. september 2010.
Eksisterende kredittvurderingsbyråer kan fortsette å utstede
kredittvurderinger som kan brukes til reguleringsformål av
finansinstitusjonene nevnt i artikkel 4 nr. 1, med mindre de
får avslag på registreringen. Når en registrering avslås, får
artikkel 24 nr. 2 anvendelse.
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Artikkel 41
Ikrafttredelse
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.
Den får anvendelse fra ikrafttredelsesdatoen. Imidlertid får
— artikkel 4 nr. 1 anvendelse fra 7. desember 2010 og
— artikkel 4 nr. 3 bokstav f), g) og h) anvendelse fra
7. juni 2011.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Strasbourg, 16. september 2009.
For Europaparlamentet

For Rådet

J. BUZEK

C. MALMSTRÖM

President

Formann

__________
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VEDLEGG I
UAVHENGIGHET OG FOREBYGGING AV INTERESSEKONFLIKTER

Avsnitt A
Organisatoriske krav
1.

Kredittvurderingsbyrået skal ha et styre eller tilsynsorgan. Den øverste ledelsen skal påse at
a) kredittvurderingsvirksomheten er uavhengig, herunder av all politisk og økonomisk innflytelse eller
begrensning,
b) interessekonflikter påvises, håndteres og opplyses om på en passende måte,
c) kredittvurderingsbyrået oppfyller de øvrige kravene i denne forordning.

2.

Et kredittvurderingsbyrå skal organiseres på en måte som sikrer at dets forretningsinteresser ikke påvirker
uavhengigheten og nøyaktigheten i kredittvurderingsvirksomheten på en negativ måte.
Den øverste ledelsen i et kredittvurderingsbyrå skal ha god vandel og tilstrekkelig kunnskap og erfaring, og skal
sikre en sunn og fornuftig ledelse av kredittvurderingsbyrået.
Minst en tredel, men ikke færre enn to, av medlemmene av styret eller tilsynsorganet skal være uavhengige
medlemmer som ikke deltar i kredittvurderingsvirksomhet.
Godtgjøringen til de uavhengige medlemmene av styret eller tilsynsorganet skal ikke være knyttet til
kredittvurderingsbyråets driftsresultater, og den skal fastsettes på en måte som sikrer at vedkommende er uavhengig
i sine vurderinger. Mandatperioden for de uavhengige medlemmene av styret eller tilsynsorganet skal være et
forhåndsavtalt tidsrom på høyst fem år som ikke kan fornyes. Styrets eller tilsynsorganets uavhengige medlemmer
kan avsettes bare ved tilfeller av forsømmelser eller utilstrekkelig faglig innsats.
Flertallet av medlemmene av styret eller tilsynsorganet, herunder de uavhengige medlemmene, skal ha tilstrekkelig
sakkunnskap om finansielle tjenester. Forutsatt at kredittvurderingsbyrået utsteder kredittvurderinger for strukturerte
finansielle instrumenter, skal minst ett uavhengig medlem og et annet medlem av styret eller tilsynsorganet ha
inngående kunnskap om og erfaring på ledelsesnivå med markedene for strukturerte finansielle instrumenter.
I tillegg til styrets eller tilsynsorganets overordnede ansvar har de uavhengige medlemmene av styret eller
tilsynsorganet en særlig oppgave som består i å overvåke
a) utviklingen av kredittvurderingspolitikken og de metodene som kredittvurderingsbyrået bruker i sin
kredittvurderingsvirksomhet,
b) effektiviteten til kredittvurderingsbyråets system for intern kvalitetskontroll av kredittvurderingsvirksomhet,
c) effektiviteten til tiltak og framgangsmåter som er innført for å sikre at interessekonflikter påvises, løses eller
håndteres og opplyses om, og
d) overholdelses- og styringsprosesser, herunder effektiviteten til kontrollfunksjonen nevnt i nr. 9 i dette avsnitt.
Uttalelser fra de uavhengige medlemmene av styret eller tilsynsorganet om forholdene nevnt i bokstav a)–d) skal
regelmessig framlegges for styret eller tilsynsorganet og på anmodning gjøres tilgjengelige for vedkommende
myndighet.

3.

Et kredittvurderingsbyrå skal innføre egnede retningslinjer og rutiner for å sikre at det oppfyller sine forpliktelser i
henhold til denne forordning.

4.

Et kredittvurderingsbyrå skal ha god forvaltnings- og regnskapspraksis, internkontrollordninger, effektive
framgangsmåter for risikovurdering og effektive kontroll- og sikkerhetsordninger for databehandlingssystemer.
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Internkontrollordningene skal være utformet for å sikre at beslutninger og framgangsmåter på alle nivåer i
kredittvurderingsbyrået følges.
Et kredittvurderingsbyrå skal gjennomføre og opprettholde framgangsmåter for beslutningstaking samt
organisasjonsstrukturer som klart og på en dokumentert måte fastsetter rapporteringslinjer og fordeler funksjoner
og ansvarsområder.
5.

Et kredittvurderingsbyrå skal innføre og opprettholde en permanent og effektiv avdeling for kontroll med
overholdelse, som opptrer uavhengig. Avdelingen for kontroll med overholdelse skal overvåke og rapportere om
hvorvidt kredittvurderingsbyrået og dets ansatte oppfyller kredittvurderingsbyråets plikter i henhold til denne
forordning. Avdelingen for kontroll med overholdelse skal
a) overvåke og på regelmessig grunnlag vurdere om de tiltak og framgangsmåter som er fastsatt i samsvar med
nr. 3, og de tiltak som er truffet for å rette opp eventuelle mangler med hensyn til kredittvurderingsbyråets
oppfyllelse av sine plikter, er tilstrekkelige og effektive,
b) gi råd til og bistå byråets ledere, kredittvurderingsanalytikere, ansatte og andre fysiske personer hvis tjenester
stilles til rådighet for eller kontrolleres av kredittvurderingsbyrået, eller enhver annen person som er direkte
eller indirekte tilknyttet byrået gjennom kontroll, og som har ansvar for kredittvurderingsvirksomhet, slik at de
oppfyller kredittvurderingsbyråets plikter i henhold til denne forordning.

6.

For at avdelingen for kontroll med overholdelse skal kunne ivareta sine ansvarsområder på en korrekt og uavhengig
måte, skal kredittvurderingsbyrået sikre at følgende vilkår er oppfylt:
a) avdelingen for kontroll med overholdelse har den myndighet, de ressurser og den sakkunnskap som er
nødvendig, samt tilgang til alle relevante opplysninger,
b) det er oppnevnt en leder for avdelingen for kontroll med overholdelse som har ansvar for denne og for all
rapportering med hensyn til overholdelse slik det kreves i henhold til nr. 3,
c) byråets ledere, kredittvurderingsanalytikere, ansatte og andre fysiske personer hvis tjenester stilles til rådighet
for eller kontrolleres av kredittvurderingsbyrået, eller enhver annen person som direkte eller indirekte er
tilknyttet byrået gjennom kontroll, og som deltar i avdelingen for kontroll med overholdelse, deltar ikke i
utøvelsen av kredittvurderingsvirksomheten de overvåker,
d) godtgjøringen til lederen for avdelingen for kontroll med overholdelse er ikke knyttet til kredittvurderingsbyråets
driftsresultater og er fastsatt på en måte som sikrer at vedkommende er uavhengig i sine vurderinger.
Lederen for avdelingen for kontroll med overholdelse skal sikre at eventuelle interessekonflikter som berører
personene som stilles til rådighet for avdelingen for kontroll med overholdelse, påvises og løses på en passende
måte.
Lederen for avdelingen for kontroll med overholdelse skal regelmessig rapportere om sine oppgaver til den øverste
ledelsen og til de uavhengige medlemmene av styret eller tilsynsorganet.

7.

Et kredittvurderingsbyrå skal opprette hensiktsmessige og effektive organisatoriske og administrative ordninger med
sikte på å hindre, påvise, løse eller håndtere samt opplyse om eventuelle interessekonflikter som nevnt i avsnitt B nr. 1.
Det skal også sørge for å dokumentere alle betydelige trusler mot uavhengigheten i kredittvurderingsvirksomheten,
herunder mot reglene for kredittvurderingsanalytikere nevnt i avsnitt C, samt de forholdsreglene som anvendes for
å redusere disse truslene.

8.

Et kredittvurderingsbyrå skal bruke hensiktsmessige systemer, ressurser og framgangsmåter for å sikre kontinuitet
og regelmessighet i utøvelsen av kredittvurderingsvirksomheten.

9.

Et kredittvurderingsbyrå skal opprette en kontrollfunksjon som har ansvar for regelmessig å gjennomgå byråets
metoder, modeller og grunnleggende forutsetninger, f.eks. matematiske og korrelasjonsmessige forutsetninger,
og eventuelle vesentlige endringer av dem samt egnetheten av metodene, modellene og de grunnleggende
forutsetningene dersom de brukes eller er beregnet på bruk til vurdering av nye finansielle instrumenter.
Kontrollfunksjonen skal være uavhengig av de forretningsavdelingene som har ansvar for
kredittvurderingsvirksomheten, og rapportere til medlemmene av styret eller tilsynsorganet nevnt i nr. 2 i dette
avsnitt.

10. Et kredittvurderingsbyrå skal overvåke og evaluere sine systemers tilstrekkelighet og effektivitet, sine
internkontrollordninger og øvrige ordninger opprettet i samsvar med denne forordning, og treffe egnede tiltak for å
rette opp eventuelle mangler.
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Avsnitt B
Driftskrav

1.

Et kredittvurderingsbyrå skal påvise, løse eller håndtere samt klart og tydelig opplyse om eventuelle faktiske
eller mulige interessekonflikter som kan påvirke de analysene og vurderingene som foretas av byråets
kredittvurderingsanalytikere, ansatte eller andre fysiske personer hvis tjenester stilles til rådighet for eller
kontrolleres av kredittvurderingsbyrået, og som er direkte involvert i utstedelsen av kredittvurderinger, samt
personer som godkjenner kredittvurderinger.

2.

Et kredittvurderingsbyrå skal offentliggjøre navnene på de kredittvurderte enhetene eller tilknyttede tredjemenn
som står for mer enn 5 % av byråets årsinntekt.

3.

Et kredittvurderingsbyrå skal ikke utstede en kredittvurdering i følgende tilfeller, eller skal, når det gjelder en
eksisterende kredittvurdering, umiddelbart opplyse om at kredittvurderingen eventuelt kan ha blitt påvirket av
følgende:
a) kredittvurderingsbyrået eller personer nevnt i nr. 1 eier, direkte eller indirekte, finansielle instrumenter i den
kredittvurderte enheten eller i en tilknyttet tredjemann, eller har en annen direkte eller indirekte eierinteresse
i nevnte enhet eller tredjemann, med unntak av eierandeler i diversifiserte kollektive investeringsordninger,
herunder forvaltede midler som pensjonsfond og livsforsikring,
b) kredittvurderingen er utstedt for en kredittvurdert enhet eller en tilknyttet tredjemann som direkte eller indirekte
er tilknyttet kredittvurderingsbyrået gjennom kontroll,
c) en person nevnt i nr. 1 er medlem av styret eller tilsynsorganet i den kredittvurderte enheten eller en tilknyttet
tredjemann, eller
d) en kredittvurderingsanalytiker som har deltatt i fastsettelsen av en kredittvurdering, eller en person som har
godkjent en kredittvurdering, har hatt en forbindelse til den kredittvurderte enheten eller en tilknyttet tredjemann
som kan skape en interessekonflikt.
Et kredittvurderingsbyrå skal også umiddelbart vurdere om det er grunnlag for å utstede en ny vurdering eller
tilbakekalle den eksisterende kredittvurderingen.

4.

Et kredittvurderingsbyrå skal ikke yte konsulent- eller rådgivningstjenester til den kredittvurderte enheten eller en
tilknyttet tredjemann med hensyn til foretaksstruktur, juridiske struktur, eiendeler, forpliktelser eller virksomhet.
Et kredittvurderingsbyrå kan yte andre tjenester enn utstedelse av kredittvurderinger (tilleggstjenester).
Tilleggstjenester inngår ikke i kredittvurderingsvirksomheten; de omfatter markedsprognoser, vurdering av
økonomiske tendenser, prisanalyser og andre generelle analyser av data samt tilknyttede distribusjonstjenester.
Et kredittvurderingsbyrå skal sikre at ytingen av tilleggstjenester ikke innebærer noen interessekonflikt med
kredittvurderingsvirksomheten, og skal i de endelige kredittvurderingsrapportene opplyse om hvilke tilleggstjenester
som er ytt til den kredittvurderte enheten eller tilknyttet tredjemann.

5.

Et kredittvurderingsbyrå skal sikre at kredittvurderingsanalytikere eller personer som godkjenner kredittvurderinger,
verken formelt eller uformelt kommer med forslag eller anbefalinger om utforming av strukturerte finansielle
instrumenter som byrået ventes å utstede en kredittvurdering for.

6.

Et kredittvurderingsbyrå skal utforme sine rapporterings- og kommunikasjonslinjer slik at de sikrer at personene
nevnt i nr. 1 er uavhengige av kredittvurderingsbyråets øvrige virksomhet som utøves på forretningsmessig
grunnlag.

7.

Et kredittvurderingsbyrå skal sørge for at det finnes tilfredsstillende dokumentasjon og, ved behov, revisjonsspor for
byråets kredittvurderingsvirksomhet. Dokumentasjonen skal omfatte følgende:
a) for hver kredittvurdering, opplysninger om hvilke kredittvurderingsanalytikere som har deltatt i fastsettelsen
av kredittvurderingen, hvilke personer som har godkjent kredittvurderingen, om kredittvurderingen er gjort på
oppfordring eller uoppfordret samt datoen for kredittvurderingen,
b) regnskaper for honorarer som er mottatt fra kredittvurderte enheter eller tilknyttede tredjemenn, eller fra
brukere av kredittvurderinger,
c) regnskaper for hver bruker som abonnerer på kredittvurderingene eller tilknyttede tjenester,
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d) dokumentasjon om de fastlagte framgangsmåtene og metodene som kredittvurderingsbyrået bruker for å
fastsette kredittvurderinger,
e) intern dokumentasjon og interne saksdokumenter, herunder opplysninger og arbeidsdokumenter som ikke er
blitt offentliggjort, som danner grunnlag for beslutninger om kredittvurderinger,
f)

kredittanalyserapporter, kredittvurderingsrapporter og private kredittvurderingsrapporter samt intern
dokumentasjon, herunder opplysninger og arbeidsdokumenter som ikke er blitt offentliggjort, som danner
grunnlag for synspunktene som kommer til uttrykk i slike rapporter,

g) dokumentasjon om de framgangsmåtene og tiltakene som kredittvurderingsbyrået har gjennomført for å
oppfylle bestemmelsene i denne forordning, og
h) kopier av interne og eksterne meldinger, herunder elektroniske meldinger, som er mottatt eller sendt av
kredittvurderingsbyrået og dets ansatte og gjelder kredittvurderingsvirksomhet.
8.

Dokumentasjonen og revisjonssporene nevnt i nr. 7 skal oppbevares i det registrerte kredittvurderingsbyråets lokaler
i minst fem år og på anmodning stilles til rådighet for vedkommende myndigheter i den berørte medlemsstaten.
Ved tilbakekalling av et kredittvurderingsbyrås registrering skal dokumentasjonen oppbevares i et ytterligere
tidsrom på minst tre år.

9.

Dokumentasjon om kredittvurderingsbyråets og den kredittvurderte enhetens eller den tilknyttede tredjemanns
respektive rettigheter og plikter i henhold til en avtale om yting av kredittvurderingstjenester, skal oppbevares minst
så lenge som byråets forbindelse til den kredittvurderte enheten eller dens tilknyttede tredjemenn varer.

Avsnitt C
Regler for kredittvurderingsanalytikere og andre personer som er direkte involvert i
kredittvurderingsvirksomhet
1.

Kredittvurderingsanalytikere, ansatte i kredittvurderingsbyrået og andre fysiske personer hvis tjenester stilles til
rådighet for eller kontrolleres av kredittvurderingsbyrået, som er direkte involvert i kredittvurderingsvirksomhet,
samt personer med nær forbindelse til disse som definert i artikkel 1 nr. 2 i direktiv 2004/72/EF(1), skal ikke kjøpe
eller selge eller delta i noen form for transaksjon med finansielle instrumenter som er utstedt, garantert eller på
annen måte støttet av en kredittvurdert enhet som faller inn under disse personenes primære analyseansvar, bortsett
fra eierandeler i diversifiserte kollektive investeringsordninger, herunder forvaltede midler som pensjonsfond og
livsforsikring.

2.

Ingen person nevnt i nr. 1 skal delta i eller på annen måte påvirke fastsettelsen av en kredittvurdering av en bestemt
kredittvurdert enhet dersom denne personen
a) eier finansielle instrumenter i den kredittvurderte enheten, med unntak av eierandeler i diversifiserte kollektive
investeringsordninger,
b) eier finansielle instrumenter i en enhet som er tilknyttet en kredittvurdert enhet, dersom eierskapet kan medføre
eller generelt oppfattes som en årsak til interessekonflikter, bortsett fra eierandeler i diversifiserte kollektive
investeringsordninger,
c) nylig har vært ansatt eller hatt en forretningsmessig eller annen type forbindelse til den kredittvurderte enheten
som kan medføre eller generelt oppfattes som en årsak til interessekonflikter.

3.

Kredittvurderingsbyråer skal sikre at personene nevnt i nr. 1
a) treffer alle rimelige tiltak for å verne kredittvurderingsbyråets eiendom og dokumentasjon mot bedrageri, tyveri
eller misbruk, idet det tas hensyn til virksomhetens art, størrelse og kompleksitet og til arten og omfanget av
kredittvurderingsvirksomheten,
b) ikke gir videre opplysninger om kredittvurderingsbyråets kredittvurderinger eller mulige framtidige
kredittvurderinger, unntatt til den kredittvurderte enheten eller dens tilknyttede tredjemenn,

(1)

Kommisjonsdirektiv 2004/72/EF av 29. april 2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF med hensyn
til gjeldende markedspraksis, definisjonen av innsideinformasjon i forbindelse med råvarederivater, utarbeiding av lister over
personer som har tilgang til innsideinformasjon, melding av transaksjoner foretatt av personer med overordnet ansvar samt melding
av mistenkelige transaksjoner (EUT L 162 av 30.4.2004, s. 70).
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c) ikke deler fortrolige opplysninger som kredittvurderingsbyrået er blitt betrodd, med kredittvurderingsanalytikere
og ansatte hos en person som er direkte eller indirekte tilknyttet byrået gjennom kontroll, samt andre fysiske
personer hvis tjenester stilles til rådighet for eller kontrolleres av kredittvurderingsbyrået, og som ikke er
direkte involvert i kredittvurderingsvirksomhet, og,
d) ikke bruker eller deler fortrolige opplysninger med henblikk på handel med finansielle instrumenter eller andre
formål, med unntak av utøvelse av kredittvurderingsvirksomhet.
4.

Personer nevnt i nr. 1 skal ikke anmode om eller ta imot penger, gaver eller tjenester fra noen som omfattes av
kredittvurderingsbyråets forretningsvirksomhet.

5.

Dersom en person nevnt i nr. 1 anser at en annen slik person har begått en handling som vedkommende mener er
ulovlig, skal vedkommende umiddelbart rapportere dette til lederen for avdelingen for kontroll med overholdelse
uten at dette får negative følger for den som rapporterte.

6.

Dersom en kredittvurderingsanalytiker avslutter sitt arbeidsforhold og blir ansatt i en kredittvurdert enhet som
vedkommende har vært med på å kredittvurdere, eller i et finansforetak som vedkommende har hatt kontakt
med i forbindelse med arbeidet i kredittvurderingsbyrået, skal kredittvurderingsbyrået gjennomgå det arbeidet
analytikeren har utført i tilknytning til enheten eller foretaket i de siste to årene før vedkommende sluttet.

7.

En person nevnt i nr. 1 kan først tiltre en ledende stilling i den kredittvurderte enheten eller hos dens tilknyttede
tredjemann når det har gått seks måneder siden kredittvurderingen.

8.

Med hensyn til artikkel 7 nr. 4 skal kredittvurderingsbyråer sikre at
a) de ledende kredittvurderingsanalytikerne ikke deltar i kredittvurderingsvirksomhet som gjelder samme
kredittvurderte enhet eller dens tilknyttede tredjemenn, i mer enn høyst fire år,
b) kredittvurderingsanalytikerne ikke deltar i kredittvurderingsvirksomhet som gjelder samme kredittvurderte
enhet eller dens tilknyttede tredjemenn, i mer enn høyst fem år,
c) personer som godkjenner kredittvurderinger, ikke deltar i kredittvurderingsvirksomhet som gjelder samme
kredittvurderte enhet eller dens tilknyttede tredjemenn, i mer enn høyst sju år.
Personene nevnt i første ledd bokstav a), b) og c) skal ikke delta i kredittvurderingsvirksomhet som gjelder den
kredittvurderte enheten eller de tilknyttede tredjemenn nevnt i første ledd, i høyst to år etter utløpet av tidsrommene
fastsatt i nevnte bokstaver.

Avsnitt D
Regler for presentasjonen av kredittvurderinger

I.

Generelle krav
1.

Et kredittvurderingsbyrå skal sikre at det i en kredittvurdering klart og tydelig angis navn og stilling på den
ledende kredittvurderingsanalytikeren for den aktuelle kredittvurderingen samt navn og stilling på personen
med hovedansvar for å godkjenne kredittvurderingen.

2.

Et kredittvurderingsbyrå skal minst sikre at
a) alle vesentlige kilder, herunder den kredittvurderte enheten eller, dersom det er aktuelt, en tilknyttet
tredjemann, som ble brukt til å utarbeide kredittvurderingen, angis sammen med en opplysning om hvorvidt
kredittvurderingen er blitt framlagt for den kredittvurderte enheten eller dens tilknyttede tredjemann og
deretter endret før den ble utstedt,
b) den viktigste metoden eller versjon av metoden som ble brukt til å fastsette kredittvurderingen, tydelig
angis, sammen med en henvisning til en fullstendig beskrivelse av den; dersom kredittvurderingen bygger
på flere metoder, eller dersom henvisningen til bare den viktigste metoden kan få investorer til å overse
andre viktige sider ved kredittvurderingen, herunder eventuelle vesentlige endringer og avvik, skal
kredittvurderingsbyrået forklare dette forholdet i kredittvurderingen og angi på hvilken måte det er tatt
hensyn til de forskjellige metodene eller disse andre sidene ved kredittvurderingen,
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c) betydningen av hver vurderingskategori, definisjonen av mislighold eller inndrivelse samt eventuelle
passende varsler om risiko, herunder en følsomhetsanalyse av de relevante grunnleggende forutsetningene,
som matematiske eller korrelasjonsmessige forutsetninger, sammen med kredittvurderinger for både et
best og et verst tenkelig tilfelle, forklares,
d) det klart og tydelig opplyses om den dato kredittvurderingen første gang ble frigitt for spredning og
tidspunkt for siste ajourføring, og
e) det gis opplysninger om hvorvidt kredittvurderingen gjelder et nylig utstedt finansielt instrument og
hvorvidt kredittvurderingsbyrået vurderer det finansielle instrumentet for første gang.
3.

Kredittvurderingsbyrået skal minst tolv timer før offentliggjøringen underrette den kredittvurderte enheten om
kredittvurderingen og om de viktigste betraktningene som ligger til grunn for vurderingen, slik at enheten har
en mulighet til å gjøre kredittvurderingsbyrået oppmerksom på eventuelle faktafeil.

4.

Et kredittvurderingsbyrå skal ved offentliggjøring av kredittvurderinger angi klart og tydelig vurderingens
eventuelle egenskaper og begrensninger. Et kredittvurderingsbyrå skal ved offentliggjøring av kredittvurderinger
særlig angi tydelig om det anser at kvaliteten på de opplysningene som er tilgjengelige om den kredittvurderte
enheten, er tilfredsstillende og i hvilken grad det har kontrollert opplysningene som er blitt framlagt av den
kredittvurderte enheten eller dens tilknyttede tredjemann. Dersom en kredittvurdering omfatter en type enhet
eller finansielt instrument som det finnes begrensede historiske opplysninger om, skal kredittvurderingsbyrået
klart og tydelig angi slike begrensninger.
I et tilfelle der mangel på pålitelige opplysninger eller kompleksiteten til en ny type finansielt instrument eller
kvaliteten på de tilgjengelige opplysningene ikke er tilfredsstillende eller reiser alvorlig tvil med hensyn til
om kredittvurderingsbyrået kan utstede en troverdig kredittvurdering, bør kredittvurderingsbyrået avstå fra å
utstede en kredittvurdering, eller det bør trekke tilbake en eksisterende kredittvurdering.

5.

Når et kredittvurderingsbyrå offentliggjør en kredittvurdering, skal det i sine pressemeldinger eller rapporter
redegjøre for de viktigste faktorene som ligger til grunn for vurderingen.
Dersom opplysningene nevnt i nr. 1, 2 og 4 blir uforholdsmessig omfattende i forhold til lengden på den
utsendte rapporten, skal det være tilstrekkelig i selve rapporten å oppgi en klar og tydelig henvisning til et sted
der det er lett å få direkte tilgang til dem, f.eks. en lenke til opplysningene på et passende nettsted som tilhører
kredittvurderingsbyrået.

II. Tilleggskrav til kredittvurderinger av strukturerte finansielle instrumenter
1.

Når et kredittvurderingsbyrå vurderer et strukturert finansielt instrument, skal det i kredittvurderingen oppgi
alle opplysninger om de taps- og kontantstrømanalysene det har utført eller støtter seg til, samt eventuelle
forventede endringer av kredittvurderingen.

2.

Et kredittvurderingsbyrå skal angi nivået på den vurderingen det har foretatt med hensyn til de framgangsmåtene
for behørig aktsomhet som er gjennomført for strukturerte finansielle instrumenters underliggende finansielle
instrumenter eller andre eiendeler. Kredittvurderingsbyrået skal opplyse om det har foretatt en vurdering av
slike framgangsmåter for behørig aktsomhet, eller om det har tatt utgangspunkt i vurderinger fra en tredjemann,
og det skal angi hvordan resultatet av denne vurderingen har påvirket kredittvurderingen.

3.

Når et kredittvurderingsbyrå utsteder kredittvurderinger av strukturerte finansielle instrumenter, skal
offentliggjøringen av metoder, modeller og grunnleggende forutsetninger følges av en veiledning som forklarer
forutsetninger, parametrer, begrensninger og usikkerhet med hensyn til modellene og vurderingsmetodene,
herunder simuleringer av stressituasjoner, som er utført av byrået i forbindelse med vurderingene. Veiledningen
skal være tydelig og lett å forstå.

4.

Et kredittvurderingsbyrå skal fortløpende offentliggjøre opplysninger om alle de strukturerte finansielle
produktene som det har mottatt til en første gjennomgåelse eller en foreløpig vurdering. Opplysningene skal
offentliggjøres uavhengig av om utstederne inngår en kontrakt med kredittvurderingsbyrået om en endelig
vurdering.
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Avsnitt E
Opplysninger

I.

Generelle opplysninger
Et kredittvurderingsbyrå skal generelt opplyse om at det er registrert i samsvar med denne forordning samt
framlegge følgende opplysninger:
1.

eventuelle faktiske eller mulige interessekonflikter som nevnt i avsnitt B nr. 1,

2.

en liste over byråets tilleggstjenester,

3.

kredittvurderingsbyråets retningslinjer med hensyn til offentliggjøring av kredittvurderinger og andre tilhørende
meldinger,

4.

en generell beskrivelse av byråets godtgjøringsordninger,

5.

metoder og beskrivelser av modeller og grunnleggende forutsetninger, som matematiske og korrelasjonsmessige
forutsetninger, som brukes i kredittvurderingsvirksomheten, samt vesentlige endringer av dem,

6.

eventuelle vesentlige endringer av byråets systemer, ressurser eller framgangsmåter, og

7.

dersom det er relevant, byråets atferdsregler.

II. Regelmessige opplysninger
Et kredittvurderingsbyrå skal regelmessig offentliggjøre følgende opplysninger:
1.

Hver sjette måned gis det opplysninger om historiske misligholdsrater for byråets kredittvurderingskategorier,
idet det skilles mellom utstedernes viktigste geografiske områder, og om misligholdsratene for disse kategoriene
har endret seg over tid.

2.

Hvert år gis følgende opplysninger:
a) en liste over kredittvurderingsbyråets 20 største kunder etter inntekten de står for, og
b) en liste over de av kredittvurderingsbyråets kunder hvis bidrag til den vekst som er skapt i byråets inntekt
i foregående regnskapsår, oversteg veksten i byråets samlede inntekt i det året med en faktor på over
1,5. Disse kundene skal oppføres på listen bare dersom de i det aktuelle året sto for over 0,25 % av
kredittvurderingsbyråets samlede inntekt på verdensplan.

Med hensyn til dette nummer menes med «kunde» en enhet og dets datterforetak samt tilknyttede enheter som
førstnevnte enhet har over 20 % eierandel i, og alle andre enheter som den har forhandlet fram en strukturering
av en gjeldsutstedelse for på vegne av en kunde, og der en avgift er blitt betalt direkte eller indirekte til
kredittvurderingsbyrået for kredittvurderingen av gjeldsutstedelsen.

III. Rapport om gjennomsiktighet
Et kredittvurderingsbyrå skal hvert år offentliggjøre følgende opplysninger:

(1)

1.

detaljerte opplysninger om kredittvurderingsbyråets juridiske struktur og eierskap, herunder opplysninger om
eierandeler i henhold til artikkel 9 og 10 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF av 15. desember
2004 om harmonisering av innsynskrav med hensyn til opplysninger om utstedere av verdipapirer som er
opptatt til notering på et regulert marked(1),

2.

en beskrivelse av internkontrollordningene som sikrer kvaliteten på kredittvurderingsvirksomheten,

3.

statistikk over personalfordelingen på arbeid med nye kredittvurderinger, gjennomgåelse av kredittvurderinger
og evaluering av metoder og modeller samt fordelingen av personale i den øverste ledelsen,

EUT L 390 av 31.12.2004, s. 38.
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4.

en beskrivelse av dokumentasjonspraksisen,

5.

resultatet av den årlige interne gjennomgåelsen av den uavhengige avdelingen for kontroll med overholdelse,

6.

en beskrivelse av rotasjonsordningen for ledelsen og kredittvurderingsanalytikere,

7.

finansielle opplysninger om kredittvurderingsbyråets inntekter fordelt etter
kredittvurderingsvirksomhet og øvrig virksomhet med en fullstendig beskrivelse av hver, og

8.

en erklæring om foretaksstyring i henhold til artikkel 46a nr. 1 i rådsdirektiv 78/660/EØF av 25. juli 1978
om årsregnskapene for visse selskapsformer(1). I forbindelse med erklæringen skal opplysningene nevnt i
artikkel 46a nr. 1 bokstav d) i nevnte direktiv framlegges av kredittvurderingsbyrået, uavhengig av om det er
omfattet av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/25/EF av 21. april 2004 om overtakelsestilbud(2).

________

(1)
(2)
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EUT L 142 av 30.4.2004, s. 12.
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VEDLEGG II
OPPLYSNINGER SOM SKAL GIS I SØKNADEN OM REGISTRERING
1.

Kredittvurderingsbyråets fulle navn og adressen til byråets forretningskontor i Fellesskapet

2.

Navn og kontaktopplysninger til en kontaktperson og til lederen for avdelingen for kontroll med overholdelse

3.

Rettslig status

4.

Kredittvurderingskategorier som kredittvurderingsbyrået søker om å bli registrert for

5.

Eierstruktur

6.

Organisasjonsstruktur og foretaksstyring

7.

Finansielle ressurser for å gjennomføre kredittvurderingsvirksomhet

8.

Kredittvurderingsbyråets personale og sakkunnskap

9.

Opplysninger om kredittvurderingsbyråets datterforetak

10. Beskrivelse av framgangsmåter og metoder som brukes for å utstede og gjennomgå kredittvurderinger
11. Retningslinjer og rutiner for å påvise, håndtere og opplyse om eventuelle interessekonflikter
12. Opplysninger om kredittvurderingsanalytikere
13. Ordninger for godtgjøring og evaluering av resultater
14. Andre tjenester enn kredittvurderingsvirksomhet som kredittvurderingsbyrået akter å utføre
15. Driftsplan, herunder opplysninger om hvor størstedelen av forretningsvirksomheten sannsynligvis forventes å bli
utøvd, hvilke filialer som skal opprettes, og hvilken type virksomhet som er planlagt
16. Dokumenter og detaljerte opplysninger om forventet bruk av godkjenning
17. Dokumenter og detaljerte opplysninger om forventede utkontrakteringsordninger, herunder opplysninger om
enheter som har påtatt seg utkontrakteringsfunksjoner

________________
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/1/EF

23.6.2016

2016/EØS/35/09

av 15. januar 2008
om integrert forebygging og begrensning av forurensning
(kodifisert utgave)(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET
EUROPEISKE UNIONEN HAR —

FOR

DEN

3)

I det femte handlingsprogrammet for miljø, som i store
trekk ble godkjent av Rådet og representantene for
medlemsstatenes regjeringer forsamlet i Rådet, i resolusjon
av 1. februar 1993 om et fellesskapsprogram for politikk
og tiltak på området miljø og bærekraftig utvikling(5),
legges det særlig vekt på integrert begrensning av
forurensning som et viktig ledd i utviklingen mot en mer
bærekraftig likevekt mellom på den ene side menneskelig
virksomhet og den sosioøkonomiske utviklingen og på
den annen side naturens ressurser og regenereringsevne.

4)

Gjennomføring av en integrert begrensning av
forurensning krever fellesskapstiltak for å endre og
utfylle Fellesskapets gjeldende regelverk om forebygging
og begrensning av forurensning fra industrianlegg.

5)

Ved rådsdirektiv 84/360/EØF av 28. juni 1984 om
bekjempelse av luftforurensning fra industrianlegg(6)
ble det innført en allmenn ramme med krav om
forhåndstillatelse til drift eller vesentlig endring av
industrianlegg som kan forårsake luftforurensning.

6)

Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/11/EF av
15. februar 2006 om forurensning forårsaket av visse
farlige stoffer i Fellesskapets vannmiljø(7) ble det innført
krav om tillatelse til utslipp av slike stoffer.

7)

Fellesskapet har et regelverk om bekjempelse av
luftforurensning og om forebygging eller begrensning av
utslipp av farlige stoffer til vann, men det finnes ikke noe
tilsvarende regelverk i Fellesskapet for å forebygge eller
begrense utslipp til jord.

(5)
(6)

EFT C 138 av 17.5.1993, s. 1.
EFT L 188 av 16.7.1984, s. 20. Direktivet endret ved direktiv 91/692/EØF
(EFT L 377 av 31.12.1991, s. 48).
EUT L 64 av 4.3.2006, s. 52.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 175 nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen, og

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

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1)

2)

Rådsdirektiv 96/61/EF av 24. desember 1996 om
integrert forebygging og begrensning av forurensning(3)
er betydelig endret en rekke ganger(4). Av klarhetshensyn
og av praktiske årsaker bør nevnte direktiv kodifiseres.

Målene og prinsippene for Fellesskapets miljøpolitikk,
slik de er definert i traktatens artikkel 174, består
særlig i å forebygge, redusere, og så langt det er mulig,
eliminere forurensning, fortrinnsvis ved kilden, og sikre
at naturressursene forvaltes fornuftig, ut fra prinsippet om
at forurenseren betaler og prinsippet om forebygging av
forurensning.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 24 av 29.1.2008, s. 8, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 28/2012 av 10. februar 2012
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 34 av 21.6.2012, s. 40.
(1) EUT C 97 av 28.4.2007, s. 12.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 19. juni 2007 (ennå ikke offentliggjort i EUT)
og rådsbeslutning av 17.desember 2007.
(3) EFT L 257 av 10.10.1996, s. 26. Direktivet sist endret ved europaparlaments
og rådsforordning (EF) nr. 166/2006 (EUT L 33 av 4.2.2006, s. 1).
(4) Se vedlegg VI del A.

(7)
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8)

Særskilte strategier for begrensning av utslipp til luft,
vann og jord hver for seg vil kunne øke overføringen av
forurensning mellom ulike miljøområder istedenfor å
verne miljøet som helhet.

9)

Formålet med integrert begrensning av forurensning er å
forebygge utslipp til luft, vann eller jord overalt der det er
praktisk mulig, idet det tas hensyn til avfallshåndtering,
og der dette ikke er mulig, å begrense utslippene for å
oppnå et høyt vernenivå for miljøet som helhet.

10) Ved dette direktiv bør det fastsettes en allmenn ramme
for integrert forebygging og begrensning av forurensning.
Det bør fastsette slike tiltak som er nødvendige for å
kunne gjennomføre integrert forebygging og begrensning
av forurensning med sikte på å oppnå et høyt vernenivå
for miljøet som helhet. Det bør oppmuntres til anvendelse
av prinsippet om bærekraftig utvikling gjennom en
integrert tilnærming til begrensning av forurensning.

11) Bestemmelsene i dette direktiv får anvendelse uten
at bestemmelsene i rådsdirektiv 85/337/EØF av 27.
juni 1985 om vurdering av visse offentlige og private
prosjekters miljøvirkninger(1) berøres. Dersom det ved
tildeling av tillatelse skal tas hensyn til opplysninger
eller konklusjoner som har framkommet som følge av
anvendelse av sistnevnte direktiv, berører dette direktiv
ikke gjennomføringen av direktiv 85/337/EØF.
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slik at den/de før tillatelsen gis, kan forsikre seg om at
alle hensiktsmessige tiltak for å forebygge eller begrense
forurensning er fastsatt. Svært ulike søknadsprosedyrer
kan medføre ulike nivåer for miljøvern og ulike grader av
oppmerksomhet i offentligheten. Søknader om tillatelse i
henhold til dette direktiv bør derfor oppfylle et minstekrav
til opplysninger.

15) En fullstendig samordning av framgangsmåten
og vilkårene for tillatelse mellom vedkommende
myndigheter bør gjøre det mulig å oppnå det høyest
mulige vernenivået for miljøet som helhet.

16) Vedkommende myndighet eller myndigheter bør gi eller
endre en tillatelse bare dersom det er fastsatt integrerte
miljøverntiltak for luft, vann og jord.

17) Tillatelsen bør omfatte alle nødvendige tiltak for å
oppfylle vilkårene i tillatelsen, slik at det kan oppnås
et høyt vernenivå for miljøet som helhet. Uten at
framgangsmåten for utstedelse av tillatelse berøres, kan
disse tiltakene også underlegges alminnelige bindende
krav.

12) Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å
påse at den driftsansvarlige for industrivirksomhet nevnt i
dette direktiv oppfyller de alminnelige prinsippene i visse
grunnleggende krav. Det er tilstrekkelig at vedkommende
myndigheter for dette formål tar disse alminnelige
prinsippene i betraktning når de utarbeider vilkårene for
tillatelse.

18) Utslippsgrenseverdier, parametrer eller tilsvarende
tekniske tiltak bør bygge på de beste tilgjengelige
teknikkene uten at bruk av en særskilt teknikk eller
teknologi påbys, og idet det tas hensyn til det berørte
anleggets tekniske egenskaper, geografiske beliggenhet
og de lokale miljøforholdene. I alle tilfeller bør vilkårene
for tillatelse inneholde bestemmelser om begrensning av
langtransportert eller grensekryssende forurensning og
sikre et høyt vernenivå for miljøet som helhet.

13) Visse bestemmelser som vedtas i samsvar med dette
direktiv, skal anvendes på eksisterende anlegg etter 30.
oktober 2007, mens andre skulle anvendes fra 30. oktober
1999.

19) Medlemsstatene skal avgjøre hvordan det eventuelt kan
tas hensyn til det berørte anleggets tekniske egenskaper,
geografiske beliggenhet og de lokale miljøforholdene.

14) For å angripe forurensningsproblemene mest mulig  
effektivt og virkningsfullt bør den driftsansvarlige ta
miljøaspektene i betraktning. Vedkommende myndighet
eller myndigheter bør underrettes om nevnte aspekter
(1)

EFT L 175 av 5.7.1985, s. 40. Direktivet sist endret ved europaparlamentsog rådsdirektiv 2003/35/EF (EUT L 156 av 25.6.2003, s. 17).

20) Dersom en miljøkvalitetsstandard gjør det nødvendig med
strengere vilkår enn dem som kan oppnås ved bruk av de
beste tilgjengelige teknikkene, bør det særlig fastsettes
utfyllende vilkår i tillatelsen uten at det berører andre tiltak
som kan treffes for å oppfylle miljøkvalitetsstandardene.
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21) Siden de beste tilgjengelige teknikkene endrer seg med
tiden, særlig på bakgrunn av den tekniske utviklingen, bør
vedkommende myndigheter følge med i eller underrettes
om denne utviklingen.

22) Endringer av et anlegg kan forårsake forurensning.
Vedkommende myndighet eller myndigheter bør derfor
underrettes om enhver endring som vil kunne påvirke
miljøet. En vesentlig endring av anlegget skal det på
forhånd være gitt tillatelse til, i samsvar med dette
direktiv.

23) Vilkårene for tillatelse skal vurderes på nytt med jevne
mellomrom og om nødvendig ajourføres. Under visse
omstendigheter vil de uansett bli vurdert på nytt.

24) Reell offentlig deltaking i beslutningsprosessen bør sette
offentligheten i stand til å gi uttrykk for synspunkter og
bekymringer som kan være relevante for beslutningene,
slik at beslutningstakeren kan ta hensyn til disse, noe som
øker ansvarligheten og åpenheten i beslutningsprosessen
og bidrar til allmenn miljøbevissthet og støtte for
beslutningene. Offentligheten bør særlig ha tilgang til
opplysninger om driften av anlegg og deres mulige
miljøvirkninger, og før vedtak gjøres, ha adgang til
opplysninger om søknader om tillatelse for nye anlegg
eller vesentlige endringer av anlegg, om selve tillatelsene,
om ajourføringen og om de relevante måledata.

25) Det bør derfor oppmuntres til deltaking, også fra
sammenslutninger, organisasjoner og grupper, særlig
ikke-statlige organisasjoner som fremmer miljøvern,
blant annet ved å gi offentligheten mer kunnskap om
miljøet.

26) Det europeiske fellesskap undertegnet UN-ECEkonvensjonen om tilgang til miljøinformasjon, offentlig
deltaking i beslutningsprosesser og klageadgang
på miljøområdet («Århus-konvensjonen») 25. juni
1998. Blant Århus-konvensjonens formål er å sikre
offentlighetens rett til å delta i beslutningsprosesser i
miljøsaker for å bidra til å verne retten til å leve i et miljø
som er egnet for menneskers helse og trivsel.

27) Utarbeiding og utveksling av opplysninger på
fellesskapsplan om de beste tilgjengelige teknikkene bør
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medvirke til å redusere skjevhetene på det teknologiske
området i Fellesskapet, fremme verdensomspennende
spredning av grenseverdier og teknikker som brukes i
Fellesskapet, og hjelpe medlemsstatene til en effektiv
gjennomføring av dette direktiv.
28) Det bør regelmessig utarbeides rapporter om dette
direktivs anvendelse og virkning.
29) Dette direktiv gjelder anlegg med et stort potensial for
forurensning, og dermed også for grensekryssende
forurensning. Det bør holdes samråd over landegrensene
når det søkes om tillatelse for nye anlegg eller vesentlige
endringer av anlegg som kan antas å ha vesentlige
skadevirkninger på miljøet. Søknader som gjelder slike
forslag eller vesentlige endringer, bør være tilgjengelige
for offentligheten i den medlemsstaten som antas å bli
berørt.
30) Det vil kunne påvises et behov for innsats på fellesskapsplan
med sikte på å fastsette utslippsgrenseverdier for visse
kategorier av anlegg og forurensende stoffer som
omfattes av dette direktiv. Europaparlamentet og Rådet
bør fastsette disse utslippsgrenseverdiene i samsvar med
traktatens bestemmelser.
31) Bestemmelsene i dette direktiv bør få anvendelse uten
at fellesskapsbestemmelser om helse og sikkerhet på
arbeidsplassen berøres.
32) Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes
forpliktelser angående fristene for innarbeiding i nasjonal
lovgivning av direktivene angitt i vedlegg VI del B —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
Formål og virkeområde
Formålet med dette direktiv er å oppnå en integrert forebygging
og begrensning av forurensning fra de formene for virksomhet
som er oppført i vedlegg I.   I direktivet fastsettes det tiltak
med sikte på å forebygge eller, dersom dette ikke er mulig,
å begrense utslippene fra ovennevnte former for virksomhet
til luft, vann og jord, herunder tiltak som gjelder avfall, for å
oppnå et høyt vernenivå for miljøet som helhet, uten at dette
berører direktiv 85/337/EØF og andre fellesskapsbestemmelser
på området.
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Artikkel 2
Definisjoner
I dette direktiv menes med:
1. «stoff» alle grunnstoffer og deres forbindelser, unntatt
radioaktive stoffer i henhold til rådsdirektiv 96/29/
Euratom av 13. mai 1996 om fastsettelse av grunnleggende
sikkerhetsstandarder for vern av helsen til arbeidstakere og
allmennheten mot fare forårsaket av ioniserende stråling(1)
og genmodifiserte organismer i henhold til rådsdirektiv
90/219/EØF av 23. april 1990 om innesluttet bruk av genetisk
modifiserte mikroorganismer(2) og europaparlaments- og
rådsdirektiv 2001/18/EF av 12. mars 2001 om utsetting i
miljøet av genmodifiserte organismer(3),
2. «forurensning» direkte eller indirekte tilførsel som følge av
menneskelig virksomhet til luft, vann eller jord av stoffer,
vibrasjoner, varme eller støy som kan skade menneskers
helse eller miljøets kvalitet, medføre skade på materielle
verdier eller forringelse eller forstyrrelse av miljøets
opplevelsesverdi eller annen legitim bruk av miljøet,
3. «anlegg» en fast teknisk enhet der det utføres en eller flere
av de former for virksomhet som er oppført i vedlegg I,
samt enhver annen virksomhet direkte forbundet med den
som teknisk er knyttet til de former for virksomhet som
utføres på stedet, og som kan ha innvirkning på utslipp og
forurensning,
4. «eksisterende anlegg» et anlegg som var i drift eller var
godkjent i henhold til gjeldende lovgivning 30. oktober
1999, eller som det etter vedkommende myndighets
oppfatning var inngitt en fullstendig søknad om tillatelse
for, forutsatt at anlegget var satt i drift senest 30. oktober
2000,
5. «utslipp» direkte eller indirekte utslipp til luft, vann eller
jord av stoffer, vibrasjoner, varme eller støy fra punktkilder
eller spredte kilder i et anlegg,
6. «utslippsgrenseverdier» den massen, uttrykt med visse
bestemte parametrer, den konsentrasjonen av og/eller
det nivået for et utslipp som ikke må overskrides i løpet
av et eller flere fastsatte tidsrom. Det kan også fastsettes
utslippsgrenseverdier for særskilte grupper, familier
eller kategorier av stoffer, særlig for de stoffene som er
( 1)
(2)
(3)

EFT L 159 av 29.6.1996, s. 1.
EFT L 117 av 8.5.1990, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsvedtak 2005/174/EF (EUT L 59 av 5.3.2005, s. 20).
EFT L 106 av 17.4.2001, s. 1. Direktivet sist endret ved forordning (EF)
nr. 1830/2003 (EFT L 268 av 18.10.2003, s. 24).
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oppført i vedlegg III. Utslippsgrenseverdiene for stoffene
skal vanligvis gjelde for det punktet der utslippene skjer
fra anlegget, idet det ses bort fra enhver fortynning ved
fastsettelsen av grenseverdiene. Ved indirekte utslipp til
vann kan virkningen av et renseanlegg tas i betraktning
ved fastsettelsen av utslippsgrenseverdiene for anlegget,
forutsatt at miljøet som helhet sikres et tilsvarende
vernenivå, og at miljøet ikke belastes med et høyere
forurensningsnivå, uten at direktiv 2006/11/ΕF og dets
gjennomføringsdirektiver berøres,

7. «miljøkvalitetsstandard» et sett med krav som skal
oppfylles av et bestemt miljø eller en særlig del av det på et
fastsatt tidspunkt, som fastsatt i Fellesskapets regelverk,

8. «vedkommende myndighet» den eller de myndigheter eller
organer som i henhold til medlemsstatenes lovgivning
har ansvar for å utføre de oppgavene som følger av dette
direktiv,

9. «tillatelse» et eller flere skriftlige vedtak eller deler av
vedtak der det gis tillatelse til drift av et anlegg eller en del
av et anlegg på visse vilkår som sikrer at anlegget oppfyller
kravene i dette direktiv. En tillatelse kan omfatte et eller
flere anlegg eller deler av anlegg som ligger på samme sted,
og drives av den samme driftsansvarlige,

10. «driftsendring» en endring i et anleggs art eller virkemåte,
eller en utvidelse av anlegget som kan få følger for miljøet,

11. «vesentlig endring» en driftsendring som etter
vedkommende myndighets oppfatning kan ha betydelig
skadevirkning på mennesker eller miljø. I forbindelse med
denne definisjonen skal enhver endring eller utvidelse
av en drift anses som vesentlig dersom endringen eller
utvidelsen i seg selv oppfyller eventuelle terskelverdier
fastsatt i vedlegg I,

12. «beste tilgjengelige teknikker» det mest effektive og
avanserte trinnet i utviklingen av virksomhetsformene
og deres driftsmetoder, som er uttrykk for om en
teknikk i prinsippet er praktisk egnet som grunnlag for
utslippsgrenseverdier med sikte på å forebygge og, dersom
dette ikke er mulig, generelt begrense utslippene og
miljøvirkningen som helhet. Med
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a) «teknikker» menes både den anvendte teknologien
og måten anlegg konstrueres, bygges, vedlikeholdes,
drives og avvikles på,
b) «tilgjengelige teknikker» menes de som er utviklet
i en slik målestokk at de kan anvendes i den aktuelle
industrielle sektoren på økonomisk og teknisk mulige
vilkår, idet det tas hensyn til kostnader og fordeler,
uansett om teknikkene anvendes eller produseres i
den berørte medlemsstaten eller ikke, så lenge den
driftsansvarlige har tilgang til teknikkene på rimelige
vilkår,
c) «beste» teknikker menes de som er mest effektive for å
oppnå et høyt allment vernenivå for miljøet som helhet.
Når de beste tilgjengelige teknikkene skal fastsettes, bør
særlig forholdene oppført i vedlegg IV tas i betraktning,
13. «driftsansvarlig» enhver fysisk eller juridisk person som
driver eller eier anlegget, eller som eventuelt i henhold
til nasjonal lovgivning har fått overdratt den avgjørende
økonomiske råderetten med hensyn til den tekniske driften
av anlegget,
14. «offentlighet» en eller flere fysiske eller juridiske personer
og, i samsvar med nasjonal lovgivning eller praksis, deres
sammenslutninger, organisasjoner eller grupper,
15. «den berørte offentlighet» den offentlighet som berøres eller
kan antas å bli berørt av, eller ha interesse i, beslutninger
om utstedelse eller ajourføring av en tillatelse eller vilkår
for tillatelse. I forbindelse med denne definisjonen skal
ikke-statlige organisasjoner som fremmer miljøvern og
oppfyller eventuelle krav i henhold til nasjonal lovgivning,
anses for å ha en interesse.
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c) avfallsproduksjon unngås, i samsvar med europaparlamentsog rådsdirektiv av 5. april 2006 om avfall(1). Dersom avfall
produseres, skal det gjenvinnes, og dersom gjenvinning er
umulig av tekniske og økonomiske årsaker, skal avfallet
sluttbehandles på en slik måte at enhver miljøvirkning
unngås eller begrenses,
d) energien utnyttes effektivt,
e) det treffes de nødvendige tiltak for å forebygge uhell og
begrense følgene av dem,
f) det treffes de nødvendige tiltak ved endelig opphør av
virksomheten for å unngå enhver forurensningsrisiko og
for å sette driftsstedet i tilfredsstillende stand igjen.
2. For å etterkomme denne artikkel er det tilstrekkelig at
medlemsstatene sørger for at vedkommende myndigheter tar
i betraktning de alminnelige prinsippene fastlagt i nr. 1 når de
fastsetter vilkårene for tillatelse.

Artikkel 4
Tillatelse for nye anlegg
Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre
at ingen nye anlegg settes i drift uten tillatelse i samsvar
med dette direktiv; dette berører ikke unntakene fastsatt i
europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/80/EF av 23. oktober
2001 om begrensning av utslipp av visse luftforurensende
stoffer fra store forbrenningsanlegg(2).

Artikkel 5
Vilkår for tillatelse for eksisterende anlegg

Artikkel 3
Alminnelige prinsipper for den driftsansvarliges
grunnleggende forpliktelser
1. Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige
for at vedkommende myndigheter sikrer at anlegget drives på
en slik måte at

1. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre
at vedkommende myndigheter, ved hjelp av tillatelser utstedt i
samsvar med artikkel 6 og 8 eller på en hensiktsmessig måte
ved å vurdere på nytt og om nødvendig ajourføre vilkårene,
sørger for at eksisterende anlegg drives i samsvar med kravene
i artikkel 3, 7, 9, 10 og 13 og artikkel 14 bokstav a) og b) samt
artikkel 15 nr. 2 senest 30. oktober 2007, uten at andre særskilte
fellesskapsbestemmelser berøres.

a) alle hensiktsmessige forebyggende tiltak mot forurensning
treffes, særlig ved at de beste tilgjengelige teknikkene
benyttes,

2. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å
anvende artikkel 1, 2, 11 og 12, artikkel 14 bokstav c), artikkel
15 nr. 1 og 3, artikkel 17, 18 og artikkel 19 nr. 2 på eksisterende
anlegg fra 30. oktober 1999.

b) det ikke forårsakes noen vesentlig forurensning,

(1)
(2)

EUT L 114 av 27.4.2006, s. 9.
EFT L 309 av 27.11.2001, s. 1. Direktivet sist endret ved rådsdirektiv
2006/105/EF (EUT L 363 av 20.12.2006, s. 368).
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Artikkel 6

Søknad om tillatelse

kontroll med farene for større ulykker med farlige stoffer(1)
eller andre opplysninger gitt i henhold til annen lovgivning
oppfyller noen av kravene i denne artikkel, kan disse
opplysningene inngå i eller legges ved søknaden om tillatelse.

1. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å
påse at søknader til vedkommende myndighet inneholder en
beskrivelse av

a) anlegget og arten og omfanget av virksomheten,

b) råstoffer og hjelpestoffer, andre stoffer samt den energien
som benyttes i eller genereres av anlegget,
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Artikkel 7
Integrert framgangsmåte for tildeling av tillatelser
Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre
at framgangsmåten og vilkårene for tillatelse samordnes fullt
ut dersom flere enn én vedkommende myndighet medvirker,
slik at det sikres en effektiv integrert framgangsmåte hos
alle vedkommende myndigheter i forbindelse med denne
prosedyren.

c) kildene til utslipp fra anlegget,

Artikkel 8
Beslutninger

d) tilstanden til området der anlegget ligger,

e) arten og mengden av utslipp som kan forutses fra anlegget
til de ulike delene av miljøet, samt en redegjørelse for
betydelige miljøvirkninger som utslippene kan medføre,

f) den teknologien som er valgt, og andre teknikker som
kan forebygge eller, dersom dette ikke er mulig, begrense
utslipp fra anlegget,

g) tiltak for å forebygge og gjenvinne avfall som produseres
ved anlegget, dersom det er behov for det,

h) andre foreslåtte tiltak for å oppfylle de alminnelige
prinsippene for den driftsansvarliges grunnleggende
forpliktelser som nevnt i artikkel 3,

i) foreslåtte tiltak for å måle utslipp til miljøet,

j) en oversikt over de viktigste alternativene, dersom slike
finnes, som søkeren har undersøkt.

En søknad om tillatelse skal også inneholde et ikke-teknisk
sammendrag av opplysningene nevnt i bokstav a)˗j).

2. Dersom opplysninger gitt i samsvar med kravene fastsatt
i direktiv 85/337/EØF eller en sikkerhetsrapport utarbeidet i
samsvar med rådsdirektiv 96/82/EF av 9. desember 1996 om

Uten at det berører andre krav som følger av nasjonal
lovgivning eller fellesskapsbestemmelser, skal vedkommende
myndighet gi en tillatelse med vilkår som sikrer at anlegget
oppfyller kravene i dette direktiv, eller, dersom dette ikke er
mulig, avslå å gi en slik tillatelse.
Alle tildelte eller endrede tillatelser må omfatte de reglene for
vern av luft, vann og jord som er omhandlet i dette direktiv.

Artikkel 9
Vilkår i tillatelsen
1. Medlemsstatene skal påse at tillatelsen omfatter alle
tiltak som er nødvendige for å oppfylle vilkårene for tillatelse i
artikkel 3 og 10, slik at det gjennom vern av luft, vann og jord
oppnås et høyt vernenivå for miljøet som helhet.
2. Når det gjelder nye anlegg eller en vesentlig endring der
artikkel 4 i direktiv 85/337/EØF får anvendelse, skal det tas
hensyn til alle relevante opplysninger eller konklusjoner som
er framkommet i forbindelse med anvendelsen av artikkel 5, 6
og 7 i nevnte direktiv når tillatelser tildeles.
3. Tillatelsen skal omfatte utslippsgrenseverdier for
forurensende stoffer, særlig stoffene oppført i listen i vedlegg III,
som i betraktning av deres art og potensielle evne til å overføre
forurensning fra et miljø til et annet (vann, luft og jord) vil
kunne slippes ut fra det berørte anlegget i betydelige mengder.
Om nødvendig skal tillatelsen omfatte hensiktsmessige krav
som sikrer vern av jord og grunnvann, og tiltak for håndtering
av avfall som genereres i anlegget. Grenseverdiene kan
eventuelt utfylles eller erstattes med likeverdige parametrer
eller tekniske tiltak.
(1)

EFT L 10 av 14.1.1997, s. 13. Direktivet sist endret ved europaparlaments
og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).
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For anleggene oppført i vedlegg I nr. 6.6 skal det ved
fastsettelsen av utslippsgrenseverdier i samsvar med dette
nummeret tas de praktiske hensynene som gjelder for disse
kategoriene av anlegg.

6. Tillatelsen skal omfatte tiltak i forbindelse med andre
driftsvilkår enn de normale.   Når det er fare for at miljøet
kan påvirkes, skal det derfor tas passende hensyn til oppstart,
lekkasjer, svikt, momentan driftsstans og endelig opphør av
driften.

Dersom utslipp av klimagasser fra et anlegg er oppført i
vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF av
13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning for handel med
utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet(1), i tilknytning til
virksomhet som utføres i det aktuelle anlegget, skal tillatelsen
ikke omfatte en utslippsgrenseverdi for direkte utslipp av den
aktuelle gassen, med mindre dette er nødvendig for å forhindre
betydelig lokal forurensning.

Tillatelsen kan også omfatte midlertidige unntak fra kravene i
nr. 4 dersom en rehabiliteringsplan godkjent av vedkommende
myndighet sikrer at kravene oppfylles innen seks måneder, og
dersom prosjektet fører til en begrensning av forurensningen.

For virksomheter oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/
EF kan medlemsstatene velge å unnlate å fastsette krav til
energieffektivitet for forbrenningsenheter eller andre enheter
som slipper ut karbondioksid på stedet.

7. Tillatelsen kan for dette direktivs formål omfatte andre
særlige vilkår som medlemsstaten eller vedkommende
myndighet finner hensiktsmessige.
8. Uten at det berører forpliktelsen til å innføre en
framgangsmåte for utstedelse av tillatelse i samsvar med dette
direktiv, kan medlemsstatene fastsette særlige krav for særskilte
kategorier av anlegg i alminnelige bindende bestemmelser
istedenfor å ta dem med i vilkårene for individuelle tillatelser,
forutsatt at dette sikrer en integrert framgangsmåte og et
tilsvarende høyt vernenivå for miljøet som helhet

Vedkommende myndigheter skal ved behov endre tillatelsene
i tråd med dette.
Artikkel 10
Tredje, fjerde og femte ledd får ikke anvendelse på anlegg
som er midlertidig unntatt fra ordningen for handel med
utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet i samsvar med
artikkel 27 i direktiv 2003/87/EF.

4. Uten at artikkel 10 berøres, skal utslippsgrenseverdiene
og de tilsvarende parametrene og tekniske tiltakene som er
nevnt i nr. 3, bygge på de beste tilgjengelige teknikkene uten
at bruk av en særskilt teknikk eller teknologi påbys, og idet
det tas hensyn til de berørte anleggenes tekniske egenskaper,
geografiske beliggenhet og de lokale miljøforholdene. I alle
tilfeller skal vilkårene for tillatelse inneholde bestemmelser
om begrensning av langtransportert eller grensekryssende
forurensning og sikre et høyt vernenivå for miljøet som helhet.

5. Tillatelsen skal omfatte hensiktsmessige krav til
utslippsmålinger, med angivelse av målemetode, målingenes
hyppighet og vurderingsprosedyrer, samt en forpliktelse til å gi
vedkommende myndighet de opplysninger som er nødvendige
for å kontrollere at vilkårene i tillatelsen overholdes.

Beste tilgjengelige teknikker og miljøkvalitetsstandarder
Dersom en miljøkvalitetsstandard gjør det nødvendig med
strengere vilkår enn dem som kan oppnås ved bruk av de beste
tilgjengelige teknikkene, skal det særlig fastsettes utfyllende
vilkår i tillatelsen uten at det berører andre tiltak som kan
treffes for å oppfylle miljøkvalitetsstandardene.

Artikkel 11
Utvikling innen de beste tilgjengelige teknikkene
Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndighet
følger eller underrettes om utviklingen i de beste tilgjengelige
teknikkene.

Artikkel 12
De driftsansvarliges endringer av anlegg

For anleggene oppført i vedlegg I nr. 6.6 kan det ved
fastsettelsen av tiltakene nevnt i dette nummer tas hensyn til
kostnader og fordeler.
( 1)

EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32. Direktivet endret ved direktiv 2004/101/EF
(EUT L 338 av 13.11.2004, s. 18).

1. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å påse
at den driftsansvarlige underretter vedkommende myndigheter
om alle planlagte driftsendringer. Vedkommende myndigheter
skal eventuelt ajourføre tillatelsen eller vilkårene.
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2. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å
påse at den driftsansvarlige ikke foretar planlagte vesentlige
endringer i anleggets drift uten tillatelse gitt i samsvar med
dette direktiv. Søknaden om tillatelse og vedkommende
myndigheters vedtak må omfatte de delene av anlegget og de
forholdene nevnt i artikkel 6 som kan bli berørt av endringen.
De relevante bestemmelsene i artikkel 3, artikkel 6˗10 og
artikkel 15 nr. 1, 2 og 3 får tilsvarende anvendelse.
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c) anleggenes
driftsansvarlige
yter
vedkommende
myndighets representanter all nødvendig bistand, slik at
de kan gjennomføre inspeksjoner av anlegget, ta prøver og
samle inn alle opplysninger som er nødvendige for at de
skal kunne utføre sine oppgaver i henhold til dette direktivs
formål.

Artikkel 15
Artikkel 13

Adgang til opplysninger og offentlig deltaking i
framgangsmåten for utstedelse av tillatelse

Vedkommende myndighets revurdering og ajourføring av
vilkårene for tillatelse
1. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å
sikre at vedkommende myndigheter regelmessig revurderer og,
om nødvendig, ajourfører vilkårene for tillatelser.
2. Tillatelsen skal under alle omstendigheter vurderes på
nytt dersom
a) forurensningen forårsaket av anlegget er så omfattende
at det er nødvendig å revidere tillatelsens eksisterende
utslippsgrenseverdier eller tilføye nye,
b) vesentlige endringer i de beste tilgjengelige teknikkene gir
mulighet for en betydelig begrensning av utslippene uten at
det medfører uforholdsmessig høye kostnader,
c) hensynet til driftssikkerheten i forbindelse med prosessen
eller virksomheten gjør det påkrevd å bruke andre teknikker,

1. Medlemsstatene skal sikre offentligheten mulighet til
tidlig og effektiv deltaking i framgangsmåten for
a) utstedelse av tillatelse for nye anlegg,
b) utstedelse av tillatelse for enhver vesentlig endring,
c) ajourføring av en tillatelse eller vilkår for tillatelse for et
anlegg i samsvar med artikkel 13 nr. 2 bokstav a).
Framgangsmåten fastsatt i vedlegg V skal anvendes i
forbindelse med slik deltaking.
2. Resultatene av utslippsmålinger som kreves i henhold
til vilkårene for utstedelse av tillatelse nevnt i artikkel 9 og
innehas av vedkommende myndighet, skal gjøres tilgjengelig
for offentligheten.

d) nytt regelverk i Fellesskapet eller nye lovbestemmelser i
medlemsstaten krever det.

3. Nummer 1 og 2 skal anvendes med forbehold
for begrensningene fastsatt i artikkel 4 nr. 1, 2 og 4 i
europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/4/EF av 28. januar
2003 om offentlig tilgang til miljøinformasjon(1).

Artikkel 14

4. Når det er truffet en beslutning, skal vedkommende
myndighet etter relevante framgangsmåter underrette
offentligheten og stille følgende opplysninger til rådighet for
offentligheten:

Overholdelse av vilkårene for tillatelse
Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å påse at
a) den driftsansvarlige overholder vilkårene i tillatelsen i
driften av anlegget,
b) den driftsansvarlige regelmessig underretter vedkommende
myndighet om resultatene av utslippsmålinger og straks
underretter den om hendelser eller uhell som har en
merkbar innvirkning på miljøet,

a) innholdet i beslutningen, herunder en kopi av tillatelsen og
eventuelle vilkår og senere ajourføringer, og
b) etter å ha vurdert synspunkter og uttalelser fra den berørte
offentlighet, årsakene og betraktningene som ligger
til grunn for beslutningen, herunder opplysninger om
prosessen for offentlige deltaking.
(1)

EUT L 41 av 14.2.2003, s. 26.
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Artikkel 16
Klageadgang
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teknikkene som disse verdiene bygger på, særlig i samsvar med
artikkel 9.  Ved senere oversendinger skal disse opplysningene
utfylles etter framgangsmåtene fastsatt i nr. 3 i denne artikkel.

1. Medlemsstatene skal innenfor rammen av den relevante
nasjonale rettsorden sørge for at medlemmer av den berørte
offentlighet har adgang til klagebehandling ved en domstol
eller et annet uavhengig og upartisk organ opprettet ved lov, for
å prøve den materielle eller prosessuelle lovligheten av enhver
beslutning, handling eller unnlatelse som omfattes av dette
direktivs bestemmelser om offentlig deltaking, når

2. Kommisjonen skal sørge for utveksling av opplysninger
mellom medlemsstatene og de berørte industriene om de beste
tilgjengelige teknikkene, tilknyttet overvåkning og utviklingen
på området.

a) de har tilstrekkelig interesse eller

3. Hvert tredje år og første gang for perioden 30. oktober
1999 til 30. oktober 2002 skal medlemsstatene underrette
Kommisjonen om gjennomføringen av dette direktiv i form
av en rapport. Denne rapporten skal utarbeides på grunnlag
av et spørreskjema eller utkast utformet av Kommisjonen
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 6 nr. 2 i rådsdirektiv
91/692/EØF av 23. desember 1991 om standardisering og
rasjonalisering med hensyn til rapporter om gjennomføring av
enkelte miljødirektiver(1). Spørreskjemaet eller utkastet skal
sendes til medlemsstatene seks måneder før begynnelsen av
perioden som rapporten omfatter. Rapporten skal oversendes
Kommisjonen innen ni måneder etter utløpet av den
treårsperioden den omfatter.

b) de hevder at det foreligger en rettighetskrenkelse, dersom
dette er en forutsetning i henhold til en medlemsstats
forvaltningsrett.
2. Medlemsstatene skal bestemme på hvilket stadium
beslutningene, handlingene eller unnlatelsene kan prøves.
3. Medlemsstatene skal bestemme hva som utgjør en
tilstrekkelig interesse og en rettighetskrenkelse, i samsvar
med målet om å gi den berørte offentlighet en omfattende
klageadgang.  For dette formål skal den interessen som enhver
ikke-statlig organisasjon som fremmer miljøvern og oppfyller
alle krav i henhold til nasjonal lovgivning har, anses som
tilstrekkelig med hensyn til nr. 1 bokstav a).
Slike organisasjoner skal også anses å ha rettigheter som kan
krenkes, med hensyn til nr. 1 bokstav b).
4. Bestemmelsene i denne artikkel skal ikke utelukke
muligheten til en foreløpig klagebehandling hos en
forvaltningsmyndighet og skal ikke påvirke kravet om at alle
muligheter til forvaltningsmessig klagebehandling skal være
uttømt før det gis adgang til rettslig prøving, der et slikt krav
eksisterer i henhold til nasjonal lovgivning.

Kommisjonen skal hvert tredje år offentliggjøre resultatene av
utvekslingen av opplysninger.

Kommisjonen skal offentliggjøre en fellesskapsrapport om
gjennomføringen av direktivet innen ni måneder etter at den
har mottatt rapportene fra medlemslandene.
Kommisjonen skal oversende fellesskapsrapporten
Europaparlamentet og Rådet, om nødvendig med forslag.

4. Medlemsstatene skal opprette eller utpeke den (de)
myndighet(er) som skal ha ansvar for utvekslingen av
opplysninger i henhold til nr. 1, 2 og 3, og skal underrette
Kommisjonen om dette.

En slik behandling skal være rimelig, rettferdig, rask og ikke
uoverkommelig dyr.
5. For å fremme en effektiv anvendelse av bestemmelsene
i denne artikkel skal medlemsstatene sikre at praktiske
opplysninger om adgang til forvaltningsmessig klagebehandling
og rettslig prøving gjøres tilgjengelige for offentligheten.

Artikkel 17
Utveksling av opplysninger
1. Med sikte på utveksling av opplysninger skal
medlemsstatene treffe de nødvendige tiltak for å oversende
Kommisjonen hvert tredje år, og første gang før 30. april 2001,
representative opplysninger om de tilgjengelige grenseverdiene
for de enkelte kategoriene av virksomhet som er oppført i
vedlegg I, og eventuelt opplysninger om de beste tilgjengelige

til

Artikkel 18
Virkninger over landegrensene
1. Når en medlemsstat fastslår at driften av et anlegg kan
antas å ha vesentlige skadevirkninger på miljøet i en annen
medlemsstat, eller når en medlemsstat som kan antas å bli
vesentlig berørt, anmoder om det, skal medlemsstaten på
hvis territorium det ble søkt om tillatelse i henhold til artikkel
4 eller artikkel 12 nr. 2, sende den andre medlemsstaten de
opplysningene som skal gis eller gjøres tilgjengelig i henhold til
vedlegg V, samtidig som den gjør opplysningene tilgjengelige
for sine egne borgere. Slike opplysninger skal danne grunnlag
for eventuelle nødvendige samråd innenfor rammen av de
bilaterale forbindelsene mellom de to medlemsstatene etter
prinsippet om gjensidighet og likebehandling.
(1)

EFT L 377 av 31.12.1991, s. 48. Direktivet sist endret ved forordning (EF)
nr. 1882/2003.
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2. Medlemsstatene skal innenfor rammen av sine bilaterale
forbindelser sikre at søknadene i tilfellene nevnt i nr. 1 i et
passende tidsrom også gjøres tilgjengelige for den offentlighet
i medlemsstaten som kan bli berørt av virkningene, slik at de
får rett til å uttale seg om dem før vedkommende myndighet
treffer en beslutning.

5.1 og 5.4, fastsatt i rådsdirektiv 1999/31/EF av 26. april 1999
om deponering av avfall(1).

3. Det skal tas hensyn til resultatene av de samrådene
som eventuelt er gjennomført i henhold til nr. 1 og 2 når
vedkommende myndighet behandler søknaden.

Overgangsbestemmelser

4. Når det er truffet en beslutning om søknaden, skal
vedkommende myndighet underrette enhver medlemsstat som
er blitt hørt i henhold til nr. 1, og oversende dem opplysningene
nevnt i artikkel 15 nr. 4. Denne medlemsstaten skal treffe de
tiltak som er nødvendige for å sikre at opplysningene på egnet
måte gjøres tilgjengelige for den berørte offentlighet på sitt
territorium.

Artikkel 20

1. Bestemmelsene i direktiv 84/360/EØF, bestemmelsene i
artikkel 4, 5 og 6 nr. 2 i direktiv 2006/11/EF samt de relevante
bestemmelsene om tillatelsesordninger i direktivene oppført i
vedlegg II får, med forbehold for unntakene fastsatt i direktiv
2001/80/EF, anvendelse på eksisterende anlegg med hensyn til
formene for virksomhet oppført i vedlegg I inntil vedkommende
myndigheter har truffet de nødvendige tiltak nevnt i artikkel 5 i
dette direktiv.
2. De relevante bestemmelsene om tillatelsesordninger
i direktivene oppført i vedlegg II får ikke, med hensyn til
formene for virksomhet oppført i vedlegg I, anvendelse på
anlegg som ikke er eksisterende anlegg i henhold til artikkel 2
nr. 4.

Artikkel 19
3.
Fellesskapets utslippsgrenseverdier

1. Når det er fastslått behov for tiltak på fellesskapsplan,
særlig på grunnlag av utveksling av opplysninger i henhold
til artikkel 17, skal Europaparlamentet og Rådet etter forslag
fra Kommisjonen og etter framgangsmåtene fastsatt i traktaten
fastsette utslippsgrenseverdier for:

Direktiv 84/360/EØF oppheves 30. oktober 2007.

Etter forslag fra Kommisjonen skal Rådet eller
Europaparlamentet og Rådet om nødvendig endre de relevante
bestemmelsene i direktivene oppført i vedlegg II for å tilpasse
dem til kravene i dette direktiv før 30. oktober 2007.

Artikkel 21
a) de kategoriene av anlegg som er oppført i vedlegg I, bortsett
fra fyllplasser nevnt i nr. 5.1 og 5.4 i samme vedlegg,

og

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

b) de forurensende stoffene som er oppført i vedlegg III.

2. Dersom det ikke fastsettes utslippsgrenseverdier for
Fellesskapet i henhold til dette direktiv, får de relevante
utslippsgrenseverdiene som er fastsatt i direktivene oppført
i vedlegg II og i andre fellesskapsbestemmelser, anvendelse
på anleggene oppført i vedlegg I som minstekrav til
utslippsgrenseverdier i henhold til dette direktiv.

3. Uten at kravene i dette direktiv berøres, er de tekniske
kravene som skal gjelde for fyllplasser oppført i vedlegg I nr.

Artikkel 22
Oppheving
Direktiv 96/61/EF, endret ved rettsaktene oppført i vedlegg
VI del A, oppheves uten at det berører medlemsstatenes
forpliktelser angående fristene for innarbeiding i nasjonal
lovgivning av direktivene angitt i vedlegg VI del B.
(1)

EFT L 182 av 16.7.1999, s. 1. Direktivet endret ved forordning (EF) nr.
1882/2003.
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Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås
som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i
sammenligningstabellen i vedlegg VII.
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Artikkel 24
Adressater
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 15. januar 2008.
Artikkel 23
Ikrafttredelse
Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.

For Europaparlamentet

For Rådet

H.-G. PÖTTERING

J. LENARČIČ

President

Formann
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VEDLEGG I

KATEGORIER AV INDUSTRIVIRKSOMHET NEVNT I ARTIKKEL 1
1.

Anlegg eller deler av anlegg som brukes til forskning, utvikling og prøving av nye produkter og prosesser, omfattes
ikke av dette direktiv.

2.

Terskelverdiene angitt nedenfor gjelder i alminnelighet for produksjonskapasitet eller ytelse. Dersom samme
driftsansvarlig utfører flere former for virksomhet som hører inn under samme rubrikk i samme anlegg eller på
samme sted, skal kapasiteten til disse formene for virksomhet legges sammen.

1.

Energiindustri

1.1. Forbrenningsanlegg med en nominell termisk effekt på over 50 MW.
1.2. Mineralolje- og gassraffinerier.
1.3. Koksverk.
1.4. Anlegg for omdanning av kull til gass- og væskeformige produkter.
2.

Metallproduksjon og metallbearbeiding

2.1. Anlegg for røsting eller sintring av malm (herunder sulfidholdig malm)
2.2. Anlegg for produksjon av råjern eller stål (første- eller annengangs smelting) med tilhørende utstyr for kontinuerlig
støping, med en kapasitet på over 2,5 tonn per time.
2.3. Anlegg for bearbeiding av ferrometaller ved hjelp av:
a) varmvalsing med en kapasitet på over 20 tonn råstål per time,
b) smiing med hammere med en slagenergi på over 50 kilojoule per hammer når den anvendte varmeytelsen er på
over 20 MW,
c) påføring av beskyttelseslag av smeltet metall med en mating på over 2 tonn råstål per time.
2.4. Ferrometallstøperier med en produksjonskapasitet på over 20 tonn per dag.
2.5. Anlegg:
a) for produksjon av ikke-jernholdige råmetaller fra malm, konsentrater eller sekundærråstoffer ved hjelp av
metallurgiske, kjemiske eller elektrolytiske prosesser,
b) for smelting av ikke-jernholdige metaller, medregnet legering, herunder gjenvinningsprodukter (raffinering,
støping) med en smeltekapasitet på over 4 tonn per dag for bly og kadmium eller 20 tonn per dag for alle andre
metaller.
2.6. Anlegg for overflatebehandling av metaller og plast ved hjelp av en elektrolytisk eller kjemisk prosess når
behandlingsbadene har et volum på over 30 m3.
3.

Mineralindustri

3.1. Anlegg for produksjon av sementklinker i roterovner med en produksjonskapasitet på over 500 tonn per dag
eller av kalk i roterovner med en produksjonskapasitet på over 50 tonn per dag eller i andre ovnstyper med en
produksjonskapasitet på over 50 tonn per dag.
3.2. Anlegg for produksjon av asbest og framstilling av asbestbaserte produkter.
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3.3. Anlegg for produksjon av glass, herunder glassfibrer, med en smeltekapasitet på over 20 tonn per dag.
3.4. Anlegg for smelting av mineraler, herunder produksjon av mineralfibrer, med en smeltekapasitet på over 20 tonn per
dag.
3.5. Anlegg for framstilling av keramiske produkter ved brenning, særlig takstein, murstein, ildfast stein, fliser, steintøy
eller porselen, med en produksjonskapasitet på over 75 tonn per dag og/eller en ovnskapasitet på over 4 m3 og en
innsettingstetthet på over 300 kg/m3 i hver ovn.
4.

Kjemisk industri
Med produksjon i forbindelse med kategoriene av virksomhet i dette avsnitt menes produksjon i industriell
målestokk ved kjemiske reaksjoner av stoffene eller gruppene av stoffer oppført i nr. 4.1˗4.6.

4.1. Kjemiske anlegg for framstilling av organiske basiskjemikalier som
a) enkle hydrokarboner (lineære eller sykliske, mettede eller umettede, alifatiske eller aromatiske),
b) oksygenholdige hydrokarboner som alkoholer, aldehyder, ketoner, karboksylsyrer, estere, acetater, etere,
peroksider, epoksyharpikser,
c) svovelholdige hydrokarboner,
d) nitrogenholdige hydrokarboner som aminer, amider, nitrøse forbindelser, nitro- eller nitratforbindelser, nitriler,
cyanater, isocyanater,
e) fosforholdige hydrokarboner,
f)

halogenerte hydrokarboner,

g) metallorganiske forbindelser,
h) basisplastmaterialer (polymerer, syntetfibrer og cellulosebaserte fibrer),
i)

syntetisk gummi,

j)

fargestoffer og pigmenter,

k) overflateaktive stoffer.
4.2. Kjemiske anlegg for framstilling av uorganiske basiskjemikalier som
a) gasser som ammoniakk, klor eller hydrogenklorid, fluor eller hydrogenfluorid, karbonoksider, svovelforbindelser,
nitrogenoksider, hydrogen, svoveldioksid, karbonylklorid
b) syrer som kromsyre, flussyre, fosforsyre, salpetersyre, saltsyre, svovelsyre, oleum, svovelsyrling,
c) baser som ammoniumhydroksid, kaliumhydroksid, natriumhydroksid,
d) salter som ammoniumklorid, kaliumklorat, kaliumkarbonat, natriumkarbonat, perborat, sølvnitrat,
e) ikke-metaller, metalloksider eller andre uorganiske forbindelser som kalsiumkarbid, silisium, silisiumkarbid.
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4.3. Kjemiske anlegg for produksjon av fosfor-, nitrogen- eller kaliumgjødsel (ren eller sammensatt gjødsel).
4.4. Kjemiske anlegg for produksjon av basisprodukter for plantevernmidler samt biocider.
4.5. Anlegg som benytter en kjemisk eller biologisk metode for produksjon av farmasøytiske basisprodukter.
4.6. Kjemiske anlegg for produksjon av sprengstoff.
5.

Avfallshåndtering
Med forbehold for artikkel 11 i direktiv 2006/12/EF og artikkel 3 i rådsdirektiv 91/689/EØF av 12. desember 1991
om farlig avfall(1):

5.1. Anlegg for sluttbehandling eller gjenvinning av farlig avfall som definert i listen nevnt i artikkel 1 nr. 4 i direktiv
91/689/EØF, som definert i vedlegg II A og II B (operasjon R 1, R 5, R 6, R 8 og R 9) til direktiv 2006/12/EF og i
rådsdirektiv 75/439/EØF av 16. juni 1975 om håndtering av spillolje(2), med en kapasitet på over 10 tonn per dag.
5.2. Anlegg for forbrenning av kommunalt avfall (husholdningsavfall og lignende avfall fra handel, industri og
institusjoner) med en kapasitet på over 3 tonn per time.
5.3. Anlegg for sluttbehandling av ufarlig avfall som definert i rubrikk D 8 og D 9 i vedlegg II A til direktiv 2006/12/EF,
med en kapasitet på over 50 tonn per dag.
5.4. Fyllplasser som mottar mer enn 10 tonn per dag, eller som har en samlet kapasitet på over 25 000 tonn, med unntak
av fyllplasser for inert avfall.
6.

Andre former for virksomhet

6.1. Industrianlegg til produksjon av
a) papirmasse av tre eller andre fibermaterialer,
b) papir og papp med en produksjonskapasitet på over 20 tonn per dag.
6.2. Anlegg for forbehandling (f.eks. vasking, bleking, mercerisering) eller farging av fibrer eller tekstiler, med en
behandlingskapasitet på over 10 tonn per dag.
6.3. Anlegg for garving av huder og skinn, med en behandlingskapasitet på over 12 tonn ferdige produkter per dag.
6.4. a) Slakterier med en produksjonskapasitet på over 50 tonn skrotter per dag.
b) Behandling og bearbeiding med sikte på framstilling av næringsmidler av
—

animalske råstoffer (bortsett fra melk), med en kapasitet til produksjon av ferdige produkter på over 75
tonn per dag,

—

vegetabilske råstoffer, med en kapasitet til produksjon av ferdige produkter på over 300 tonn per dag
(kvartalsgjennomsnitt).

c) Behandling og bearbeiding av melk, når den mottatte melkemengden er på over 200 tonn per dag
(årsgjennomsnitt).
(1)
(2)

EFT L 377 av 31.12.1991, s. 20. Direktivet sist endret ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 166/2006 (EUT L 33 av
4.2.2006, s. 1).
EFT L 194 av 25.7.1975, s. 23. Direktivet sist endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/76/EF (EFT L 332 av 28.12.2000,
s. 91).
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6.5. Anlegg for destruksjon eller gjenvinning av skrotter og animalsk avfall, med en behandlingskapasitet på over 10
tonn per dag.
6.6. Anlegg for intensiv fjørfe- eller svineavl med mer enn
a) 40 000 plasser til fjørfe,
b) 2 000 plasser til produksjonssvin (over 30 kg), eller
c) 750 plasser til purker.
6.7. Anlegg for behandling av overflater på stoffer, gjenstander eller produkter ved bruk av organiske løsemidler,
særlig appretur, trykking, belegging, avfetting, isolering, liming, maling, rengjøring eller impregnering, med en
forbrukskapasitet på over 150 kg per time eller over 200 tonn per år.
6.8. Anlegg for produksjon av karbon (hardbrent kull) eller elektrografitt (kunstig grafitt) ved forbrenning eller
grafittisering.
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VEDLEGG II

LISTE OVER DIREKTIVER NEVNT I ARTIKKEL 19 NR. 2 OG 3 OG ARTIKKEL 20
1.

Rådsdirektiv 87/217/EØF av 19. mars 1987 om forebygging og reduksjon av asbestforurensning av miljøet

2.

Rådsdirektiv 82/176/EØF av 22. mars 1982 om grenseverdier og kvalitetsmålsettinger for utslipp av kvikksølv fra
kloralkalielektrolyse

3.

Rådsdirektiv 83/513/EØF av 26. september 1983 om grenseverdier og kvalitetsmålsettinger for utslipp av kadmium

4.

Rådsdirektiv 84/156/EØF av 8. mars 1984 om grenseverdier og kvalitetsmålsettinger for utslipp av kvikksølv fra
andre sektorer enn kloralkalielektrolyse

5.

Rådsdirektiv 84/491/EØF av 9. oktober 1984 om grenseverdier og kvalitetsmålsettinger for utslipp av
heksaklorsykloheksan.

6.

Rådsdirektiv 86/280/EØF av 12. juni 1986 om grenseverdier og kvalitetsmålsettinger for utslipp av visse farlige
stoffer oppført i liste I vedlegget til direktiv 76/464/EØF.

7.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/76/EF av 4. desember 2000 om forbrenning av avfall.

8.

Rådsdirektiv 92/112/EØF av 15. desember 1992 om nærmere regler for harmonisering av programmene for
reduksjon med sikte på opphør av forurensning forårsaket av avfall fra titandioksidindustrien.

9.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/80/EF av 23. oktober 2001 om begrensning av utslipp av visse
luftforurensende stoffer fra store forbrenningsanlegg.

10. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/11/EF av 15. februar 2006 om forurensning forårsaket av visse farlige
stoffer i Fellesskapets vannmiljø.
11. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/12/EF av 5. april 2006 om avfall.
12. Rådsdirektiv 75/439/EØF av 16. juni 1975 om håndtering av spillolje.
13. Rådsdirektiv 91/689/EØF av 12. desember 1991 om farlig avfall.
14. Rådsdirektiv 1999/31/EF av 26. april 1999 om deponering av avfall.

_________
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VEDLEGG III

VEILEDENDE LISTE OVER DE VIKTIGSTE FORURENSENDE STOFFENE SOM DET SKAL TAS
HENSYN TIL DERSOM DE ER RELEVANTE VED FASTSETTELSE AV UTSLIPPSGRENSEVERDIER
Luft
1.

Svoveldioksid og andre svovelforbindelser.

2.

Nitrogenoksider og andre nitrogenforbindelser.

3.

Karbonmonoksid.

4.

Flyktige organiske forbindelser.

5.

Metaller og deres forbindelser.

6.

Støv.

7.

Asbest (svevestøv og fibrer).

8.

Klor og klorforbindelser.

9.

Fluor og fluorforbindelser.

10. Arsen og arsenforbindelser.
11. Cyanider.
12. Stoffer og preparater med påviste kreftframkallende, arvestoffskadelige eller eventuelt reproduksjonsskadelige
egenskaper som kan overføres gjennom luft.
13. Polyklorerte dibenzodioksiner og polyklorerte dibenzofuraner.

Vann
1.

Organiske halogenforbindelser og stoffer som kan danne slike forbindelser i vannmiljø.

2.

Organiske fosforforbindelser.

3.

Organiske tinnforbindelser.

4.

Stoffer og preparater med påviste kreftframkallende, arvestoffskadelige eller eventuelt reproduksjonsskadelige
egenskaper i eller gjennom vannmiljø.

5.

Persistente hydrokarboner og persistente, bioakkumulerbare giftige organiske stoffer.

6.

Cyanider.

7.

Metaller og deres forbindelser.

8.

Arsen og arsenforbindelser.

9.

Biocider og plantevernmidler.

10. Suspenderte faste stoffer.
11. Stoffer som bidrar til eutrofiering (særlig nitrater og fosfater).
12. Stoffer som har negativ innvirkning på oksygenbalansen (og som kan måles med parametrer som BOD, COD osv.).
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VEDLEGG IV

Forhold som skal tas i betraktning i alminnelighet eller i et bestemt tilfelle ved fastsettelse av de beste tilgjengelige
teknikkene som definert i artikkel 2 nr. 12, idet det tas hensyn til et tiltaks kostnad og fordeler og prinsippene om
forsiktighet og forebygging:
1.

bruk av teknologi som gir lite avfall,

2.

bruk av mindre farlige stoffer,

3.

fremming av teknikker for gjenvinning og resirkulering av stoffer som produseres og benyttes i prosessen, og
eventuelt av avfall,

4.

prosesser, utstyr eller driftsmetoder som kan sammenlignes, og som er utprøvd med godt resultat i industriell
målestokk,

5.

teknologiske framskritt og utviklingen av vitenskapelig kunnskap og forståelse,

6.

de berørte utslippenes art, virkninger og omfang,

7.

datoene for ibruktaking av nye eller eksisterende anlegg,

8.

det tidsrommet som er nødvendig for å innføre de beste tilgjengelige teknikkene,

9.

forbruket og arten av råstoffer (herunder vann) som benyttes i prosessen, og deres energieffektivitet,

10. behovet for å forebygge eller begrense den samlede miljøvirkningen som utslippene medfører, eller innebærer
risiko for å medføre,
11. behovet for å forebygge ulykker og begrense følgene av dem for miljøet,
12. de opplysningene som offentliggjøres av Kommisjonen i henhold til artikkel 17 nr. 2 annet ledd, eller av
internasjonale organisasjoner.
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VEDLEGG V

OFFENTLIG DELTAKING I BESLUTNINGSPROSESSER
1.

Offentligheten skal underrettes om følgende (gjennom offentlige kunngjøringer eller på annet vis, for eksempel ved
hjelp av elektroniske medier dersom disse finnes) tidlig i beslutningsprosessen, eller senest så snart opplysningene
med rimelighet kan framlegges:
a) søknaden om tillatelse, eller eventuelt forslaget til ajourføring av en tillatelse eller vilkårene for en tillatelse i
samsvar med artikkel 15 nr. 1, herunder en beskrivelse av opplysningene oppført i artikkel 6 nr. 1,
b) det forholdet at en beslutning er omfattet av en miljøkonsekvensvurdering som er nasjonal eller på tvers av
landegrensene, eller av samråd mellom medlemsstatene i samsvar med artikkel 18, dersom det er relevant,
c) nærmere opplysninger om hvilke vedkommende myndigheter som har ansvar for å treffe en beslutning, som
relevante opplysninger kan innhentes fra, og som kommentarer eller spørsmål kan rettes til, samt nærmere
opplysninger om fristene for oversending av kommentarer eller spørsmål,
d) arten av mulige beslutninger eller, dersom et slikt foreligger, utkastet til beslutningen,
e) dersom det er relevant, nærmere opplysninger om et forslag til ajourføring av en tillatelse eller vilkårene for
tillatelse,
f)

angivelse av når, hvor eller eventuelt hvordan relevante opplysninger vil bli gjort tilgjengelige,

g) nærmere opplysninger om ordninger for offentlig deltaking og samråd i henhold til nr. 5.
2.

Medlemsstatene skal sikre at følgende gjøres tilgjengelig for den berørte offentlighet innen rimelige frister:
a) i samsvar med nasjonal lovgivning, de viktigste rapportene og uttalelsene som er framlagt for vedkommende
myndighet på det tidspunktet den berørte offentlighet ble underrettet i samsvar med nr. 1,
b) i samsvar med bestemmelsene i direktiv 2003/4/EF, andre opplysninger enn dem som er nevnt i nr. 1, som er
relevante for beslutningen i samsvar med artikkel 8, og som blir tilgjengelige først etter det tidspunktet den
berørte offentlighet ble underrettet i samsvar med nr. 1.

3.

Den berørte offentlighet har rett til å framsette kommentarer og uttalelser overfor vedkommende myndighet før det
treffes en beslutning.

4.

Det skal tas hensyn til resultatene av de samrådene som avholdes i henhold til dette vedlegg, når det treffes en
beslutning.

5.

De nærmere bestemmelsene om informasjon til offentligheten (for eksempel ved oppslag innenfor en viss radius
eller kunngjøring i lokalaviser) og om samråd med den berørte offentlighet (for eksempel skriftlig eller ved
offentlig høring) skal fastsettes av medlemsstatene. Det skal gis rimelige frister for de ulike fasene, slik at det er
tilstrekkelig tid til å underrette offentligheten og til at den berørte offentlighet kan forberede seg og delta effektivt i
beslutningsprosessen på miljøområdet, i samsvar med bestemmelsene i dette vedlegg.
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Vedlegg VI

DEL A
Opphevet direktiv med endringer (nevnt i artikkel 22)
Rådsdirektiv 96/61/EF (EFT L 257 av 10.10.1996, s. 26).
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/35/EF (EUT L 156 av 25.6.2003,
s. 17).

bare artikkel 4 og vedlegg II

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF (EUT L 275 av 25.10.2003,
s. 32).

bare artikkel 26

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

bare vedlegg III nr. 61

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 166/2006 (EUT L 33 av
4.2.2006, s. 1).

bare artikkel 21 nr. 2

DEL B
Liste over frister for innarbeiding i nasjonal lovgivning (nevnt i artikkel 22)
Direktiv

Frist for innarbeiding

96/61/EF

30. oktober 1999

2003/35/EF

25. juni 2005

2003/87/EF

31. desember 2003
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VEDLEGG VII

SAMMENLIGNINGSTABELL
Direktiv 96/61/EF

Dette direktiv

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikkel 2 innledende tekst

Artikkel 2 innledende tekst

Artikkel 2 nr. 1˗9

Artikkel 2 nr. 1˗9

Artikkel 2 nr. 10 bokstav a)

Artikkel 2 nr. 10

Artikkel 2 nr. 10 bokstav b)

Artikkel 2 nr. 11

Artikkel 2 nr. 11 innledende tekst første ledd

Artikkel 2 nr. 12 innledende tekst første ledd

Artikkel 2 nr. 11 første ledd første strekpunkt

Artikkel 2 nr. 12 første ledd bokstav a)

Artikkel 2 nr. 11 første ledd annet strekpunkt

Artikkel 2 nr. 12 første ledd bokstav b)

Artikkel 2 nr. 11 første ledd tredje strekpunkt

Artikkel 2 nr. 12 første ledd bokstav c)

Artikkel 2 nr. 11 annet ledd

Artikkel 2 nr. 12 annet ledd

Artikkel 2 nr. 12

Artikkel 2 nr. 13

Artikkel 2 nr. 13

Artikkel 2 nr. 14

Artikkel 2 nr. 14

Artikkel 2 nr. 15

Artikkel 3 første ledd

Artikkel 3 nr. 1

Artikkel 3 annet ledd

Artikkel 3 nr. 2

Artikkel 4

Artikkel 4

Artikkel 5

Artikkel 5

Artikkel 6 nr. 1 innledende tekst første ledd

Artikkel 6 nr. 1 innledende tekst første ledd

Artikkel 6 nr. 1 første ledd første til tiende strekpunkt

Artikkel 6 nr. 1 første ledd bokstav a)˗j)

Artikkel 6 nr. 1 annet ledd

Artikkel 6 nr. 1 annet ledd

Artikkel 6 nr. 2

Artikkel 6 nr. 2

Artikkel 7˗12

Artikkel 7˗12

Artikkel 13 nr. 1

Artikkel 13 nr. 1

Artikkel 13 nr. 2 innledende tekst

Artikkel 13 nr. 2 innledende tekst

Artikkel 13 nr. 2 første til fjerde strekpunkt

Artikkel 13 nr. 2 bokstav a)˗d)

Artikkel 14 innledende tekst

Artikkel 14 innledende tekst

Artikkel 14 første til tredje strekpunkt

Artikkel 14 bokstav a)˗c)

Artikkel 15 nr. 1 innledende tekst første ledd

Artikkel 15 nr. 1 innledende tekst første ledd

Artikkel 15 nr. 1 første ledd første til tredje strekpunkt

Artikkel 15 nr. 1 første ledd bokstav a)˗c)

Artikkel 15 nr. 1 annet ledd

Artikkel 15 nr. 1 annet ledd

Artikkel 15 nr. 2

Artikkel 15 nr. 2

Artikkel 15 nr. 4

Artikkel 15 nr. 3

Artikkel 15 nr. 5

Artikkel 15 nr. 4

Artikkel 15a første ledd innledende og avsluttende tekst

Artikkel 16 nr. 1

Artikkel 15a første ledd bokstav a) og b)

Artikkel 16 nr. 1 bokstav a) og b)
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Direktiv 96/61/EF

Dette direktiv

Artikkel 15a annet ledd

Artikkel 16 nr. 2

Artikkel 15a tredje ledd første og annet punktum

Artikkel 16 nr. 3 første ledd

Artikkel 15a tredje ledd tredje punktum

Artikkel 16 nr. 3 annet ledd

Artikkel 15a fjerde ledd

Artikkel 16 nr. 4 første ledd

Artikkel 15a femte ledd

Artikkel 16 nr. 4 annet ledd

Artikkel 15a sjette ledd

Artikkel 16 nr. 5

Artikkel 16

Artikkel 17

Artikkel 17

Artikkel 18

Artikkel 18 nr. 1 innledende og avsluttende tekst

Artikkel 19 nr. 1

Artikkel 18 nr. 1 første og annet strekpunkt

Artikkel 19 nr. 1 bokstav a) og b)

Artikkel 18 nr. 2 første ledd

Artikkel 19 nr. 2

Artikkel 18 nr. 2 annet ledd

Artikkel 19 nr. 3

Artikkel 19

—

Artikkel 20 nr. 1

Artikkel 20 nr. 1

Artikkel 20 nr. 2

Artikkel 20 nr. 2

Artikkel 20 nr. 3 første ledd

Artikkel 20 nr. 3 første ledd

Artikkel 20 nr. 3 annet ledd

—

Artikkel 20 nr. 3 tredje ledd

Artikkel 20 nr. 3 annet ledd

Artikkel 21 nr. 1

—

Artikkel 21 nr. 2

Artikkel 21

—

Artikkel 22

Artikkel 22

Artikkel 23

Artikkel 23

Artikkel 24

Vedlegg I

Vedlegg I

Vedlegg II

Vedlegg II

Vedlegg III

Vedlegg III

Vedlegg IV

Vedlegg IV

Vedlegg V

Vedlegg V

—

Vedlegg VI

—

Vedlegg VII
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 149/2011
av 18. februar 2011

om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale
regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med
hensyn til forbedringer av internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS-er)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

3)

Samråd med gruppen av teknisk sakkyndige (TEG)
innenfor EFRAG (European Financial Reporting
Advisory Group) bekrefter at forbedringene oppfyller
de tekniske kriteriene for vedtakelse fastsatt i artikkel 3
nr. 2 i forordning (EF) nr. 1606/2002. I samsvar med
kommisjonsbeslutning 2006/505/EF av 14. juli 2006
om opprettelse av en rådgivende undersøkelsesgruppe
for regnskapsstandarder som skal bistå Kommisjonen
med hensyn til objektivitet og nøytralitet i uttalelser fra
European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)
(3) har den rådgivende undersøkelsesgruppen vurdert
EFRAGs uttalelse om godkjenning for å være balansert
og objektiv, og underrettet Kommisjonen om dette.

4)

Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor endres.

5)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale
regnskapsstandarder(1), særlig artikkel 3 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1)

2)

Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008 av
3. november 2008 om vedtakelse av visse internasjonale
regnskapsstandarder i samsvar med europaparlamentsog rådsforordning (EF) nr. 1606/2002(2) ble det vedtatt
visse internasjonale regnskapsstandarder og tolkninger
som forelå 15. oktober 2008.

10. mai 2010 kunngjorde IASB (International Accounting
Standards Board) forbedringer av internasjonale
standarder for finansiell rapportering, heretter kalt
«forbedringer», innenfor for rammen av sin årlige
forbedringsprosess med sikte på å gjøre de internasjonale
regnskapsstandardene mer enhetlige og klarere. De
fleste endringene er presiseringer og korreksjoner av
eksisterende internasjonale standarder for finansiell
rapportering (IFRS-er) eller endringer som følge av
tidligere endringer av IFRS. Tre endringer (to endringer
av IFRS 1 og én endring av IAS 34) omfatter endringer
av eksisterende krav eller ytterligere veiledning om
gjennomføringen av disse kravene.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 46 av 19.2.2011, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 31/2012 av 10. februar 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget til
Den europeiske unions tidende nr. 34 av 21.6.2012, s. 45.
(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1.
(2) EUT L 320 av 29.11.2008, s. 1.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
I vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008 gjøres følgende
endringer:

1. Internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS)
nr. 1 endres som fastsatt i vedlegget til denne forordning.

2. IFRS 7 endres som fastsatt i vedlegget til denne forordning.

(3)

EUT L 199 av 21.7.2006, s. 33.

23.6.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 35/411

3. IFRS 3 endres som fastsatt i vedlegget til denne forordning.

8. IFRS 21, IAS 28 og IAS 31 endres i samsvar med IAS 27
som fastsatt i vedlegget til denne forordning.

4. Internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 1 endres som
fastsatt i vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

5. IFRS 34 endres som fastsatt i vedlegget til denne forordning.
6. Tolkning nr. 13 fra Den internasjonale komité for finansiell
rapportering (IFRIC) endres som fastsatt i vedlegget til
denne forordning.
7. IFRS 7, IAS 32 og IAS 39 endres i samsvar med endringene
av IFRS 3 som fastsatt i vedlegget til denne forordning.

Alle selskaper skal anvende endringene av standardene nevnt i
artikkel 1 nr. 3, 7 og 8 senest fra første dag i det regnskapsåret
som begynner etter 30. juni 2010.
Alle selskaper skal anvende endringene av standardene
nevnt i artikkel 1 nr. 1, 2, 4, 5 og 6 senest fra første dag i det
regnskapsåret som begynner etter 31. desember 2010.
Artikkel 3
Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 18. februar 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

________
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VEDLEGG
INTERNASJONALE REGNSKAPSSTANDARDER
Forbedringer av internasjonale standarder for finansiell rapportering

«Kopiering er tillatt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Alle eksisterende rettigheter
forbeholdes utenfor EØS, unntatt retten til å kopiere til privat bruk eller i samsvar med god praksis. Nærmere
opplysninger kan skaffes fra IASB på www.iasb.org.»
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Forbedringer av IFRS-er
Endringer av IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering»
Nr. 27 og 32 endres. Etter nr. 27A tilføyes ny overskrift og nytt nr. 31B og 39E.

PRESENTASJON OG OPPLYSNINGER
27

IAS 8 får ikke anvendelse på endringene i regnskapsprinsipper som et foretak foretar når det anvender IFRSer første gang, eller på endringer i disse regnskapsprinsippene etter at foretaket presenterer sitt første IFRSfinansregnskap. Derfor gjelder ikke kravene i IAS 8 om endringer i regnskapsprinsipper for et foretaks første
IFRS-finansregnskap.

27A

Dersom et foretak i løpet av den perioden som omfattes av foretakets første IFRS-finansregnskap, endrer sine
regnskapsprinsipper eller sin bruk av unntakene i denne IFRS, skal det i samsvar med nr. 23 forklare de endringene
som er gjort mellom foretakets første delårsrapport i henhold til IFRS, samt ajourføre de avstemmingene som
kreves av nr. 24 a) og b).

Bruk av estimert anskaffelseskost for virksomhet som er underlagt prisregulering
31B

Dersom et foretak benytter unntaket fastsatt i nr. D8B for virksomhet som er underlagt prisregulering, skal
foretaket opplyse om dette samt på hvilket grunnlag de balanseførte verdiene fastsatt i henhold til tidligere
nasjonale regnskapsprinsipper ble fastsatt.

Delårsrapporter
32

Dersom et foretak presenterer en delårsrapport i henhold til IAS 34 for en del av perioden som omfattes av
foretakets første IFRS-finansregnskap, skal foretaket, for å være i samsvar med nr. 23, oppfylle følgende krav i
tillegg til kravene i IAS 34:
a) Hver slik delårsrapport skal, dersom foretaket presenterte en delårsrapport for den sammenlignbare
delårsperioden i det umiddelbart foregående regnskapsåret, inneholde avstemminger av
i)

foretakets egenkapital i henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper ved avslutningen av den
sammenlignbare delårsperioden mot foretakets egenkapital i henhold til IFRS-er på dette tidspunktet, og

ii) en avstemming til dets totalresultat i henhold til IFRS-er for denne sammenlignbare delårsperioden
(inneværende og hittil i år). Utgangspunktet for denne avstemmingen skal være totalresultatet i henhold
til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper for den aktuelle perioden eller, dersom et foretak ikke har
rapportert noe slikt totalresultat, resultatet i henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper.
b) I tillegg til de avstemmingene som kreves av bokstav a), skal et foretaks første delårsrapport i henhold
til IAS 34 for den delen av perioden som omfattes av foretakets første IFRS-finansregnskap, omfatte de
avstemmingene som er beskrevet i nr. 24 a) og b) (supplert av de detaljopplysningene som kreves av nr. 25
og 26), eller en krysshenvisning til et annet offentliggjort dokument som inneholder disse avstemmingene.
c) Dersom et foretak endrer sine regnskapsprinsipper eller sin bruk av unntakene i denne IFRS, skal det i
samsvar med nr. 23 forklare de endringene som er gjort i hver enkelt delårsrapport, samt ajourføre de
avstemmingene som kreves av bokstav a) og b).

IKRAFTTREDELSE
39E

Ved «Forbedringer av IFRS-er», utstedt i mai 2010, ble nr. 27A, 31B og D8B tilføyd og nr. 27, 32, D1 c) og D8
endret. Et foretak skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar
2011 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender endringene på en tidligere periode,
skal foretaket opplyse om dette. Foretak som har anvendt IFRS-er første gang i en periode før IFRS 1 trådte i kraft
eller har anvendt IFRS 1 i en tidligere periode, kan anvende endringen av nr. D8 med tilbakevirkende kraft i den
første regnskapsperioden etter at endringen trådte i kraft. Et foretak som anvender nr. D8 med tilbakevirkende
kraft, skal opplyse om dette.
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Endring av vedlegg D til IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering»
Nr. D1 c) og D8 endres, og nytt nr. D8B tilføyes.
D1

Et foretak kan velge å benytte ett eller flere av følgende unntak:
…

c)

estimert anskaffelseskost (nr. D5–D8B),
…
Estimert anskaffelseskost

D8

En førstegangsbruker kan ha fastsatt en estimert anskaffelseskost i henhold til tidligere nasjonale
regnskapsprinsipper for noen av eller alle sine eiendeler og forpliktelser ved å måle dem til virkelig verdi på et
bestemt tidspunkt på grunn av en hendelse, for eksempel en privatisering eller første gang de børsnoteres.
a) Dersom måletidspunktet er på eller før tidspunktet for overgang til IFRS-er, kan foretaket benytte slike
hendelsesdrevne målinger av virkelig verdi som estimert anskaffelseskost for IFRS-er på tidspunktet for
denne målingen.
b) Dersom måletidspunktet er etter tidspunktet for overgang til IFRS-er, men i løpet av perioden som omfattes
av det første IFRS-finansregnskapet, kan de hendelsesedrevne målingene av virkelig verdi benyttes som
estimert anskaffelseskost når hendelsen inntreffer. Et foretak skal derfor innregne de justeringene som følger
av dette, direkte i opptjent egenkapital (eller eventuelt i en annen egenkapitalkategori) på måletidspunktet. På
tidspunktet for overgang til IFRS-er skal foretaket enten fastsette estimert anskaffelseskost ved anvendelse
av kriteriene i nr. D5–D7, eller måle eiendeler og forpliktelser i samsvar med andre krav i denne IFRS.

D8B Noen foretak innehar enheter av eiendom, anlegg og utstyr eller immaterielle eiendeler som benyttes eller
tidligere ble benyttet i virksomhet som er underlagt prisregulering. Den balanseførte verdien av slike enheter
kan omfatte beløp som ble fastsatt i henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper, men som ikke oppfyller
kriteriene for kapitalisering i samsvar med IFRS-er. Dersom dette er tilfellet, kan en førstegangsbruker velge å
benytte den balanseførte verdien for en slik enhet i henhold til de tidligere nasjonale regnskapsprinsippene som
estimert anskaffelseskost på tidspunktet for overgang til IFRS-er. Dersom et foretak anvender dette unntaket på
en enhet, er det ikke nødvendig å anvende det på alle enhetene. Et foretak skal på tidspunktet for overgang til
IFRS-er teste hver enkelt enhet som dette unntaket benyttes på, for verdifall i samsvar med IAS 36. I henhold til
dette nummer er virksomhet underlagt prisregulering dersom det leveres varer eller ytes tjenester til kunder til en
pris som er fastsatt av et godkjent organ som har myndighet til å fastsette priser som er bindende for kundene, og
som er fastsatt for at foretaket skal få dekket de særskilte utgiftene det pådrar seg ved å levere prisregulerte varer
eller yte prisregulerte tjenester og for oppnå en nærmere angitt avkastning. Den nærmere angitte avkastningen
kan være en minsteverdi eller et intervall, og trenger ikke å være en fast eller garantert avkastning.
Endringer av IFRS 3: «Virksomhetssammenslutninger»
Nr. 19 og 30 samt overskriften over nr. 30 endres. Nytt nr. 64B, 64C og 65A–65E tilføyes.
OVERTAKELSESMETODEN
Målingsprinsipp
19

For hver virksomhetssammenslutning skal det overtakende foretaket på overtakelsestidspunktet måle alle
ikke-kontrollerende eierinteresser i det overtatte foretaket som er de nåværende eierandelene, og gi eierne en
forholdsmessig andel av foretakets nettoeiendeler ved en eventuell avvikling til enten
a) virkelig verdi, eller
b) de nåværende eierandelenes forholdsmessige andel av de innregnede beløpene for det overtatte foretakets
identifiserbare nettoeiendeler.
Alle andre deler av de ikke-kontrollerende eierinteressene skal måles til virkelig verdi på overtakelsestidspunktet,
med mindre et annet målegrunnlag kreves i henhold til IFRS-er.
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Unntak fra anvendelse av innregnings- eller målingsprinsippene
Unntak fra målingsprinsippet
Aksjebaserte betalingstransaksjoner
30

Det overtakende foretaket skal på overtakelsestidspunktet måle en forpliktelse eller et egenkapitalinstrument
tilknyttet det overtatte foretakets aksjebaserte betalingstransaksjoner eller gjenanskaffelsen av et overtatt foretaks
aksjebaserte betalingstransaksjoner med aksjebaserte betalingstransaksjoner i det overtakende foretaket i samsvar
med metoden angitt i IFRS 2: «Aksjebasert betaling». (Denne IFRS omhandler resultatet av den nevnte metoden
som «markedsbasert måling» av den aksjebaserte betalingstransaksjonen.)

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER
Ikrafttredelse
64B

Ved «Forbedringer av IFRS-er», utstedt i mai 2010, ble nr. 19, 30 og B56 endret og nr. B62A og B62B tilføyd.
Et foretak skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. juli 2010 eller
senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender endringene på en tidligere periode, skal
foretaket opplyse om dette. Endringene skal anvendes fremadrettet fra tidspunktet da foretaket anvendte denne
IFRS første gang.

64C

Ved «Forbedringer av IFRS-er», utstedt i mai 2010, ble nr. 65A-65E tilføyd. Et foretak skal anvende disse
endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. juli 2010 eller senere. Tidligere anvendelse
er tillatt. Dersom et foretak anvender endringene på en tidligere periode, skal foretaket opplyse om dette.
Endringene skal anvendes på saldoer i form av betinget vederlag som oppstår ved virksomhetssammenslutninger
der overtakelsestidspunktet kommer før vedtakelse av denne IFRS, som utgitt i 2008.
Overgangsbestemmelser

65A

Saldoer i form av betinget vederlag som oppstår ved virksomhetssammenslutninger der overtakelsestidspunktet
kommer før tidspunktet da et foretak anvender denne IFRS, som utgitt i 2008, første gang, skal ikke justeres ved
førstegangsanvendelse av denne IFRS. Nr. 65B–65E får anvendelse på etterfølgende regnskapsføring av disse
saldoene. Nr. 65B–65E får ikke anvendelse på regnskapsføring av saldoer i form av betinget vederlag som oppstår
ved virksomhetssammenslutninger der overtakelsen finner sted på samme tidspunkt eller etter tidspunktet da
foretaket anvender denne IFRS, som utgitt i 2008, første gang. I nr. 65B–65E viser «virksomhetssammenslutning»
utelukkende til virksomhetssammenslutninger som fant sted før tidspunktet for anvendelse av denne IFRS, som
utgitt i 2008.

65B

Dersom en avtale om en virksomhetssammenslutning tillater en justering av sammenslutningens anskaffelseskost
betinget av framtidige hendelser, skal det overtakende foretaket inkludere denne justeringen i sammenslutningens
anskaffelseskost på overtakelsestidspunktet dersom justeringen er sannsynlig og kan måles på en pålitelig måte.

65C

En avtale om en virksomhetssammenslutning kan tillate justeringer av sammenslutningens anskaffelseskost som
er betinget av én eller flere framtidige hendelser. Justeringen kan for eksempel være betinget av at et nærmere
angitt nivå av overskudd opprettholdes eller oppnås i framtidige perioder, eller av at markedsprisen for de
utstedte instrumentene opprettholdes. Det er vanligvis mulig å estimere omfanget av eventuelle slike justeringer
når sammenslutningen regnskapsføres første gang, uten å redusere informasjonens pålitelighet, selv om det
foreligger en viss usikkerhet. Dersom de framtidige hendelsene ikke blir en realitet, eller estimatet må revideres,
skal virksomhetssammenslutningens anskaffelseskost justeres tilsvarende.

65D

Når en avtale om en virksomhetssammenslutning tillater en slik justering, skal justeringen imidlertid ikke
inkluderes i sammenslutningens anskaffelseskost når sammenslutningen regnskapsføres første gang, dersom den
enten ikke er sannsynlig eller ikke kan måles på en pålitelig måte. Dersom justeringen senere blir sannsynlig
og kan måles på en pålitelig måte, skal tilleggsvederlaget behandles som en justering av sammenslutningens
anskaffelseskost.

65E

Under noen omstendigheter kan det overtakende foretaket bli avkrevd en etterfølgende betaling til selgeren
som kompensasjon for en reduksjon i verdien av eiendelene som avgis, egenkapitalinstrumentene som utstedes
eller forpliktelsene som påløper eller overtas av det overtakende foretaket i bytte mot kontroll over det overtatte
foretaket. Dette er for eksempel tilfellet når det overtakende foretaket garanterer markedsprisen til egenkapitaleller gjeldsinstrumenter utstedt som en del av virksomhetssammenslutningens anskaffelseskost, og må utstede
ytterligere egenkapital- eller gjeldsinstrumenter for å gjenopprette opprinnelig beregnet anskaffelseskost. I slike
tilfeller skal det ikke innregnes noen økning i virksomhetssammenslutningens anskaffelseskost. Når det gjelder
egenkapitalinstrumenter, motvirkes den virkelige verdien av tilleggsbetalingen mot en tilsvarende reduksjon i
den verdien som kan henføres til de opprinnelig utstedte instrumentene. Når det gjelder gjeldsinstrumenter, anses
tilleggsbetalingen som en reduksjon i overkursen eller en økning av underkursen på den opprinnelige utstedelsen.
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Veiledning i anvendelse
I vedlegg B endres nr. B56, og det tilføyes en fotnote til nr. B56, en overskrift etter nr. B62 samt nytt nr. B62A og B62B.
Avgjørelse hva som er en del av virksomhetssammenslutningStransaksjonen 
(anvendelse av nr. 51 og 52)
Det overtakende foretakets aksjebaserte betalingstildeling byttet mot tildelinger holdt av det overtatte
foretakets ansatte (anvendelse av nr. 52 b))
B56

Et overtakende foretak kan bytte sine aksjebaserte betalingstildelinger(1) (erstatningstildelinger) med
tildelinger som innehas av ansatte hos det overtatte foretaket. Bytte av aksjeopsjoner eller andre aksjebaserte
betalingstildelinger i tilknytning til en virksomhetssammenslutning blir regnskapsført som endringer av
aksjebaserte betalingstildelinger i samsvar med IFRS 2: «Aksjebasert betaling». Dersom det overtakende foretaket
er forpliktet til å erstatte det overtatte foretakets tildelinger, skal enten hele eller en andel av den markedsbaserte
målingen av det overtakende foretakets erstatningstildeling inkluderes i målingen av vederlaget som er overført
ved virksomhetssammenslutningen. Nr. B57–B62 inneholder veiledning om hvordan markedsbasert måling kan
fordeles.
I situasjoner der det overtatte foretakets tildelinger utløper som følge av en virksomhetssammenslutning,
og der det overtakende foretaket erstatter disse tildelingene uten å være forpliktet til det, skal hele den
markedsbaserte målingen av erstatningstildelingene innregnes som godtgjørelsesutgifter i finansregnskapet etter
virksomhetssammenslutningen, i samsvar med IFRS 2. Det vil si at ingen av de markedsbaserte målingene av disse
tildelingene skal inkluderes ved målingen av vederlaget som er overført ved virksomhetssammenslutningen. Det
overtakende foretaket er forpliktet til å erstatte det overtatte foretakets tildelinger dersom det overtatte foretaket
eller dets ansatte har mulighet til å tvinge gjennom dette. For å anvende denne veiledningen er for eksempel det
overtakende foretaket forpliktet til å erstatte det overtatte foretakets tildelinger dersom dette kreves av
a) vilkårene i overtakelsesavtalen,
b) vilkårene i det overtatte foretakets tildelinger, eller
c) relevante lover eller forskrifter.
Det overtatte foretakets aksjebaserte betalingstransaksjoner som gjøres opp i egenkapital

B62A Det overtatte foretaket kan ha utestående aksjebaserte betalingstransaksjoner som det overtakende foretaket
ikke bytter ut med sine aksjebaserte betalingstransaksjoner. Dersom de er innvunnet, er disse aksjebaserte
betalingstransaksjonene til det overtatte foretaket en del av det overtakende foretakets ikke-kontrollerende
eierinteresser, og markedsbasert måling benyttes. Dersom de er ikke-innvunnet, benyttes markedsbasert måling
som om overtakelsestidspunktet var lik tildelingstidspunktet, i samsvar med nr. 19 og 30.
B62B Den markedsbaserte målingen av aksjebaserte betalingstransaksjoner som er ikke-innvunnet, tildeles den ikkekontrollerende eierinteressen på grunnlag av forholdstallet mellom den delen av innvinningsperioden som er
fullført, og den største av den samlede innvinningsperioden for den aksjebaserte betalingstransaksjonen. Saldoen
fordeles på tjenester etter virksomhetssammenslutningen.
Vedlegg til endringer av IFRS 3
Endringer av andre IFRS-er
IFRS 7: «Finansielle instrumenter — opplysninger»
Nr. 44B endres, og nytt nr. 44K tilføyes.
IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER
44B

(1)

Ved IFRS 3 (som revidert i 2008) ble nr. 3 c) opphevet. Et foretak skal anvende denne endringen på årsregnskap
som omfatter perioder som begynner 1. juli 2009 eller senere. Dersom et foretak anvender IFRS 3 (revidert i 2008)
på en tidligere periode, får endringen også anvendelse på den tidligere perioden. Endringen får imidlertid ikke
anvendelse på betinget vederlag som oppstod ved en virksomhetssammenslutning der overtakelsestidspunktet
kommer før anvendelsen av IFRS 3 (revidert i 2008). I stedet skal et foretak regnskapsføre slike vederlag i
samsvar med nr. 65A–65E i IFRS 3 (som endret i 2010).
I nr. B56–B62 viser uttrykket «aksjebaserte tildelinger» til aksjebaserte betalingstransaksjoner som er innvunnet eller ikkeinnvunnet.
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44K

Ved «Forbedringer av IFRS-er», utstedt i mai 2010, ble nr.44B endret. Et foretak skal anvende denne endringen
på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. juli 2010 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt.

IAS 32: «Finansielle instrumenter — presentasjon»
Nr. 97B endres, og nytt nr. 97G tilføyes.

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER
97B

Ved IFRS 3 (som revidert i 2008) ble nr. 4 c) opphevet. Et foretak skal anvende denne endringen på årsregnskap
som omfatter perioder som begynner 1. juli 2009 eller senere. Dersom et foretak anvender IFRS 3 (revidert i 2008)
på en tidligere periode, får endringen også anvendelse på den tidligere perioden. Endringen får imidlertid ikke
anvendelse på betinget vederlag som oppstod ved en virksomhetssammenslutning der overtakelsestidspunktet
kommer før anvendelsen av IFRS 3 (revidert i 2008). I stedet skal et foretak regnskapsføre slike vederlag i
samsvar med nr. 65A–65E i IFRS 3 (som endret i 2010).

97G

Ved «Forbedringer av IFRS-er», utstedt i mai 2010, ble nr. 97B endret. Et foretak skal anvende denne endringen
på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. juli 2010 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt.

IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og måling»
Nr. 103D endres, og nytt nr. 103N tilføyes.

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER
103D Ved IFRS 3 (som revidert i 2008) ble nr. 2 f) opphevet. Et foretak skal anvende denne endringen på årsregnskap
som omfatter perioder som begynner 1. juli 2009 eller senere. Dersom et foretak anvender IFRS 3 (revidert i 2008)
på en tidligere periode, får endringen også anvendelse på den tidligere perioden. Endringen får imidlertid ikke
anvendelse på betinget vederlag som oppstod ved en virksomhetssammenslutning der overtakelsestidspunktet
kommer før anvendelsen av IFRS 3 (revidert i 2008). I stedet skal et foretak regnskapsføre slike vederlag i
samsvar med nr. 65A–65E i IFRS 3 (som endret i 2010).

103N Ved «Forbedringer av IFRS-er», utstedt i mai 2010, ble nr. 103D endret. Et foretak skal anvende denne endringen
på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. juli 2010 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt.

Endringer av IFRS 7: «Finansielle instrumenter ‑ opplysninger
Nytt nr. 32A tilføyes. Nr. 34 og 36-38 endres. Nytt nr. 44L tilføyes.

ART OG OMFANG AV RISIKO SOM OPPSTÅR AV FINANSIELLE INSTRUMENTER
32A

Kvalitative opplysninger som gis i forbindelse med kvantitative opplysninger, gir brukere muligheten til å kople
sammen beslektede opplysninger slik at de kan danne seg et helhetlig bilde av arten og omfanget av risiko
som oppstår av finansielle instrumenter. Samspillet mellom kvalitative og kvantitative opplysninger bidrar til at
opplysninger kan gis på en måte som setter brukerne bedre i stand til å evaluere et foretaks eksponeringer for
risiko.

Kvantitative opplysninger
34

For hver type risiko som oppstår av finansielle instrumenter skal et foretak gi følgende opplysninger:

a) Et sammendrag av kvantitative data om sin eksponering for denne risikoen ved slutten av rapporteringsperioden.
Disse opplysningene skal være basert på den informasjonen som gis internt til nøkkelpersoner i foretakets
ledelse (slik det er definert i IAS 24: «Opplysninger om nærstående parter»), for eksempel foretakets styre
eller daglige leder.

b) Opplysningene som kreves av nr. 36–42, i det omfang dette ikke framgår av bokstav a).

c) Andre konsentrasjoner av risiko der dette ikke framgår av bokstav a) og b).
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Kredittrisiko
36

Et foretak skal per klasse av finansielle instrumenter opplyse om
a) det beløpet som best representerer foretakets maksimale eksponering for kredittrisiko på
rapporteringstidspunktet, uten å ta hensyn til eventuell sikkerhetsstillelse eller andre kredittforbedringer
(for eksempel avregningsavtaler som ikke kvalifiserer til nettopresentasjon i samsvar med IAS 32); denne
opplysningen kreves ikke for finansielle instrumenter der den maksimale eksponeringen for kredittrisiko
representeres best ved instrumentenes balanseførte verdi,
b) en beskrivelse av sikkerhetsstillelse og andre kredittforbedringer samt deres finansielle virkning (for
eksempel en kvantifisering av i hvor stort omfang sikkerhetsstillelse og andre kredittforbedringer
minsker kredittrisikoen) med hensyn til det beløpet som best representerer den maksimale eksponeringen
for kredittrisiko (uansett om det opplyses i samsvar med bokstav a) eller representeres ved et finansielt
instruments balanseførte verdi),
c) kredittkvaliteten til finansielle eiendeler som verken er forfalt eller har falt i verdi.
d) [opphevet]
Finansielle eiendeler som enten er forfalt eller har falt i verdi

37

Et foretak skal per klasse av finansielle eiendeler opplyse om
a) en analyse av alderen på finansielle eiendeler som er forfalt ved slutten av rapporteringsperioden, men som
ikke har falt i verdi, og
b) en analyse av finansielle eiendeler som hver for seg anses for å falt i verdi ved slutten av rapporteringsperioden,
herunder de faktorer som foretaket tok hensyn til ved avgjørelsen om at de var falt i verdi.
c) [opphevet]
Sikkerhetsstillelse og andre kredittforbedringer

38

Når et foretak kommer i besittelse av finansielle eller ikke-finansielle eiendeler i løpet av perioden ved å ta over
pantsatte eiendeler foretaket har som sikkerhet, eller tar i bruk andre kredittforbedringer (for eksempel garantier),
og slike eiendeler oppfyller innregningskriteriene i andre IFRS-er, skal et foretak opplyse om
a) arten og den balanseførte verdien av eiendelene, og
b) når eiendelene ikke lett kan omgjøres i kontanter, foretakets prinsipper for avhending av slike eiendeler, eller
for bruk av eiendelene i sin virksomhet.

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER
44L

Ved «Forbedringer av IFRS-er», utstedt i mai 2010, ble nr. 32A tilføyd og nr. 34 og 36–38 endret. Et foretak
skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2011 eller senere
Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender endringene på en tidligere periode, skal foretaket
opplyse om dette.

Endringer av IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap»
Ny overskrift tilføyes over nr. 106. Nr. 106 endres. Etter nr. 106 tilføyes ny overskrift og nytt nr. 106A. Nr. 107 endres.
Nytt nr. 139F tilføyes.
STRUKTUR OG INNHOLD
Oppstilling over endringer i egenkapital
Informasjon som skal presenteres i oppstillingen over endringer i egenkapital
106

Et foretak skal presentere en oppstilling over endringer i egenkapital slik det kreves av nr. 10. Oppstillingen
over endringer i egenkapital omfatter følgende informasjon:
a) Periodens totalresultat, som viser separat de samlede beløpene som er henførbare til eiere av
morforetaket og til ikke-kontrollerende eierinteresser.
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b) For hver bestanddel av egenkapitalen, virkningene av tilbakevirkende anvendelse eller tilbakevirkende
omarbeiding innregnet i samsvar med IAS 8.
c) [Opphevet]
d) For hver bestanddel av egenkapitalen, en avstemming mellom den balanseførte verdien i begynnelsen
og slutten av perioden, med separate opplysninger om endringer som følger av
i)

resultat,

ii) andre inntekter og kostnader, og
iii) transaksjoner med eiere i deres egenskap av eiere, med separat visning av bidrag fra og utdelinger
til eiere samt endringer i eierandeler i datterforetak som ikke medfører tap av kontroll.
Informasjon som enten skal presenteres i oppstillingen over endringer i egenkapital eller i notene
106A Et foretak skal for hver bestanddel av egenkapitalen presentere, enten i oppstillingen over endringer i
egenkapital eller i notene, en analyse av andre inntekter og kostnader per post (se nr. 106 d) ii)).
107

Et foretak skal, enten i oppstillingen over endringer i egenkapital eller i notene, presentere størrelsen på
utbytte som er innregnet som utdelinger til eiere i løpet av perioden, og størrelsen på utbytte per aksje.

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER
139F Ved «Forbedringer av IFRS-er», utstedt i mai 2010, ble nr. 106 og 107 endret og nr. 106A tilføyd. Et foretak
skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2011 eller senere.
Tidligere anvendelse er tillatt.
Overgangskrav for endringer som følger av IAS 27: «Konsernregnskap og separat finansregnskap»
Endringer av IFRS-er
IAS 21: «Virkningene av valutakursendringer»
Nr. 60B endres, og nytt nr. 60D tilføyes.
IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER
60B

Ved IAS 27 (som endret i 2008) ble nr. 48A–48D tilføyd og nr. 49 endret. Et foretak skal anvende disse endringene
fremadrettet på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. juli 2009 eller senere. Dersom et foretak
anvender IAS 27 (endret i 2008) på en tidligere periode, får endringene anvendelse på den tidligere perioden.

60D

Ved «Forbedringer av IFRS-er», utstedt i mai 2010, ble nr. 60B endret. Et foretak skal anvende denne endringen
på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. juli 2010 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt.

IAS 28: «Investeringer i tilknyttede foretak»
Nr. 41B endres, og nytt nr. 41E tilføyes.
IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER
41B

Ved IAS 27 (som endret i 2008) ble nr. 18, 19 og 35 endret og nr. 19A tilføyd. Et foretak skal anvende endringen
av nr. 35 med tilbakevirkende kraft og endringene av nr. 18 og 19 samt nr. 19A fremadrettet på årsregnskap som
omfatter perioder som begynner 1. juli 2009 eller senere. Dersom et foretak anvender IAS 27 (endret i 2008) på
en tidligere periode, får endringene anvendelse på den tidligere perioden.

41E

Ved «Forbedringer av IFRS-er», utstedt i mai 2010, ble nr. 41B endret. Et foretak skal anvende denne endringen
på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. juli 2010 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt.
Dersom et foretak anvender endringen før 1. juli 2010, skal foretaket opplyse om dette.
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IAS 31: «Andeler i felleskontrollert virksomhet»
Nr. 58A endres, og nytt nr. 58D tilføyes.
IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER
58A

Ved IAS 27 (som endret i 2008) ble nr. 45 og 46 endret og nr. 45A og 45B tilføyd. Et foretak skal anvende
endringen av nr. 46 med tilbakevirkende kraft og endringene av nr. 45A og 45B fremadrettet på årsregnskap som
omfatter perioder som begynner 1. juli 2009 eller senere. Dersom et foretak anvender IAS 27 (endret i 2008) på
en tidligere periode, får endringene anvendelse på den tidligere perioden.

58D

Ved «Forbedringer av IFRS-er», utstedt i mai 2010, ble nr. 58A endret. Et foretak skal anvende denne endringen
på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. juli 2010 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt.
Dersom et foretak anvender endringen før 1. juli 2010, skal foretaket opplyse om dette.

Endringer av IAS 34: «Delårsrapportering»
INNHOLD I EN DELÅRSRAPPORT
Betydelige hendelser og transaksjoner
15

Et foretak skal i sin delårsrapport inkludere en forklaring av hendelser og transaksjoner som er vesentlige for å
forstå endringene i foretakets finansielle stilling og inntjening siden slutten av forrige årsrapporteringsperiode.
Opplysninger knyttet til disse hendelsene og transaksjonene skal ajourføre relevant informasjon som presenteres
i siste årsrapport.

15A

Brukere av et foretaks delårsrapport har også tilgang til foretakets siste årsrapport. Det er derfor unødvendig
at notene til en delårsrapport inneholder relativt uvesentlige ajourføringer av informasjon som allerede er gitt i
notene til siste årsrapport.

15B

Nedenfor følger en liste over hendelser og transaksjoner som det kreves opplysninger om dersom de er vesentlige.
Listen er ikke uttømmende.
a) Nedskrivning av beholdninger til netto realisasjonsverdi og reversering av en slik nedskrivning.
b) Innregning av et tap ved verdifall på finansielle eiendeler, eiendom, anlegg og utstyr, immaterielle eiendeler
eller andre eiendeler, og reversering av et slikt tap ved verdifall.
c) Reversering av avsetninger til omstruktureringsutgifter.
d) Anskaffelse og avhending av enheter av eiendom, anlegg og utstyr.
e) Bindinger knyttet til kjøp av eiendom, anlegg og utstyr.
f)

Tvisteløsninger.

g) Korreksjoner av feil i tidligere perioder.
h) Endringer i forretningsvirksomhet eller økonomiske omstendigheter som påvirker den virkelige verdien av
foretakets finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser, uansett om disse eiendelene eller forpliktelsene er
innregnet til virkelig verdi eller amortisert kost.
i)

Mislighold av lån eller brudd på en låneavtale som ikke er korrigert ved slutten av rapporteringsperioden
eller tidligere.

j)

Transaksjoner med nærstående parter.

k) Overføringer mellom nivåer i hierarkiet for virkelig verdi som benyttes ved måling av finansielle
instrumenters virkelige verdi.
l)

Endringer i klassifiseringen av finansielle eiendeler som følge av en endring i formålet med eller bruken av
disse eiendelene.

m) Endringer i betingede forpliktelser eller betingede eiendeler.
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15C

De enkelte standarder gir veiledning om hvilke opplysninger som kreves om mange av de punktene som er
oppført i nr. 15B. Når en hendelse eller transaksjon er vesentlig for å gi en forståelse av endringene i et foretaks
finansielle stilling eller inntjening etter siste årsrapporteringsperiode, skal foretakets delårsrapport gi en forklaring
på og en ajourføring av relevant informasjon som er inkludert i forrige årsrapporteringsperiode.

16–18 [Opphevet]
Andre opplysninger
16A

I tillegg til å opplyse om betydelige hendelser og transaksjoner i samsvar med nr. 15–15C skal et foretak
inkludere følgende informasjon i notene til sitt delårsregnskap, dersom slike opplysninger ikke er gitt
andre steder i delårsrapporten. Normalt skal informasjonen rapporteres basert på regnskapet hittil i år.
a) En erklæring om at de samme regnskapsprinsipper og beregningsmetoder er fulgt i delårsregnskapet
som i siste årsregnskap, eller, dersom disse prinsipper eller metoder er endret, en beskrivelse av arten
og virkningen av endringene.
b) Forklarende kommentarer til den sesongmessige eller sykliske arten av delårsperiodens virksomhet.
c) Arten og omfanget av poster som påvirker eiendeler, forpliktelser, nettoinntekter eller kontantstrømmer
som er uvanlige på grunn av sin art, størrelse eller hyppighet.
d) Arten og omfanget av endringer i estimater av beløp som er rapportert i tidligere delårsperioder
i inneværende regnskapsår, eller endringer i estimater av beløp som er rapportert i tidligere
regnskapsår.
e) Utstedelser, gjenkjøp og tilbakebetalinger av obligasjoner og egenkapitalinstrumenter.
f)

Utbetalt utbytte (samlet eller per aksje) separat for ordinære aksjer og andre aksjer.

g) Følgende segmentinformasjon (segmentinformasjon er bare påkrevd i et foretaks delårsrapport
dersom det i henhold til IFRS 8: «Driftssegmenter» kreves at foretaket gir segmentinformasjon i
årsregnskapet):
i)

driftsinntekter fra eksterne kunder, dersom de er inkludert i målingen av segmentresultatet som
gjennomgås av øverste beslutningstaker eller på annen måte innberettes regelmessig til øverste
beslutningstaker,

ii) driftsinntekter fra andre segmenter, dersom de er inkludert i målingen av segmentresultatet som
gjennomgås av øverste beslutningstaker eller på annen måte innberettes regelmessig til øverste
beslutningstaker,
iii) en måling av segmentresultatet,
iv) samlede eiendeler der det har vært en vesentlig endring fra det beløpet som det ble opplyst om i
det siste årsregnskapet,
v) en beskrivelse av forskjeller fra det siste årsregnskapet når det gjelder grunnlaget for segmentering,
eller i grunnlaget for måling av segmentresultatet,
vi) en avstemming mellom målingene av de rapporteringspliktige segmentenes samlede resultat og
foretakets resultat før skattekostnader (skatteinntekter) og avviklet virksomhet. Dersom et foretak
fordeler poster som for eksempel skattekostnader (skatteinntekter) til rapporteringspliktige
segmenter, kan imidlertid foretaket avstemme segmentenes samlede målinger av resultatet til
foretakets resultat etter disse postene. Vesentlige avstemmingsposter skal identifiseres separat og
beskrives i avstemmingen.
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h) Hendelser etter delårsperioden som ikke er gjenspeilt i delårsregnskapet.
i)

Virkningen av endringer i foretakets sammensetning i løpet av delårsperioden, herunder
virksomhetssammenslutninger, oppnådd eller tapt kontroll over datterforetak og langsiktige
investeringer, omstruktureringer og avviklet virksomhet. Med hensyn til virksomhetssammenslutninger
skal foretaket gi de opplysningene som kreves av IFRS 3: «Virksomhetssammenslutninger».

j)

[Opphevet]

IKRAFTTREDELSE
49

Ved «Forbedringer av IFRS-er», utstedt i mai 2010, ble nr. 15 endret, nr. 15A–15C og 16A tilføyd og nr. 16–18
opphevet. Et foretak skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1.
januar 2011 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender endringene på en tidligere
periode, skal foretaket opplyse om dette.

Endringer av IFRIC 13: «Kundelojalitetsprogrammer»
Nytt nr. 10A tilføyes.
IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER
10A

Ved «Forbedringer av IFRS-er», utstedt i mai 2010, ble nr. AG2 endret. Et foretak skal anvende denne endringen
på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2011 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt.
Dersom et foretak anvender endringen på en tidligere periode, skal foretaket opplyse om dette.

Vedlegg
Veiledning i anvendelse
Nr. AG2 endres.
AG2 Et foretak kan estimere bonuspoengenes virkelige verdi med henvisning til den virkelige verdien av den bonus
som de kan innløses i. Den virkelige verdien av bonuspoengene tar hensyn til følgende, alt etter hva som er
hensiktsmessig:
a) den virkelige verdien av nedsatt pris eller incentiver som ellers kan bli tilbudt kunder som ikke har opptjent
bonuspoeng fra et opprinnelig salg, og
b) den andelen av bonuspoeng som ikke forventes å bli innløst av kundene.
Dersom kundene kan velge mellom flere forskjellige bonuser, vil bonuspoengenes virkelige verdi gjenspeile de
forskjellige bonusenes virkelige verdi, veid i forhold til antallet ganger hver enkelt bonus forventes å bli valgt.

_______________
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Nr. 35/423

2016/EØS/35/11

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1033/2010
av 15. november 2010

om endring av forordning (EF) nr. 1505/2006 med hensyn til medlemsstatenes årsrapporter om resultatene av
kontrollene som skal foretas i forbindelse med identifikasjon og registrering av sauer og geiter(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

målene som ønskes oppnådd. Av hensyn til en mer
målrettet og formålstjenlig rapportering bør visse krav i
tillegg til modellen fastsatt i vedlegget til forordning (EF)
nr. 1505/2006 forenkles for å gi bedre opplysninger om
gjennomføringen av kontrollene og for å redusere den
administrative byrden.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 21/2004 av
17. desember 2003 om opprettelse av et system for identifikasjon
og registrering av sauer og geiter og om endring av forordning
(EF) nr. 1782/2003 og direktiv 92/102/EØF og 64/432/EØF(1),
særlig artikkel 10 nr. 1 første ledd og bokstav a) i annet ledd, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

I kommisjonsforordning (EF) nr. 1505/2006 av
11. oktober 2006 om gjennomføring av rådsforordning
(EF) nr. 21/2004 med hensyn til minstekrav til kontrollene
som skal foretas i forbindelse med identifikasjon og
registrering av sauer og geiter(2) er det fastsatt at
medlemsstatene skal foreta kontroller for å bekrefte at
de driftsansvarlige overholder kravene i forordning (EF)
nr. 21/2004.

4)

Forordning (EF) nr. 1505/2006 bør derfor endres.

5)

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
I forordning (EF) nr. 1505/2006 gjøres følgende endringer:
1) Artikkel 7 bokstav b) skal lyde:
«b) antall driftsenheter som er kontrollert,»

I tillegg er det i forordning (EF) nr. 1505/2006 fastsatt at
medlemsstatene hvert år skal sende inn en årsrapport til
Kommisjonen i samsvar med modellen fastsatt i vedlegget
til nevnte forordning, med resultatene av kontrollene som
er utført i den foregående årlige kontrollperioden.

2) vedlegget endres i samsvar med vedlegget til denne
forordning.

Innsamlingen av opplysninger for den årlige
rapporten bør være passende og rimelig for de

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

Artikkel 2

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

Utferdiget i Brussel, 15. november 2010.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

______

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 298 av 16.11.2010, s. 5, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 1/2012 av 10. februar 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 34 av 21.6.2012, s. 1.
(1) EUT L 5 av 9.1.2004, s.8.
(2) EUT L 280 av 12.10.2006, s. 3.
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VEDLEGG

Vedlegget til forordning (EF) nr. 1505/2006 skal lyde:
«VEDLEGG

Rapport om resultatene av kontroller foretatt av sauer og geiter med hensyn til kravene til identifikasjon og
registrering av disse dyrene i samsvar med forordning (EF) nr. 21/2004.
1.

Generell informasjon om driftsenhetene, dyrene og kontrollene
Samlet antall driftsenheter i medlemsstaten ved begynnelsen av rapporteringsåret(1)
Samlet antall driftsenheter kontrollert i løpet av rapporteringsåret
Samlet antall registrerte dyr i medlemsstaten ved begynnelsen av rapporteringsåret(1)
Samlet antall dyr kontrollert i driftsenheter i løpet av rapporteringsperioden(1)
(1)

2.

Eller annen nasjonal referansedato for dyrestatistikk.

Tilfeller av manglende overholdelse
Antall driftsenheter med manglende overholdelse

3.

Pålagte sanksjoner
Antall driftsenheter med pålagte sanksjoner»
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 189/2011

Nr. 35/425

2016/EØS/35/12

av 25. februar 2011
om endring av vedlegg VII og IX til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om
fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform
encefalopati(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

VII til nevnte forordning endres slik at nevnte tidsrom
starter den datoen indekstilfellet blir bekreftet.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
4)

I tillegg viste i juli 2010 de foreløpige resultatene av
en vitenskapelig undersøkelse(2) utført av kypriotiske
myndigheter under tilsyn av Den europeiske unions
referanselaboratorium (EURL) for TSE at det muligens
finnes en genetisk resistens mot skrapesyke hos geiter. De
endelige resultatene av undersøkelsen er imidlertid ikke
forventet å være tilgjengelig før andre halvår av 2012.

5)

Hvis nevnte undersøkelse bekrefter at det finnes resistens
mot skrapesyke, kan det være hensiktsmessig å endre
forordning (EF) nr. 999/2001 fra januar 2013, slik
at geiter som er resistente mot skrapesyke unntas fra
kravene om nedslakting og fullstendig destruering fastsatt
i kapittel A i vedlegg VII til nevnte forordning. For å
unngå unødvendig nedslakting og fullstendig destruering
av geiter som kan bli vurdert som resistente mot
skrapesyke i nær framtid, er det hensiktsmessig å forlenge
utsettelsesperioden for disse dyrene på driftsenheter der
dyr holdes for produksjon av melk beregnet på å bringes
i omsetning, til 31. desember 2012 dersom indekstilfellet
ble bekreftet før 1. juli 2011.

6)

I vedlegg IX til forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsatt
regler for import til Unionen av levende dyr, embryoer,
egg og produkter av animalsk opprinnelse. Kapittel C i
nevnte vedlegg fastsetter reglene for import av produkter
fra storfe, sauer og geiter, og særlig gelatin.

7)

I artikkel 16 i forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsatt
at gelatin fra huder og skinn fra friske drøvtyggere
ikke skal være underlagt restriksjoner når de bringes
i omsetning i henhold til visse bestemmelser i nevnte
forordning. Derfor bør import til Unionen av gelatin fra
huder og skinn fra friske drøvtygger heller ikke være
underlagt disse restriksjonene.

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler
for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar
spongiform encefalopati(1), særlig artikkel 23 første ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1)

2)

3)

I forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsatt regler for å
forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar
spongiform encefalopati (TSE) hos dyr. Den får
anvendelse på produksjon og omsetning av levende dyr
og produkter av animalsk opprinnelse og i visse særlige
tilfeller på eksport av disse.

I kapittel A i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 999/2001
er det fastsatt utryddelsestiltak som skal iverksettes etter
bekreftet forekomst av TSE hos sauer og geiter. Dersom
det bekreftes forekomst av andre typer TSE enn bovin
spongiform encefalopati (BSE) hos en sau eller geit,
skal utryddelsestiltakene enten bestå av nedslakting og
fullstendig destruering av alle dyr på driftsenheten eller
nedslakting og fullstendig destruering av alle sauer som
er genetisk mottakelige for skrapesyke på driftsenheten
og nedslakting og fullstendig destruering av alle geiter på
driftsenheten ettersom genetisk resistens mot skrapesyke
ikke er påvist hos geiter.

I kapittel A i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 999/2001
er det også fastsatt at medlemsstatene på visse vilkår kan
utsette destrueringen av dyrene med inntil fem avlsår. Når
det gjelder sauer og geiter som holdes for produksjon av
melk beregnet på å bringes i omsetning, kan imidlertid
nedslaktingen og destrueringen av dyrene utsettes bare i
inntil 18 måneder. I forordning (EF) nr. 999/2001 er ikke
startdatoen for dette tidsrommet på 18 måneder fastsatt.
Av hensyn til rettssikkerheten på unionsplan bør vedlegg

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 53 av 26.2.2011, s. 56, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 1/2012 av 10. februar 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 34 av 21.6.2012, s. 1.
(1) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1.

(2)

http://www.efsa.europa.eu/en/science/ahaw/ahaw_opinions/1371.html
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8)

I kapittel D i vedlegg IX til forordning (EF) nr. 999/2001
er det fastsatt regler for import av animalske biprodukter
og bearbeidede produkter fra storfe, sauer og geiter.

regelverk bør endringene i kapittel D i vedlegg IX til
forordning (EF) nr. 999/2001 ved denne forordning også
få anvendelse fra nevnte dato.

9)

Visse animalske biprodukter og avledede produkter,
som definert i europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 1069/2009 av 21. oktober 2009 om fastsettelse
av hygieneregler for animalske biprodukter og
avledede produkter som ikke er beregnet på konsum,
og om oppheving av forordning (EF) nr. 1774/2002
(forordningen om animalske biprodukter)(1), utgjør ingen
risiko for overføring av TSE til mennesker eller dyr.
Kravene til hygienesertifikat fastsatt i kapittel D i vedlegg
IX til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor ikke få
anvendelse på import av slike produkter.

12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden
og dyrehelsen —
VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Vedlegg VII og IX til forordning (EF) nr. 999/2001 endres i
samsvar med vedlegget til denne forordning.
Artikkel 2

10) Vedlegg VII og XI til forordning (EF) nr. 999/2001 bør
derfor endres.

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

11) Forordning (EF) nr. 1069/2009 får anvendelse fra 4. mars
2011. For å sikre klarhet og sammenheng i Unionens

Nr. 2 bokstav b) i vedlegget til denne forordning får anvendelse
fra 4. mars 2011.

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

Utferdiget i Brussel, 25. februar 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

______

(1)

EUT L 300 av 14.11.2009, s. 1.
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VEDLEGG

I vedlegg VII og IX til forordning (EF) nr. 999/2001 gjøres følgende endringer:
1) I kapittel A i vedlegg VII gjøres følgende endringer:
a) Nr. 2.3 bokstav f) skal lyde:
«f) når forekomsten av ARR-allelet innenfor rasen eller driftsenheten er lav eller 0, eller når det anses som
nødvendig for å unngå innavl, kan en medlemsstat beslutte å utsette nedslaktingen og den fullstendige
destrueringen av dyrene nevnt i nr. 2.3 bokstav b) i) og ii) i et tidsrom på inntil fem avlsår fra den
dato indekstilfellet blir bekreftet, forutsatt at det ikke finnes noen andre avlsværer på driftsenheten enn
avlsværer med genotypen ARR/ARR.
Når det gjelder sauer og geiter som holdes for produksjon av melk beregnet på å bringes i omsetning,
kan imidlertid nedslaktingen og den fullstendige destrueringen bare utsettes i et tidsrom på høyst 18
måneder fra den dato indekstilfellet blir bekreftet, unntatt for geiter, der nedslaktingen og den fullstendige
destrueringen kan utsettes til 31. desember 2012 dersom indekstilfellet bekreftes før 1. juli 2011.»
b) Følgende nr. innsettes etter nr. 2.4:
«2.5 I påvente av nedslaktingen og den fullstendige destrueringen av dyrene nevnt i nr. 2.3 bokstav b) i) og ii),
herunder dyr der nedslakting og fullstendig destruering har blitt utsatt som fastsatt i nr. 2.3 bokstav f), skal
tiltakene fastsatt i nr. 3.1 bokstav a) og b), nr. 3.2 og nr. 3.3 bokstav a) og b) første strekpunkt og bokstav
d) gjelde på driftsenheten(e).»
2) I vedlegg IX gjøres følgende endringer:
a) i kapittel C skal del A lyde:
«DEL A
Produkter
Følgende produkter fra storfe, sauer og geiter, som definert i nr. 1.10, 1.13, 1.15, 7.1, 7.5, 7.6, 7.7 og 7.9 i
vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004(*) skal være underlagt vilkårene fastsatt
i del B, C og D i dette kapittel, avhengig av opprinnelsesstatens BSE‑risikokategori:
–

ferskt kjøtt,

–

kvernet kjøtt,

–

bearbeidet kjøtt,

–

kjøttprodukter,

–

smeltet animalsk fett,

–

fettgrever,

–

gelatin unntatt gelatin fra huder eller skinn,

–

behandlede tarmer.

______________
(*) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55.»
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b) Kapittel D skal lyde:
«KAPITTEL D
Import av animalske biprodukter fra storfe, sauer og geiter samt bearbeidede produkter framstilt av
disse
DEL A
Animalske biprodukter
Dette kapittel får anvendelse på følgende animalske biprodukter og avledede produkter, som fastsatt i nr. 1 og
2 i artikkel 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009(*) forutsatt at nevnte produkter har
opprinnelse fra storfe, sauer og geiter:
a) smeltet fett fra kategori 2-materiale, som er beregnet på bruk som organisk gjødsel eller
jordforbedringsmiddel, som fastsatt i nr. 22 i artikkel 3 i forordning (EF) nr. 1069/2009, eller deres
utgangsmateriale eller halvfabrikater,
b) bein eller beinprodukter fra kategori 2-materiale,
c) smeltet fett fra kategori 3-materiale, som er beregnet på bruk som organisk gjødsel, jordforbedringsmiddel
eller fôr, som fastsatt i nr. 22 og 25 i artikkel 3 i forordning (EF) nr. 1069/2009, eller deres utgangsmateriale
eller halvfabrikater,
d) fôr til kjæledyr og tyggesaker til hunder,
e) blodprodukter,
f)

bearbeidet animalsk protein,

g) bein eller beinprodukter fra kategori 3-materiale,
h) gelatin fra andre materialer enn huder og skinn,
i)

kategori 3-materiale og avledede produkter som ikke er nevnt i bokstav c) til h) unntatt:
i)

ferske huder og skinn, behandlede huder og skinn,

ii) gelatin fra huder og skinn,
iii) fettderivater,
iv) kollagen.
DEL B
Krav til hygienesertifikater
Ved import av animalske biprodukter og avledede produkter fra storfe, sauer og geiter nevnt i del A skal det
framlegges et hygienesertifikat som attesterer at
a) de animalske biproduktene eller avledede produktene ikke inneholder og ikke er avledet av spesifisert
risikomateriale eller mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sauer eller geiter, og at dyrene som de
animalske biproduktene eller avledede produktene er avledet fra, ikke er slaktet etter bedøving ved
innsprøyting av gass i kraniehulen eller avlivet med samme metode, eller slaktet ved ødeleggelse av
sentralnervevev ved hjelp av et avlangt stavformet instrument som føres inn i kraniehulen, eller
b) de animalske biproduktene eller avledede produktene verken inneholder eller er framstilt av andre
materialer fra storfe, sauer og geiter enn de som kommer fra dyr som er født, oppdrettet og slaktet i en stat
eller region som ved en beslutning truffet i samsvar med artikkel 5 nr. 2 er klassifisert som en stat eller
region med ubetydelig BSE-risiko.
I tillegg til bokstav a) og b) skal det ved import av de animalske biprodukter og avledede produkter nevnt i del
A som inneholder melk eller melkeprodukter fra sauer eller geiter og som er beregnet på fôr til drøvtyggere,
framlegges et hygienesertifikat som attesterer at
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c) sauene og geitene som produktene av animalsk opprinnelse er framstilt av må siden fødselen eller de siste
tre årene ha vært holdt på en driftsenhet der det ikke er innført noen offisielle forflytningsrestriksjoner på
grunn av mistanke om TSE, og som i de siste tre årene har oppfylt følgende krav:
i)

Det er blitt foretatt regelmessig offentlig veterinærkontroll på driftsenheten.

ii) Det er ikke diagnostisert noe tilfelle av klassisk skrapesyke, eller dersom et tilfelle av klassisk
skrapesyke er blitt bekreftet:
–

har alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt nedslaktet og destruert

–

har alle geiter og sauer på driftsenheten blitt nedslaktet og destruert, unntatt avlsværer med
genotypen ARR/ARR og avlssøyer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel.

iii) Sauer og geiter, med unntak av sauer med prionproteingenotypen ARR/ARR, innføres i driftsenheten
bare dersom de kommer fra en driftsenhet som oppfyller kravene i punkt i) og ii),
eller
d) for animalske biprodukter eller avledede produkter beregnet på en medlemsstat oppført i vedlegget til
kommisjonsforordning (EF) nr. 546/2006(**) må sauene og geitene som disse produktene er framstilt av,
siden fødselen eller de siste sju årene uten avbrudd ha vært holdt på en driftsenhet der det ikke er innført
noen offisielle forflytningsrestriksjoner på grunn av mistanke om TSE, og som i de siste sju årene har
oppfylt følgende krav:
i)

Det er blitt foretatt regelmessig offentlig veterinærkontroll på driftsenheten.

ii) Det er ikke diagnostisert noe tilfelle av klassisk skrapesyke, eller dersom et tilfelle av klassisk
skrapesyke er blitt bekreftet:
–

har alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt nedslaktet og destruert

–

har alle geiter og sauer på driftsenheten blitt nedslaktet og destruert, unntatt avlsværer med
genotypen ARR/ARR og avlssøyer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel.

iii) Sauer og geiter, med unntak av sauer med prionproteingenotypen ARR/ARR, innføres i driftsenheten
bare dersom de kommer fra en driftsenhet som oppfyller kravene i punkt i) og ii).
______
(*) EUT L 300 av 14.11.2009, s. 1.
(**) EUT L 94 av 1.4.2006, s. 28.»

_____________
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 648/2011

2016/EØS/35/13

av 4. juli 2011
om endring av forordning (EF) nr. 1266/2007 når det gjelder tidsrommet for overgangstiltak med
hensyn til vilkårene for å innvilge unntak for visse dyr fra utførselsforbudet fastsatt i rådsdirektiv
2000/75/EF(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

grunnlag av en risikovurdering der det tas hensyn til de
entomologiske og epidemiologiske forhold dyr innføres
i. Disse ytterligere vilkår angir at dyrene må være mindre
enn 90 dager gamle, de må siden fødselen ha vært holdt i
smittebærerbeskyttede områder og ha gjennomgått visse
prøver i henhold til vedlegg III i nevnte forordning.

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

4)

Ved forordning (EF) nr. 1266/2007, endret ved forordning
(EU) nr. 1142/2010(3), ble tidsrommet for overgangstiltak
i henhold til artikkel 9a i forordning (EF) nr. 1266/2007
forlenget i ytterligere seks måneder til 30. juni 2011.
Ved vedtakelsen av forordning (EU) nr. 1142/2010
ble det forventet at de nye reglene om kriterier for
smittebærerbeskyttede virksomheter, ville blitt fastsatt i
vedlegg III til forordning (EF) nr. 1266/2007 og at nevnte
overgangstiltak ikke lenger ville være nødvendig. Disse
planlagte endringene i vedlegg III til nevnte forordning
har imidlertid ikke blitt gjennomført ennå.

5)

Det er derfor nødvendig å forlenge tidsrommet for
overgangstiltak i henhold til artikkel 9a nr. 1 i forordning
(EF) nr. 1266/2007 i ytterligere ett år i påvente av
vedtakelsen av endringene i vedlegg III til forordning (EF)
nr. 1266/2007 om smittebærerbeskyttede virksomheter.

6)

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

7)

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

ut fra følgende betraktninger:
1)

Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1266/2007
av 26. oktober 2007 om gjennomføringsregler for
rådsdirektiv 2000/75/EF med hensyn til bekjempelse og
overvåking av blåtunge samt restriksjoner på forflytning
av visse dyr av arter som er mottakelige for blåtunge(2),
er det fastsatt regler for bekjempelse og overvåking av
blåtunge og restriksjoner på forflytning av dyr innenfor
og ut av restriksjonssonene.

2)

I artikkel 8 i forordning (EF) nr. 1266/2007 er det fastsatt
bestemmelser for å innvilge unntak fra utførselsforbudet
fastsatt i direktiv 2000/75/EF. I artikkel 8 nr. 1 i nevnte
forordning er det fastsatt at forflytning av dyr, deres sæd,
egg og embryoer fra en driftsenhet, en sædstasjon eller
et sædlager i en restriksjonssone til en annen driftsenhet
eller sædstasjon eller et annet sædlager, er unntatt fra
utførselsforbudet forutsatt at dyrene oppfyller vilkårene
fastsatt i vedlegg III til nevnte forordning eller andre
tilfredsstillende dyrehelsegarantier på grunnlag av et
positivt resultat av en risikovurdering av tiltak mot
spredning av blåtungevirus og beskyttelse mot angrep fra
smittebærere, som kreves av vedkommende myndighet
på opprinnelsesstedet og er godkjent av vedkommende
myndighet på bestemmelsesstedet, innen de aktuelle
dyrene flyttes.

3)

I artikkel 9a nr. 1 i forordning (EF) nr. 1266/2007 er det
fastsatt at mottakermedlemsstatene som et overgangstiltak
og som unntak fra bestemmelsene i vedlegg III til nevnte
forordning, kan kreve at forflytning av visse dyr av arter
som er omfattet av unntaket fastsatt i artikkel 8 nr. 1 i
nevnte forordning, skal oppfylle ytterligere vilkår på

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 176 av 5.7.2011, s. 18, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 2/2012 av 10. februar 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 34 av 21.6.2012, s. 3.
(1) EFT L 327 av 22.12.2000, s. 74.
(2) EUT L 283 av 27.10.2007, s. 37.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
I artikkel 9a nr. 1 innledende punktum i forordning (EF)
nr. 1266/2007 endres «30. juni 2011» til «30. juni 2012».
(3)

EUT L 322 av 8.12.2010, s. 20.
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Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 4. juli 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

____________
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2016/EØS/35/14

KOMMISJONSBESLUTNING
av 30. april 2010

om endring av vedtak 92/216/EØF med hensyn til offentliggjøring av listen over
samordningsmyndigheter for konkurranser for dyr av hestefamilien
[meddelt under nummer K(2010) 2630]
(2010/256/EU)(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

mulighetene fastsatt i artikkel 4 nr. 2 første strekpunkt i
nevnte direktiv og kriteriene for fordeling av fond fastsatt
i artikkel 4 nr. 2 andre strekpunkt.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til rådsdirektiv 90/428/EØF av 26. juni 1990
om handel med dyr av hestefamilien beregnet på konkurranser
og om fastsettelse av vilkår for deltakelse i konkurranser(1),
særlig artikkel 4 nr. 3, og

5)

Som på andre områder av unionsretten der det ved direktiv
2008/73/EF er innført nettbaserte informasjonsprosedyrer,
anses det som nødvendig at Kommisjonen bistår
medlemsstatene og allmennheten med å få tilgang til slik
informasjon ved å opprette et nettsted der medlemsstatene
kan legge en lenke til sine respektive nettsteder.

6)

Medlemsstatene bør ha tilstrekkelig tid til å opprette sine
nettsteder. Derfor bør de endringer som innføres ved
denne forordning få anvendelse fra 1. mai 2010.

7)

Vedtak 92/216/EØF bør derfor endres.

8)

Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for avlsspørsmål —

ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

4)

Ved direktiv 90/428/EØF fastsettes vilkårene for handel
med dyr av hestefamilien beregnet på konkurranse og
vilkårene for deres deltaking. Artikkel 4 nr. 2 i nevnte
direktiv angir særlig medlemsstatenes muligheter til å
avsette, gjennom organer som er offisielt godkjent eller
autorisert for dette formål, en bestemt prosentandel av
gevinstene eller overskuddet fra bestemte konkurranser
eller typer konkurranser angitt i nevnte artikkel til vern,
utvikling og forbedring av oppdrettsvirksomhet.
I samsvar med artikkel 1 nr. 2 i kommisjonsvedtak 92/216/
EØF av 26. mars 1992 om innhenting av opplysninger
om konkurranser for dyr av hestefamilien i henhold
til artikkel 4 nr. 2 i rådsdirektiv 90/428/EØF(2), skal
medlemsstatene meddele Kommisjonen navn og adresse
til samordningsmyndigheten som er utpekt til å innhente
de nødvendige opplysninger om konkurranser og
fordelingen av fond, som angitt i artikkel 4 nr. 2 i direktiv
90/428/EØF, for offentliggjøring av Kommisjonen.
Ved rådsdirektiv 2008/73/EF av 15. juli 2008 om
forenkling av framgangsmåtene for utarbeiding av lister
og offentliggjøring av opplysninger på det veterinære og
avlstekniske området(3), ble blant annet artikkel 4 nr. 2
i direktiv 90/428/EØF endret ved at ansvaret for å gjøre
tilgjengelig opplysninger de har samlet inn, ble overført
til medlemsstatene.
I samsvar med artikkel 4 nr. 2 i direktiv 90/428/EØF,
er det nå hver medlemsstats ansvar å underrette de
øvrige medlemsstatene og allmennheten om bruken av

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 112 av 5.5.2010, s. 8, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 2/2012 av 10. februar 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 34 av 21.6.2012, s. 3.
(1) EUT L 224 av 18.8.1990, s. 60.
(2) EUT L 104 av 22.4.1992, s. 77.
(3) EUT L 219 av 14.8.2008, s. 40.

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1
Artikkel 1 nr. 2 i vedtak 92/216/EF skal lyde:

«2. Hver medlemsstat skal på et nettsted meddele
Kommisjonen, de øvrige medlemsstatene og allmennheten
navn og adresse til samordningsmyndigheten utpekt i
henhold til nr. 1.

3.
For at medlemsstatene lettere skal kunne meddele
nevnte opplysninger, skal Kommisjonen opprette et
nettsted der alle medlemsstater skal legge en lenke til sine
respektive nettsteder i henhold til nr. 2.

Medlemsstatene skal senest 30. april 2010 meddele
Kommisjonen disse lenkene.»
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Artikkel 2
Denne beslutning får anvendelse fra 1. mai 2010.
Artikkel 3
Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 30. april 2010.

For Kommisjonen
John DALLI
Medlem av Kommisjonen

____________
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KOMMISJONSBESLUTNING

23.6.2016

2016/EØS/35/15

av 5. august 2010
om endring av vedtak 2004/558/EF om gjennomføring av rådsdirektiv 64/432/EØF med hensyn til
tilleggsgarantier for infeksiøs bovin rhinotrakeitt hos storfe beregnet på handel innenfor Unionen
[meddelt under nummer K(2010) 5352]
(2010/433/EU)(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

det ved forflytning av storfe fra et område uten BHV1status eller som er oppført i vedlegg I til en driftsenhet
i et område oppført i vedlegg II, gjennomføres en
undersøkelse for påvisning av antistoffer til BHV1viruset med negativt resultat på prøver som er tatt i løpet
av en karantene før forflytning på 30 dager.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964
om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor
Fellesskapet(1), særlig artikkel 9 nr. 2 og 10 nr. 2, og

5)

På grunnlag av erfaring med gjennomføring av godkjente
programmer for utryddelse av BHV1-infeksjon, kan det
tillates forflytning av storfe fra driftsenheter som er fri for
BHV1-infeksjon direkte til lukkede oppfôringsenheter
i medlemsstater eller deler av medlemsstater som er fri
for BHV1-infeksjon, forutsatt at det gjennomføres en
overvåkingsordning der vedkommende myndighet på
det stedet oppfôringsenheten ligger sikrer ytterligere
undersøkelser av dyrene ved ankomst og at de bare flyttes
til slakteriet.

6)

På nåværende tidspunkt er alle regioner i Tyskland unntatt
de administrative enhetene Regierungsbezirke Oberpfalz
og Oberfranken i delstaten Bayern oppført i vedlegg I til
vedtak 2004/558/EF.

7)

Tyskland har nå framlagt dokumentasjon til støtte for
dets søknad om å erklære de administrative enhetene
Regierungsbezirke Mittelfranken og Unterfranken i
delstaten Bayern fri for BHV1-infeksjon og fastsatt regler
for innenlands forflytning av storfe innenfor og til denne
delen av dets territorium. Tyskland har derfor anmodet
om at anvendelsen av tilleggsgarantiene fastsatt i samsvar
med artikkel 10 i direktiv 64/432/EØF også bør omfatte
nevnte administrative enheter i Bayern.

8)

Som følge av vurderingen av søknaden som Tyskland
har lagt fram, bør de to BHV1-frie administrative
enhetene i Tyskland ikke lenger være oppført i vedlegg I,
men oppføres i vedlegg II til vedtak 2004/558/EF, og
anvendelsen av tilleggsgarantiene fastsatt i samsvar med
artikkel 10 i direktiv 64/432/EØF bør også omfatte dem.

ut fra følgende betraktninger:
1)

Infeksiøs bovin rhinotrakeitt er beskrivelsen av det
tydeligste kliniske tegnet på infeksjon med bovint
herpesvirus type 1 (BHV1). Ettersom mange infeksjoner
med dette viruset har et subklinisk forløp, bør
kontrolltiltakene rettes mot å utrydde infeksjonen framfor
å fjerne symptomene.

2)

I vedlegg E (II) til direktiv 64/432/EØF er «infeksiøs bovin
rhinotrakeitt» oppført på listen over de sykdommene det
kan godkjennes nasjonale bekjempelsesprogrammer og
kreves tilleggsgarantier for.

3)

Kommisjonsvedtak 2004/558/EF av 15. juli 2004 om
gjennomføring av rådsdirektiv 64/432/EØF med hensyn
til tilleggsgarantier for infeksiøs bovin rhinotrakeitt
hos storfe beregnet på handel innenfor Fellesskapet og
godkjenning av utryddelsesprogrammene som visse
medlemsstater har lagt fram(2) inneholder i vedlegg I en
liste over de medlemsstater eller deler av medlemsstater
som gjennomfører et program for å utrydde BHV1 og i
vedlegg II de medlemsstater som allerede er fri for denne
sykdommen. I vedlegg III til nevnte vedtak er det fastsatt
kriterier for at en driftsenhet skal anses som fri for BHV1infeksjon.

4)

For å unngå overføring av BHV1 til driftsenheter som er
fri for BHV1, kreves det i henhold til nevnte vedtak at

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 205 av 6.8.2010, s. 7, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 2/2012 av 10. februar 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 34 av 21.6.2012, s. 3.
(1) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64.
(2) EUT L 249 av 23.7.2004, s. 20.
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9)
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Vedtak 2004/558/EF bør derfor endres.

10) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden
og dyrehelsen —
TRUFFET DENNE BESLUTNING:
Artikkel 1

Nr. 35/435

fra en besetning som er vaksinert mot BHV1, eller en
serologisk prøve for påvisning av antistoffer mot hele
BHV1, utført på blodprøver tatt høyst sju dager før
forsendelse fra driftsenheten nevnt i bokstav c).

e) Alle dyrene fôres innendørs på en BHV1-fri
mottakerenhet og fjernes bare for å transporteres til
slakteriet.

I vedtak 2004/558/EU gjøres følgende endringer:
1. Artikkel 2 nr. 2 bokstav b) ii) skal lyde:
«ii) de transporteres, uten å komme i kontakt med dyr
med lavere helsestatus, til en driftsenhet med ukjent
BHV1-status i mottakermedlemsstaten oppført i
vedlegg I der alle dyrene fôres innendørs i samsvar
med det godkjente nasjonale utryddelsesprogrammet
og som de bare kan transporteres til slakteriet fra.»

f) Dyrene nevnt i bokstav d) er underkastet en serologisk
prøve for antistoffer mot gE-glykoprotein i BHV1 eller
hele BHV1, utført på en blodprøve tatt 21–28 dager
etter at de kom til driftsenheten nevnt i bokstav e):

i) enten med negativt resultat i hvert enkelt tilfelle,
eller

2. I artikkel 3 gjøres følgende endringer:
a) i nr. 3 skal bokstav b) lyde:

ii) driftsenhetens status som BHV1-fri forblir
opphevet inntil de infiserte dyrene er slaktet høyst
45 dager etter ankomst til driftsenheten, og

«b) etter annet strekpunkt: «Artikkel 3 nr. … bokstav
… i kommisjonsvedtak 2004/558/EF».»
b) nye nummer skal lyde:
«4. Som unntak fra bestemmelsene i nr. 1 bokstav a) og
b) kan vedkommende myndighet i mottakermedlemsstaten
godkjenne innføring av storfe beregnet på kjøttproduksjon
til en BHV1-fri driftsenhet som definert i vedlegg III
(BHV1-fri driftsenhet) i en region i nevnte medlemsstat
oppført i vedlegg II på følgende vilkår:

–

dyr i direkte kontakt med de infiserte dyrene har
reagert negativt på en prøve for påvisning av
antistoffer mot gE-glykoprotein i BHV1 eller
hele BHV1, utført på en blodprøve tatt minst
28 dager før de infiserte dyrene ble fjernet, eller

–

dyr som delte luftrom med de infiserte dyrene
har reagert negativt på en prøve for påvisning
av antistoffer mot hele BHV1, utført på en
blodprøve tatt minst 28 dager før de infiserte
dyrene ble fjernet, eller

–

de gjenværende dyrene på driftsenheten har
reagert negativt på en prøve for påvisning
av antistoffer mot hele BHV1, utført på en
blodprøve tatt minst 28 dager før de infiserte
dyrene ble fjernet, eller

–

statusen som BHV1-fri gjenopprettes i samsvar
med nr. 4 i vedlegg III.

a) Dyrene har ikke vært vaksinert mot BHV1, kommer
fra og har siden fødselen oppholdt seg i BHV1-frie
driftsenheter.
b) Dyrene transporteres uten å komme i kontakt med dyr
med lavere helsestatus.
c) Dyrene har de siste 30 dagene, eller siden fødselen
dersom dyrene er under 30 dager gamle, vært på den
opprinnelige driftsenheten, eller i isolasjonslokaler
godkjent av vedkommende myndighet, i en
medlemsstat der infeksiøs bovin rhinotrakeitt er en
meldepliktig sykdom og der det innen et område med
5 km radius rundt driftsenheten eller isolasjonslokalet
ikke er funnet kliniske eller patologiske spor av BHV1infeksjon i løpet av de foregående 30 dager.
d) Dyrene har vært underkastet med negativt resultat
enten en serologisk prøve for påvisning av antistoffer
mot gE-glykoprotein i BHV1 dersom dyrene kommer

5.
Mottakermedlemsstatene nevnt i nr. 4 skal meddele
Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene hvilke
regioner oppført i vedlegg II bestemmelsene i nr. 4 skal
gjennomføres for og datoen for beregnet anvendelse.»
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3. Vedlegg I erstattes med teksten i vedlegg I til denne beslutning.
4. Vedlegg II erstattes med teksten i vedlegg II til denne beslutning.
Artikkel 2
Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 5. august 2010.

For Kommisjonen
John DALLI
Medlem av Kommisjonen

______
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VEDLEGG I

«VEDLEGG I
Medlemsstat

Regioner i medlemsstater som omfattes av tilleggsgarantiene for infeksiøs bovin rhinotrakeitt i samsvar
med artikkel 9 i direktiv 64/432/EØF

Den tsjekkiske
republikk

Alle regioner

Tyskland

Alle regioner unntatt Regierungsbezirke Oberpfalz og Oberfranken, Mittelfranksen og
Unterfranksen i delstaten Bayern

Italia

Den autonome regionen Friuli Venezia Giulia
Den autonome provinsen Trento»

VEDLEGG II

«VEDLEGG II
Medlemsstat

Regioner i medlemsstater som omfattes av tilleggsgarantiene for infeksiøs bovin rhinotrakeitt i
samsvar med artikkel 10 i direktiv 64/432/EØF

Østerrike

Alle regioner

Tyskland

Regierungsbezirke Oberpfalz og Oberfranken, Mittelfranksen og Unterfranken i delstaten
Bayern

Danmark

Alle regioner

Italia

Provinsen Bolzano

Finland

Alle regioner

Sverige

Alle regioner»
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KOMMISJONSAVGJERD

23.6.2016

2016/EØS/35/16

av 18. februar 2011
om å gje Frankrike løyve, i medhald av rådsdirektiv 92/66/EØF, til å frakte daggamle kjuklingar
og verpeklare unghøner ut av den vernesona som vart innført på grunn av eit utbrot av Newcastle
disease i departmentet Côtes d’Armor
[meld under nummeret K(2011) 869]
(Berre den franske teksta er gyldig)
(2011/111/EU)(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

4)

3. januar 2011 stadfesta Frankrike eit utbrot av Newcastle
disease hjå duer som er meinte for kjøtproduksjon, i
ei driftseining i kommunen Langoat i departementet
Côtes d’Armor. Det har heilt sidan 30. desember 2010
vore innført ei verne- og overvakingssone rundt denne
driftseininga.

5)

4. januar 2011 melde Frankrike frå til Kommisjonen om
at utbrotet var stadfesta og nedkjempingstiltak vedtekne,
medrekna forbod mot flytting og transport av fjørfe ut
av dei verne- og overvakingssonene som var innførte i
medhald av direktiv 92/66/EØF.

6)

Den vernesona som Frankrike har innført, omfattar
driftseiningar med stor produksjon av daggamle
kjuklingar og verpeklare unghøner, og driftseiningane i
overvakingssona har ikkje stor nok kapasitet til å kunne
ta imot denne produksjonsmengda. Frankrike har difor
meldt frå til Kommisjonen om at det ikkje er mogleg å
frakte daggamle kjuklingar eller verpeklare unghøner til
ei driftseining som ligg innanfor overvakingssona.

7)

Frankrike har difor søkt om løyve til å frakte slike
kjuklingar og unghøner til driftseiningar som ligg utanfor
overvakingssona. Daggamle kjuklingar og verpeklare
unghøner med opphav i driftseiningar som ligg innanfor
vernesona, vil verte verande i Frankrike.

8)

Det løyvet som det vert søkt om, bør gjevast på det
vilkåret at Frankrike i samsvar med direktiv 92/66/EØF
vedtek strenge tiltak for nedkjemping og førebygging
som sikrar at det ikkje finst nokon risiko for spreiing av
Newcastle disease.

9)

Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar
med fråsegna frå Det faste utvalet for næringsmiddelkjeda
og dyrehelsa —

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske
unionen,
med tilvising til rådsdirektiv 92/66/EØF av 14. juli 1992
om innføring av fellesskapstiltak for å bekjempe Newcastle
Disease(1), særleg artikkel 9 nr. 2 bokstav f) ii), og
ut frå desse synsmåtane:

1)

2)

3)

I direktiv 92/66/EØF er det fastsett at nedkjempingstiltaka
til Unionen skal nyttast i tilfelle utbrot av Newcastle
disease hjå fjørfe eller hjå brevduer og andre fuglar
som vert haldne i fangenskap. I medhald av det nemnde
direktivet skal den medlemsstaten som det gjeld, straks
diagnosen Newcastle disease er vorten offisielt stadfesta
hjå fjørfe, syte for at den rette styresmakta innfører ei
vernesone med ein radius på minst tre kilometer rundt den
infiserte driftseininga, som igjen skal vere omgjeven av ei
overvakingssone med ein radius på minst ti kilometer.

Dei tiltaka som vert nytta i vernesona, skal omfatte eit
forbod mot fjerning av fjørfe og rugeegg frå driftseininga
der dei vert haldne, med mindre den rette styresmakta har
gjeve løyve til transport på visse vilkår.

Den rette styresmakta kan m.a. gje løyve til transport av
daggamle kjuklingar eller verpeklare unghøner berre til
ei driftseining som ligg innanfor overvakingssona, og
der det ikkje finst anna fjørfe. Dei medlemsstatane der
det ikkje er mogleg å frakte slike kjuklingar og unghøner
til ei driftseining innanfor overvakingssona, kan likevel
få løyve til å frakte kjuklingane og unghønene til ei
driftseining som ligg utanfor overvakingssona, i samsvar
med den framgangsmåten som er fastsett i direktiv 92/66/
EØF.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 46 av 19.2.2011, s. 44, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 2/2012 av 10. februar 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 34 av 21.6.2012, s. 3.
(1) TEF L 260 av 5.9.1992, s. 1.

23.6.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

TEKE DENNE AVGJERDA:
Artikkel 1
Frankrike kan tillate transport av daggamle kjuklingar og
verpeklare unghøner med opphav i driftseiningar som ligg
innanfor den vernesona som vart innført 30. desember 2010
rundt ei driftseining med duer meinte for kjøtproduksjon, i
kommunen Langoat i departmentet Côtes d’Armor, til andre
driftseiningar for fjørfe på territoriet til Frankrike, på følgjande
vilkår:
a) Den rette styresmakta som er ansvarleg for opphavseininga,
skal minst 24 timar på førehand melde frå til den rette
styresmakta som er ansvarleg for mottakareininga, om
sendinga av daggamle kjuklingar eller verpeklare unghøner.
b) Køyretøya som fraktar dei daggamle kjuklingane eller
verpeklare unghønene, skal forseglast av den rette
styresmakta før avreise.
c) Når køyretøya vert forsegla slik det er nemnt i bokstav b),
skal den rette styresmakta notere registreringsnummeret til
køyretøyet og talet på daggamle kjuklingar eller verpeklare
unghøner som vert frakta.
d) Når køyretøyet kjem fram til mottakareininga, skal den
rette styresmakta
i) inspisere og fjerne forseglinga på køyretøyet,

Nr. 35/439

ii) vere til stades når dei daggamle kjuklingane eller
verpeklare unghønene vert lossa,
iii) notere registreringsnummeret til køyretøyet og talet på
daggamle kjuklingar eller verpeklare unghøner som
vert frakta.
e) Straks etter lossing skal alle køyretøy som fraktar
daggamle kjuklingar eller verpeklare unghøner, reingjerast
og desinfiserast under offentleg kontroll og i samsvar med
instruksjonane frå den rette styresmakta.
f) Mottakareininga skal vere underlagd offentleg kontroll i
minst 21 dagar.
Artikkel 2
Denne avgjerda er retta til Republikken Frankrike.
Utferda i Brussel, 18. februar 2011.
For Kommisjonen
John DALLI
Medlem av Kommisjonen
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2016/EØS/35/17

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING
av 27. juni 2011

om endring av del A i vedlegg XI til rådsdirektiv 2003/85/EF med hensyn til listen over nasjonale
laboratorier som har tillatelse til å håndtere levende munn- og klovsykevirus
[meddelt under nummer K(2011) 4385]
(2011/378/EU)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —
under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til rådsdirektiv 2003/85/EF av 29. september
2003 om fellesskapstiltak for å bekjempe munn- og klovsyke,
om oppheving av direktiv 85/511/EØF og vedtak 89/531/EØF
og 91/665/EØF, og om endring av direktiv 92/46/EØF(1),
særlig artikkel 67 nr. 2, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

I direktiv 2003/85/EF fastsettes minstekrav til
bekjempelsestiltak som skal iverksettes ved utbrudd av
munn- og klovsyke samt visse forebyggende tiltak som
har som mål å gjøre vedkommende myndigheter og
landbrukerne mer bevisst og bedre forberedt på nevnte
sykdom.
Nevnte forebyggende tiltak omfatter medlemsstatenes
plikt til å sikre at håndteringen av levende munnog klovsykevirus, med henblikk på forskning og
diagnostisering, bare utføres i godkjente laboratorier
oppført i del A i vedlegg XI til direktiv 2003/85/EF.
Spania har offisielt underrettet Kommisjonen om at
Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA),
Valdeolmos, Madrid, oppfyller kravene fastsatt i artikkel
65 i direktiv 2003/85/EF. Spania har anmodet om at CISA
føres opp på listen over nasjonale laboratorier som har
tillatelse til å handtere levende munn- og klovsykevirus,
fastsatt i del A i vedlegg XI til nevnte direktiv.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 168 av 28.6.2011, s. 16, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 2/2012 av 10. februar 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 34 av 21.6.2012, s. 3.
(1) EUT L 306 av 22.11.2003, s. 1.

4)

Det er derfor nødvendig å erstatte oppføringen for Spania
i listen over nasjonale laboratorier fastsatt i del A i vedlegg
XI til direktiv 2003/85/EF.

5)

Del A i vedlegg XI til direktiv 2003/85/EF bør derfor
endres.

6)

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

TRUFFET DENNE BESLUTNING:
Artikkel 1
I del A i vedlegg XI til direktiv 2003/85/EF skal oppføringen
for Spania lyde:
«ES

Spania

–
–

Laboratorio Central de Sanidad Spania»
Animal, Algete, Madrid
Centro de Investigación en
Sanidad
Animal
(CISA),
Valdeolmos, Madrid

Artikkel 2
Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 27. juni 2011.

For Kommisjonen
John DALLI
Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 517/2011

Nr. 35/441

2016/EØS/35/18

av 25. mai 2011
om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 med hensyn til
et unionsmål for reduksjon av prevalensen av visse salmonellaserotyper hos verpehøner av arten
Gallus gallus og om endring av forordning (EF) nr. 2160/2003 og kommisjonsforordning (EU)
nr. 200/2010(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

flokker av verpehøner kan spre salmonellainfeksjon
gjennom sine egg til forbrukeren. En reduksjon i
prevalensen av salmonella i flokker av verpehøner bidrar
derfor til bekjempelse av dette zoonotiske smittestoffet i
egg, som utgjør en betydelig risiko for folkehelsen.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 2160/2003 av 17. november 2003 om bekjempelse av
salmonella og andre spesifiserte zoonotiske smittestoffer som
overføres gjennom næringsmidler(1), særlig artikkel 4 nr. 1
annet ledd og artikkel 13 nr. 1, og

4)

Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1168/2005 av
31. juli 2006 om gjennomføring av forordning (EF) nr.
2160/2003 med hensyn til et fellesskapsmål for reduksjon
av prevalensen av visse salmonellaserotyper i verpehøner
av arten Gallus gallus og om endring av forordning (EF)
nr. 1003/2005(2) er det fastsatt et unionsmål for reduksjon
av prevalensen av Salmonella enteritidis og Salmonella
typhimurium i voksne verpehøner av arten Gallus gallus.
Unionsmålet for hver medlemsstat er en årlig minste
prosentvis reduksjon av positive flokker av voksne
verpehøner på 10 til 40 %, avhengig av prevalensen
det foregående år, eller en reduksjon av den høyeste
prosentandelen til høyst 2 %.

5)

I henhold til forordning (EF) nr. 2160/2003 bør det ved
fastsettelsen av unionsmålet tas hensyn til de erfaringer
som er gjort i forbindelse med gjeldende nasjonale tiltak og
til de opplysninger som er oversendt Kommisjonen eller
Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet
(EFSA) i henhold til gjeldende unionskrav, særlig i
forbindelse med de opplysninger som er omhandlet
i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/99/EF av
17. november 2003 om overvåking av zoonoser og visse
zoonotiske smittestoffer, om endring av rådsvedtak
90/424/EØF og om oppheving av rådsdirektiv 92/117/
EØF(3), og idet det tas særlig hensyn til artikkel 5.

6)

Fellesskapets sammendragsrapport om tendenser og
kilder til zoonoser, zoonotiske smittestoffer og utbrudd av
næringsmiddeloverført sykdom i Den europeiske union
i 2008(4) viste at Salmonella enteritidis og Salmonella
typhimurium er de serovarene som oftest er forbundet
med sykdommer hos mennesker. Tilfeller hos mennesker
som skyldes S. enteritidis gikk merkbart ned i 2008, mens
tilfeller av S. typhimurium økte. I samsvar med kravene
i forordning (EF) nr. 2160/2003 er EFSA blitt rådspurt
om fastsettelsen av det varige unionsmålet for flokker av
verpehøner av arten Gallus gallus.

ut fra følgende betraktninger:

1)

2)

3)

Forordning (EF) nr. 2160/2003 har til formål å sikre at
det treffes tiltak for å påvise og bekjempe salmonella
og andre zoonotiske smittestoffer i alle relevante ledd i
produksjonen, bearbeidingen og distribusjonen, særlig på
primærproduksjonsnivå for å redusere deres prevalens og
den risikoen de utgjør for folkehelsen.

I henhold til forordning (EF) nr. 2160/2003 skal det
fastsettes unionsmål for reduksjon av prevalensen
av de zoonosene og zoonotiske smittestoffene som
er oppført i vedlegg I til nevnte forordning, innenfor
dyrepopulasjonene oppført i det samme vedlegget.
Forordningen fastsetter også visse krav til disse målene.
En slik reduksjon er viktig med henblikk på de strenge
tiltakene som må gjelde for angrepne flokker i samsvar
med forordning (EF) nr. 2160/2003. Særlig egg som
kommer fra flokker med ukjent salmonellastatus, og som
mistenkes å være angrepne, eller egg som kommer fra
angrepne flokker, kan bare brukes til konsum dersom de
behandles på en måte som sikrer at serotyper av salmonella
som er av betydning for folkehelsen, elimineres i samsvar
med Unionens regelverk for næringsmiddelhygiene.

Vedlegg I til forordning (EF) nr. 2160/2003 omhandler alle
salmonellaserotyper som er av betydning for folkehelsen
i flokker av verpehøner av arten Gallus gallus. Nevnte

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 138 av 26.5.2011, s. 45, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 3/2012 av 10. februar 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 34 av 21.6.2012, s. 5.
(1) EUT L 325 av 12.12.2003, s. 1.

(2)
(3)
(4)

EUT L 211 av 1.8.2006, s. 4.
EUT L 325 av 12.12.2003, s. 31.
EFSA Journal 2010 8(1):1496.
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7)

På anmodning fra Kommisjonen vedtok EFSAs
vitenskapsgruppe for biologiske farer 10. mars 2010
en vitenskapelig uttalelse om en kvantitativ beregning
av virkningen på folkehelsen av fastsettelsen av et nytt
mål for reduksjon av salmonella i verpehøner(1). Den
konkluderer med at Salmonella enteritidis er den vanligste
vertikalt overførte zoonotiske salmonellaserotypen
hos fjørfe. Den konkluderer også med at Unionens
bekjempelsestiltak for verpehøner har bidratt til å
bekjempe salmonellainfeksjoner i produksjonsbestanden
og redusere risikoene fra fjørfe for menneskers helse.

8)

Monofasiske stammer av Salmonella typhimurium har
raskt blitt en av de mest vanlige salmonellaserotypene
i flere dyrearter og i kliniske isolater fra mennesker. I
henhold til den vitenskapelige uttalelsen om overvåking
og vurdering av risikoen for folkehelsen av Salmonella
typhimurium-lignende stammer(2), vedtatt av EFSAs
vitenskapsgruppe for biologiske farer 22. september
2010, betraktes monofasiske Salmonella typhimuriumstammer med antigenformelen 1,4,[5],12:i:- som varianter
av Salmonella typhimurium og utgjør en risiko for
folkehelsen tilsvarende andre Salmonella typhimuriumstammer.

9)

Av hensyn til klarheten i Unionens regelverk er det derfor
hensiktsmessig å endre forordning (EF) nr. 2160/2003
og kommisjonsforordning (EU) nr. 200/2010 av
10. mars 2010 om gjennomføring av europaparlamentsog rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 med hensyn
til et unionsmål for reduksjon av prevalensen av
salmonellaserotyper i flokker av voksent avlsfjørfe
av arten Gallus gallus(3) for å fastsette at Salmonella
typhimurium omfatter monofasiske stammer med
antigenformelen 1,4,[5],12:i:-.

10) Med hensyn til den vitenskapelige uttalelsen av
22. september 2010 og med tanke på at det er behov for
mer tid for å vurdere utviklingen av salmonella i flokker
etter innføringen av nasjonale bekjempelsesprogrammer,
er det hensiktsmessig å fastsette et unionsmål for
reduksjon av salmonella i flokker av voksne verpehøner
av arten Gallus gallus som tilsvarer målet fastsatt i
forordning (EF) nr. 1168/2006.

av arten Gallus gallus har blitt framlagt med tanke på
samfinansiering i Unionen i samsvar med rådsvedtak
2009/470/EF av 25. mai 2009 om utgifter på
veterinærområdet(4). Nevnte programmer var basert på
forordning (EF) nr. 1168/2006 og godkjent i samsvar med
kommisjonsbeslutning 2010/712/EU av 23. november
2010 om godkjenning av årlige og flerårige programmer
for utryddelse, bekjempelse og overvåking av visse
dyresykdommer og zoonoser som medlemsstatene har
framlagt for 2011 og etterfølgende år, og om Unionens
finansielle bidrag til disse programmene(5).
14) Forordning (EF) nr. 1168/2006 bør oppheves og erstattes
av denne forordning. Resultatene som oppnås med de
tekniske bestemmelsene i vedlegget til forordning (EF)
nr. 1168/2006 er de samme som oppnås med vedlegget til
denne forordning. Derfor vil medlemsstatene umiddelbart
kunne anvende sistnevnte uten at det er behov for en
overgangsperiode.
15) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden
og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet
har motsatt seg dem —
VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Mål
1. Unionsmålet nevnt i artikkel 4 nr. 1 i forordning (EF)
nr. 2160/2003 for å redusere prevalensen av Salmonella
enteritidis og Salmonella typhimurium hos voksne verpehøner
av arten Gallus gallus («unionsmål»), skal være som følger:
a) en årlig minste prosentvis reduksjon av positive flokker av
voksne verpehøner som tilsvarer minst
i) 10 % dersom prevalensen det foregående år var under
10 %,
ii) 20 % dersom prevalensen det foregående år var over
eller lik 10 % og under 20 %,

11) For å kontrollere at arbeidet med unionsmålet går
framover, er det nødvendig å fastsette gjentatte
prøvetakinger av flokker av voksne verpehøner av arten
Gallus gallus.
12) De tekniske endringene som innføres ved vedlegget til
denne forordning, kommer direkte til anvendelse og er
harmonisert i medlemsstatene, og eventuelle tilpasninger
av nasjonale bekjempelsesprogrammer i samsvar
med denne forordning krever ikke Kommisjonens
godkjenning.
13) Nasjonale bekjempelsesprogrammer for å oppnå
unionsmålet for 2011 for flokker av voksne verpehøner
( 1)
(2)
(3)

EFSA Journal 2010 8(4):1546.
EFSA Journal 2010 8(10):1826.
EUT L 61 av 11.3.2010, s. 1.
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iii) 30 % dersom prevalensen det foregående år var over
eller lik 20 % og under 40 %,
iv) 40 % dersom prevalensen det foregående år var over
eller lik 40 %,
eller
b) en reduksjon av den høyeste prosentandelen til 2 % eller
under av positive flokker av voksne verpehøner. For
medlemsstater med under 50 flokker av voksne verpehøner,
kan ikke mer enn én voksen flokk fortsatt være positiv.
(4)
(5)

EUT L 155 av 18.6.2009, s. 30.
EUT L 309 av 25.11.2010, s. 18.

23.6.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 35/443

Artikkel 4

Unionsmålet skal nås hvert år basert på overvåkingen det
foregående år. Med hensyn til målet for 2011 skal resultatene
fra 2010, som er basert på overvåkingen utført i samsvar
med artikkel 1 i forordning (EF) nr. 1168/2006, brukes som
referanse.

Endring av forordning (EF) nr. 200/2010
I artikkel 1 nr. 1 skal første ledd lyde:
«1. Fra og med 1. januar 2010 skal unionsmålet, som
fastsatt i artikkel 4 nr. 1 i forordning (EF) nr. 2160/2003,
for reduksjon av Salmonella spp. i avlsflokker av
arten Gallus gallus (heretter kalt «unionsmålet») være
som følger: Andelen av flokker av voksent avlsfjørfe
av arten Gallus gallus som fortsatt er positiv for
Salmonella enteritidis, Salmonella infantis, Salmonella
hadar, Salmonella typhimurium, herunder monofasisk
Salmonella typhimurium med antigenformel 1,4,[5],12,:i:-,
og Salmonella virchow (heretter kalt «de relevante
salmonellaserotypene»), skal reduseres til høyst 1 %.»

Med hensyn til monofasisk Salmonella typhimurium skal
serotyper med antigenformel 1,4,[5],12:i:- omfattes av
unionsmålet.
2. Prøveprogrammet som er nødvendig for å kontrollere
om unionsmålet er oppnådd, er fastsatt i vedlegget
(«prøveprogrammet»).
Artikkel 2
Ny vurdering av unionsmålet
Kommisjonen skal foreta en gjennomgang av unionsmålet der
den tar hensyn til opplysningene som er samlet inn i samsvar
med prøveprogrammet og kriteriene fastsatt i artikkel 4 nr. 6
bokstav c) i forordning (EF) nr. 2160/2003.

Artikkel 5
Oppheving av forordning (EF) nr. 1168/2006
Forordning (EF) nr. 1168/2006 oppheves.

Artikkel 3

Henvisninger til forordning (EF) nr. 1168/2006 skal forstås
som henvisninger til denne forordning.

Endring av forordning (EF) nr. 2160/2003
I del C i vedlegg II til forordning (EF) nr. 2160/2003 skal nytt
ledd lyde:

Artikkel 6
Ikrafttredelse og anvendelse

«6. Alle henvisninger i dette avsnitt til «Salmonella
typhimurium» skal også omfatte monofasisk Salmonella
typhimurium med antigenformel 1,4,[5],12:i:-,.»

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

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

Utferdiget i Brussel, 25. mai 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
______
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VEDLEGG

Prøveprogrammet som er nødvendig for å kontrollere om unionsmålet er oppnådd når det gjelder å redusere
forekomsten av Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium hos voksne verpehøner av arten Gallus gallus,
som nevnt i artikkel 1 nr. 2
1.

UTVALGSGRUNNLAG
Utvalgsgrunnlaget skal omfatte alle flokker av voksne verpehøner av arten Gallus gallus («flokker av
verpehøner») innenfor rammen av de nasjonale bekjempelsesprogrammene fastsatt i artikkel 5 i forordning
(EF) nr. 2160/2003.

2.

OVERVÅKING AV FLOKKER AV VERPEHØNER

2.1.

Hyppighet og status for prøvetakingen
Prøvetaking av flokker av verpehøner skal foretas på initiativ fra den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket
og av vedkommende myndighet.
Prøvetaking på den driftsansvarliges initiativ skal gjennomføres minst hver 15. uke. Den første prøvetakingen
skal gjennomføres når verpehønene er 24 uker gamle +/– 2 uker.
Prøvetaking utført av vedkommende myndighet skal minst gjennomføres
a) på én flokk per år, per driftsenhet som omfatter minst 1 000 fugler,
b) når fuglene er 24 uker gamle +/– 2 uker i flokker av verpehøner som holdes i bygninger der relevant
salmonella ble påvist i den foregående flokken,
c) i alle tilfeller av mistanke om salmonellainfeksjon ved undersøkelser av utbrudd av næringsmiddeloverført
sykdom i samsvar med artikkel 8 i direktiv 2003/99/EF eller i alle tilfeller der vedkommende myndighet
mener det er hensiktsmessig, ved bruk av prøvetakingsprotokollen fastsatt i nr. 4 bokstav b) i del D i
vedlegg II til forordning (EF) nr. 2160/2003,
d) på alle andre flokker av verpehøner på driftsenheten dersom Salmonella enteritidis eller Salmonella
typhimurium er påvist i én flokk av verpehøner på driftsenheten,
e) i tilfeller der vedkommende myndighet mener det er hensiktsmessig.
En prøvetaking utført av vedkommende myndighet kan erstatte en prøvetaking på initiativ fra den driftsansvarlige
for næringsmiddelforetaket.

2.2.

Prøvetakingsprotokoll
For å sikre høyest mulig følsomhet ved prøvetakingen og at prøvetakingsprotokollen brukes riktig, skal
vedkommende myndighet eller den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket sikre at prøvene tas av personer
som har fått opplæring.

2.2.1. Prøvetaking utført av den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket
a) For flokker i bur skal det samles inn 2 × 150 gram naturlig blandet avføring fra alle gjødselbånd eller
gjødselskraper i fjørfehuset etter utgjødsling. For trappebursystemer uten gjødselskraper eller gjødselbånd
skal det samles inn 2 × 150 gram blandet fersk avføring fra 60 forskjellige steder under burene i
gjødselrennen.
b) På låver eller i hus for frittgående høner skal det tas prøver med to par svabersokker.
Svabersokkene må være tilstrekkelig absorberende til å kunne suge opp fuktighet. Svabersokkenes overflate
må fuktes med et egnet fortynningsmiddel.
Den som tar prøven, må gå omkring i fjørfehuset etter en rute som gir representative prøver fra alle deler av
fjørfehuset eller den enkelte sektoren. Dette skal omfatte arealer dekket med strø og arealer med spaltegulv,
forutsatt at det er trygt å gå på spaltegulvet. Prøvetakingen må omfatte alle innhegninger i hvert fjørfehus.
Når prøvetakingen i den valgte sektoren er fullført, skal svabersokkene tas forsiktig av, slik at materialet
som sitter fast på dem, ikke faller av.
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2.2.2. Prøvetaking utført av vedkommende myndighet
I tillegg til prøvene nevnt i nr. 2.2.1 må minst én prøve samles inn ved bruk av prøvetakingsprotokollen.
Ytterligere prøver skal tas for å sikre representativ prøvetaking dersom det er nødvendig ut i fra flokkens
fordeling eller størrelse.
Ved prøvetaking som nevnt i nr. 2.1 bokstav b), c), d) og e) skal vedkommende myndighet ved ytterligere
relevant prøvetaking, dvs. laboratorieundersøkelser og/eller dokumentkontroll, forsikre seg om at resultatene
av undersøkelsene for påvisning av salmonella hos fugler ikke påvirkes av bruk av antimikrobielle stoffer i
flokkene.
Der forekomst av Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium ikke er påvist, men det er påvist
antimikrobielle stoffer eller en bakterieveksthemmende virkning, skal flokken vurderes og regnes som en
angrepet flokk av verpehøner i forbindelse med unionsmålet.
Vedkommende myndighet kan beslutte å tillate erstatning av én avføringsprøve eller ett par svabersokker med
en støvprøve på 100 gram som samles inn fra overflater med synlig støv på flere steder i fjørfehuset. Som et
alternativ kan en eller flere fuktede stoffsvabere med et samlet overflateareal på minst 900 cm2 brukes for å
samle støv fra flere overflater i fjørfehuset, idet det sikres at hver svaber er godt dekket med støv på begge sider.
Vedkommende myndighet kan på grunnlag av en vurdering i hvert enkelt tilfelle av epidemiologiske parametrer,
dvs. biosikkerhet, flokkens fordeling eller størrelse eller andre relevante forhold, beslutte å øke minsteantallet
prøver for å sikre representativ prøvetaking.
3.

UNDERSØKELSE AV PRØVENE

3.1.

Transport og klargjøring av prøvene
Prøver skal helst sendes innen 24 timer etter innsamling som ekspresspost eller med kurer til laboratoriene angitt
i artikkel 11 og 12 i forordning (EF) nr. 2160/2003. Dersom de ikke sendes innen 24 timer, skal de oppbevares
nedkjølt. Prøvene kan transporteres ved omgivelsestemperatur, forutsatt at for høy varme (over 25 °C) eller
eksponering for sollys unngås. På laboratoriet skal prøvene holdes nedkjølt inntil de skal undersøkes, noe som
må skje innen 48 timer fra mottak og innen 4 dager etter prøvetaking.
Svabersokkene og støv- eller stoffsvaberen skal klargjøres hver for seg for prøver som utføres av vedkommende
myndighet, men for prøver som utføres av driftsansvarlige for næringsmiddelforetak, kan de forskjellige
prøvene kombineres i én prøve.

3.1.1. Svabersokker og stoffsvaberprøver
a) De to parene svabersokker («sokker») eller støvprøver skal pakkes forsiktig ut, slik at avføringsmaterialet
ikke faller av, og samles og legges i 225 ml bufret peptonvann som er oppvarmet til romtemperatur,
alternativt må 225 ml fortynningsmiddel tilsettes direkte i de to parene med svabersokker i beholderen som
laboratoriet mottok dem i. Svabersokkene eller stoffsvaberen skal være helt dekket av bufret peptonvann,
slik at det er tilstrekkelig med væske rundt prøven til at salmonellaen fritt kan bevege seg bort fra prøven,
og det kan derfor tilsettes mer bufret peptonvann om nødvendig.
b) Prøven skal blandes til den er helt mettet, og deretter dyrkes etter påvisningsmetoden fastsatt i nr. 3.2.
3.1.2. Annet avføringsmateriale og støv
a) Avføringsprøvene skal samles og blandes grundig, og en delprøve på 25 gram tas ut til dyrking.
b) Delprøven på 25 gram (eller 50 ml av en suspensjon som inneholder 25 gram av utgangsprøven) skal
tilsettes 225 ml bufret peptonvann som er oppvarmet til romtemperatur.
c) Prøven skal deretter dyrkes etter påvisningsmetoden fastsatt i nr. 3.2.
Dersom det er fastsatt ISO-standarder for klargjøring av relevante prøver for påvisning av salmonella, skal disse
anvendes i stedet for bestemmelsene fastsatt i nr. 3.1.1 og 3.1.2.
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3.2.

Påvisningsmetode
Påvisning av salmonella skal utføres i henhold til endringsblad 1 i EN/ISO 6579-2002/Amd1:2007
«Microbiology of food and animal feeding stuffs – Horizontal method for the detection of Salmonella spp. –
Amendment 1: Annex D: Detection of Salmonella spp. in animal faeces and in environmental samples from the
primary production stage» fra Den internasjonale standardiseringsorganisasjon.
Etter inkuberingen skal prøvene i bufret peptonvann ikke rystes, dreies rundt eller beveges på annen måte.

3.3.

Serotypebestemmelse
Minst ett isolat fra hver positive prøve som er tatt av vedkommende myndighet, skal serotypebestemmes i
henhold til Kaufmann-White-Le Minor-skjemaet. I isolater tatt av driftsansvarlige for næringsmiddelforetak
skal det minst utføres serotypebestemmelse for Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium.

3.4.

Alternative metoder
For prøver som er tatt på initiativ fra den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket, kan alternative metoder
benyttes i stedet for metodene for klargjøring av prøvene, påvisningsmetodene og serotypebestemmelsen fastsatt
i nr. 3.1, 3.2 og 3.3 i dette vedlegg, dersom de er validert i samsvar med den nyeste utgaven av EN/ISO 16140.

3.5.

Prøving for antimikrobiell resistens
Isolatene skal prøves for antimikrobiell resistens i samsvar med artikkel 2 i kommisjonsvedtak 2007/407/EF(1).

3.6.

Oppbevaring av stammer
Vedkommende myndighet skal garantere at minst én isolert stamme av de relevante salmonellaserotypene fra
prøvetakingen innenfor rammen av offentlig kontroll per fjørfehus og per år lagres for mulig framtidig fagtyping
eller prøving for antimikrobiell følsomhet ved bruk av de vanlige metodene for kultursamling, som skal sikre at
stammene forblir intakte i minst to år.
Dersom vedkommende myndighet beslutter det, skal isolater fra prøvetaking foretatt av driftsansvarlige for
næringsmiddelforetak også lagres for dette formål.

4.

RESULTATER OG RAPPORTERING

4.1.

I forbindelse med kontroll av at unionsmålet er oppnådd, skal en flokk av verpehøner anses som positiv
dersom
a) forekomsten av de relevante salmonellaserotypene (bortsett fra vaksinestammer) er påvist i en eller flere
prøver som er tatt i flokken, også dersom de relevante salmonellaserotypene bare er påvist i støvprøven eller
støvsvaberen, eller
b) antimikrobielle stoffer eller bakterieveksthemmere er påvist i flokken.
Denne regelen får ikke anvendelse i unntakstilfellene nevnt i vedlegg II D nr. 4 i forordning (EF) nr. 2160/2003,
der det opprinnelige positive resultatet for salmonella ikke ble bekreftet av gjeldende prøvetakingsprotokoll.

4.2.

En positiv flokk av verpehøner skal bare telles én gang, uavhengig av
a) hvor mange ganger den aktuelle salmonellaserotypen er påvist i nevnte flokk i produksjonsperioden,
eller
b) hvorvidt prøvingen ble utført på initiativ fra driftsansvarlig for næringsmiddelforetaket eller vedkommende
myndighet.
Dersom prøvetaking i løpet av produksjonsperioden går over to kalenderår, skal resultatene for hvert år
framlegges hver for seg.

(1)

EUT L 153 av 14.6.2007, s. 26.
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4.3.

Rapporteringen skal omfatte
a) det samlede antall flokker av voksne verpehøner som det ble tatt prøver av minst én gang i løpet av
rapporteringsåret,
b) resultatene av prøvene, herunder
i)

det samlede antallet flokker av verpehøner som er positive for enhver salmonellaserotype i
medlemsstaten,

ii) antallet flokker av verpehøner som minst én gang er positive for Salmonella enteritidis og Salmonella
typhimurium,
iii) antallet flokker av verpehøner som er positive for hver enkelt salmonellaserotype eller for en uspesifisert
salmonella (isolater som ikke kan typebestemmes eller som ikke er serotypebestemt),
c) forklaringer på resultatene, særlig i forbindelse med unntakstilfeller eller vesentlige endringer i antall
flokker som det er foretatt prøving av og/eller som er påvist å være positive.
Resultatene og eventuelle ytterligere relevante opplysninger skal tas med i rapporten om tendenser og kilder
som fastsatt i artikkel 9 nr. 1 i direktiv 2003/99/EF.
____________
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2016/EØS/35/19

KOMMISJONSBESLUTNING
av 27. mai 2011

om endring av vedlegg I og II til vedtak 2009/861/EF om overgangstiltak i henhold til
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 med hensyn til foredling i visse
melkeforedlingsvirksomheter i Bulgaria av rå melk som ikke oppfyller kravene
[meddelt under nummer K(2011) 3647]
(2011/322/EU)(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —
under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

virksomheten oppfyller kravene fastsatt i avsnitt IX
kapittel I i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004.
6)

Videre er virksomhet nummer 14 i vedlegg II til vedtak
2009/861/EF (BG 1312002 «Milk Grup» EOOD),
nummer 25 (BG 1612020 ET «Bor –Chvor») nummer 70
(BG 2412041 «Mlechen svyat 2003» OOD) og nummer
92 (2212023 «EL BI Bulgarikum») fjernet fra listen og
gitt tillatelse til å bringe melkeprodukter i omsetning
innenfor Fellesskapet ettersom virksomhetene oppfyller
kravene fastsatt i avsnitt IX kapittel I i vedlegg III til
forordning (EF) nr. 853/2004.

7)

Vedtak 2009/861/EF bør derfor endres.

8)

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og
dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet har
motsatt seg dem —

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige
hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse(1),
særlig artikkel 9 første ledd, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

I forordning (EF) nr. 853/2004 er det fastsatt særlige
hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse
for
driftsansvarlige
for
næringsmiddelforetak.
Disse reglene omfatter hygienekrav til rå melk og
melkeprodukter.
I kommisjonsvedtak 2009/861/EF(2) er det fastsatt visse
unntak fra kravene i avsnitt IX kapittel I underkapittel II
og III i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 for de
melkeforedlingsvirksomhetene i Bulgaria som er oppført
i vedtaket. Vedtaket skal anvendes fra 1. januar 2010 til
31. desember 2011.
Følgelig kan visse melkeforedlingsvirksomheter
oppført i vedlegg I til vedtak 2009/861/EF som unntak
fra de relevante bestemmelser i forordning (EF) nr.
853/2004 foredle melk som oppfyller kravene og melk
som ikke gjør det, forutsatt at foredlingen utføres
på atskilte produksjonslinjer. Dessuten kan visse
melkeforedlingsvirksomheter oppført i vedlegg II til
vedtaket foredle melk som ikke oppfyller kravene, uten
atskilte produksjonslinjer.

4)

Bulgaria sendte Kommisjonen en revidert og ajourført
liste
over
disse
melkeforedlingsvirksomhetene
24. november 2010.

5)

I den nye listen er virksomhet nummer 7 i vedlegg I til
vedtak 2009/861/EF (BG 0812009 «Serdika — 90»
AD) fjernet og gitt tillatelse til å bringe melkeprodukter
i omsetning på markedet innenfor Fellesskapet ettersom

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 143 av 31.5.2011, s. 41, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 3/2012 av 10. februar 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 34 av 21.6.2012, s. 5.
(1) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55.
(2) EUT L 314 av 1.12.2009, s. 83.

GJORT DETTE VEDTAK:
Artikkel 1
Vedlegg I og II til vedtak 2009/861/EF erstattes med teksten i
vedlegget til denne beslutning.
Artikkel 2
Denne beslutning får anvendelse fra 1. mars 2011.
Artikkel 3
Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 27. mai 2011.

For Kommisjonen
John DALLI
Medlem av Kommisjonen

23.6.2016
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VEDLEGG
Vedlegg I og II til vedtak 2009/861/EF skal lyde:
«VEDLEGG I
Liste over melkeforedlingsvirksomheter som har tillatelse til å foredle melk som oppfyller kravene og melk som
ikke gjør det, som nevnt i artikkel 2
Nr.

Veterinærnr.

Virksomhetens navn

By/gate eller landsby/region

1

BG 0412010

«Bi Si Si Handel» OOD

gr. Elena
ul. «Treti mart» 19

2

BG 0512025

«El Bi Bulgarikum» EAD

gr. Vidin
YUPZ

3

BG 0612027

«Mlechen ray — 2» EOOD

gr. Vratsa
kv. «Bistrets»

4

BG 0612043

ET «Zorov- 91 -Dimitar Zorov»

gr. Vratsa
Mestnost «Parshevitsa»

5

BG 2012020

«Yotovi» OOD

gr. Sliven
kv. «Rechitsa»

6

BG 2512020

«Mizia-Milk» OOD

gr. Targovishte
Industrialna zona

7

BG 2112001

«Rodopeya — Belev» EOOD

gr. Smolyan,
Ul. «Trakya» 20

8

BG 1212001

«S i S — 7» EOOD

gr. Montana
«Vrachansko shose» 1

9

BG 2812003

«Balgarski yogurt» OOD

s. Veselinovo,
obl. Yambolska
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VEDLEGG II
Liste over melkeforedlingsvirksomheter som har tillatelse til å foredle melk som ikke oppfyller kravene, som
nevnt i artikkel 3
Nr.

Veterinærnr.

1

BG 2412037

2

Virksomhetens navn

By/gate eller landsby/region

«Stelimeks» EOOD

s. Asen

0912015

«Anmar» OOD

s. Padina
obsht. Ardino

3

0912016

OOD «Persenski»

s. Zhaltusha
obsht. Ardino

4

1012014

ET «Georgi Gushterov DR»

s. Yahinovo

5

1012018

«Evro miyt end milk» EOOD

gr. Kocherinovo
obsht. Kocherinovo

6

1112004

«Matev-Mlekoprodukt» OOD

s. Goran

7

1112017

ET «Rima-Rumen Borisov»

s. Vrabevo

8

1312023

«Inter-D» OOD

s. Kozarsko

9

1612049

«Alpina –Milk» EOOD

s. Zhelyazno

10

1612064

OOD «Ikay»

s. Zhitnitsa
obsht. Kaloyanovo

11

2112008

MK «Rodopa milk»

s. Smilyan
obsht. Smolyan

12

2412039

«Penchev» EOOD

gr. Chirpan
ul. «Septemvriytsi» 58

13

2512021

«Keya-Komers-03» EOOD

s. Svetlen

14

0112014

ET «Veles-Kostadin Velev»

gr. Razlog
ul. «Golak» 14

15

2312041

«Danim-D.Stoyanov» EOOD

gr. Elin Pelin
m-st Mansarovo

16

2712010

«Kamadzhiev-milk» EOOD

s. Kriva reka
obsht. N.Kozlevo

17

BG 1212029

SD «Voynov i sie»

gr. Montana ul. «N.Yo.
Vaptsarov» 8

18

0712001

«Ben Invest» OOD

s. Kostenkovtsi obsht. Gabrovo

19

1512012

ET «Ahmed Tatarla»

s. Dragash voyvoda, obsht.
Nikopol

20

2212027

«Ekobalkan» OOD

gr. Sofia
bul «Evropa» 138

21

2312030

ET «Favorit- D.Grigorov»

s. Aldomirovtsi

22

2312031

ET «Belite kamani»

s. Dragotintsi

23

BG 1512033

ET «Voynov-Ventsislav Hristakiev»

s. Milkovitsa
obsht. Gulyantsi
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Nr.

Veterinærnr.

By/gate eller landsby/region

24

BG 1512029

«Lavena» OOD

s. Dolni Dębnik obl. Pleven

25

BG 1612028

ET «Slavka Todorova»

s. Trud
obsht. Maritsa

26

BG 1612051

ET «Radev-Radko Radev»

s. Kurtovo Konare obl. Plovdiv

27

BG 1612066

«Lakti ko» OOD

s. Bogdanitza

28

BG 2112029

ET «Karamfil Kasakliev»

gr. Dospat

29

BG 0912004

«Rodopchanka» OOD

s. Byal izvor
obsht. Ardino

30

0112003

ET «Vekir»

s. Godlevo

31

0112013

ET «Ivan Kondev»

gr. Razlog
Stopanski dvor

32

0212037

«Megakomers» OOD

s. Lyulyakovo
obsht. Ruen

33

0512003

SD «LAF-Velizarov i sie»

s. Dabravka
obsht. Belogradchik

34

0612035

OOD «Nivego»

s. Chiren

35

0612041

ET «Ekoprodukt-Megiya- Bogorodka
Dobrilova»

gr. Vratsa
ul. «Ilinden» 3

36

0612042

ET «Mlechen puls — 95 — Tsvetelina
Tomova»

gr. Krivodol
ul. «Vasil Levski»

37

1012008

«Kentavar» OOD

s. Konyavo
obsht. Kyustendil

38

1212022

«Milkkomm»
EOOD

gr. Lom ul. «Al.Stamboliyski»
149

39

1212031

«ADL» OOD

s. Vladimirovo obsht.
Boychinovtsi

40

1512006

«Mandra» OOD

s. Obnova
obsht. Levski

41

1512008

ET «Petar Tonovski-Viola»

gr. Koynare
ul. «Hr.Botev» 14

42

1512010

ET «Militsa Lazarova-90»

gr. Slavyanovo,
ul. «Asen Zlatarev» 2

43

1612024

SD «Kostovi — EMK»

gr. Saedinenie
ul. «L.Karavelov» 5

44

1612043

ET «Dimitar Bikov»

s. Karnare
obsht. «Sopot»

45

1712046

ET «Stem-Tezdzhan Ali»

gr. Razgrad
ul. «Knyaz Boris»23

46

2012012

ET «Olimp-P.Gurtsov»

gr. Sliven
m-t «Matsulka»

47

2112003

«Milk- inzhenering» OOD

gr.Smolyan
ul. «Chervena skala» 21

Nr. 35/452

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Virksomhetens navn

23.6.2016

Nr.

Veterinærnr.

By/gate eller landsby/region

48

2112027

«Keri» OOD

s. Borino,
obsht. Borino

49

2312023

«Mogila» OOD

gr. Godech,
ul. «Ruse» 4

50

2512018

«Biomak» EOOD

gr. Omurtag
ul. «Rodopi» 2

51

2712013

«Ekselans» OOD

s. Osmar,
obsht. V. Preslav

52

2812018

ET «Bulmilk-Nikolay Nikolov»

s. General Inzovo, obl.
Yambolska

53

2812010

ET «Mladost-2-Yanko Yanev»

gr. Yambol,
ul. «Yambolen» 13

54

BG 1012020

ET «Petar Mitov-Universal»

s. Gorna Grashtitsa
obsht. Kyustendil

55

BG 1112016

Mandra «IPZHZ»

gr. Troyan
ul. «V.Levski» 281

56

BG 1712042

ET «Madar»

s. Terter

57

BG 2612042

«Bulmilk» OOD

s. Konush
obl. Haskovska

58

BG 0912011

ET «Alada-Mohamed Banashak»

s. Byal izvor
obsht. Ardino

59

1112026

«Ablamilk» EOOD

gr. Lukovit,
ul. «Yordan Yovkov» 13

60

1312005

«Ravnogor» OOD

s. Ravnogor

61

1712010

«Bulagrotreyd-chastna kompaniya»
EOOD

s. Yuper
Industrialen kvartal

62

1712013

ET «Deniz»

s. Ezerche

63

2012011

ET «Ivan Gardev 52»

gr. Kermen
ul. «Hadzhi Dimitar» 2

64

2012024

ET «Denyo Kalchev 53»

gr. Sliven
ul. «Samuilovsko shose» 17

65

2112015

OOD «Rozhen Milk»

s. Davidkovo, obsht. Banite

66

2112026

ET «Vladimir Karamitev»

s. Varbina
obsht. Madan

67

2312007

ET «Agropromilk»

gr. Ihtiman, ul. «P.Slaveikov»
19

68

2612038

«Bul Milk» EOOD

gr. Haskovo
Sev. industr. zona

69

2612049

ET «Todorovi-53»

gr. Topolovgrad ul. «Bulgaria»
65

70

BG 1812008

«Vesi» OOD

s. Novo selo

71

BG 2512003

«Si Vi Es» OOD

gr. Omurtag
Promishlena zona

72

BG 2612034

ET «Eliksir-Petko Petev»

s. Gorski izvor
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Nr.

Veterinærnr.

By/gate eller landsby/region

73

BG 1812003

«Sirma Prista» AD

gr. Ruse
bul. «3-ti mart» 51

74

BG 2512001

«Mladost -2002» OOD

gr. Targovishte
bul. «29-ti yanuari» 7

75

0312002

ET «Mario»

gr. Suvorovo

76

0712015

«Rosta» EOOD

s. M. Varshets

77

0812030

«FAMA» AD

gr. Dobrich
bul. «Dobrudzha» 2

78

0912003

«Koveg-mlechni produkti» OOD

gr. Kardzhali
Promishlena zona

79

1412015

ET «Boycho Videnov — Elbokada
2000»

s. Stefanovo
obsht. Radomir

80

1712017

«Diva 02» OOD

gr. Isperih
ul. «An.Kanchev»

81

1712019

ET «Ivaylo-Milena Stancheva»

gr. Isperih
Parvi stopanski dvor

82

1712037

ET «Ali Isliamov»

s. Yasenovets

83

1712043

«Maxima milk» OOD

s. Samuil

84

1812005

«DAV — Viktor Simonov» EOOD

gr. Vetovo
ul. «Han Kubrat» 52

85

2012010

«Saray» OOD

s. Mokren

86

2012032

«Kiveks» OOD

s.Kovachite

87

2012036

«Minchevi» OOD

s. Korten

88

2212009

«Serdika -94» OOD

gr. Sofia
kv. Zheleznitza

89

2312028

ET «Sisi Lyubomir Semkov»

s. Anton

90

2312033

«Balkan spetsial» OOD

s. Gorna Malina

91

2312039

EOOD «Laktoni»

s. Ravno pole, obl. Sofiyska

92

2412040

«Inikom» OOD

gr. Galabovo
ul. «G.S.Rakovski» 11

93

2512011

ET «Sevi 2000- Sevie Ibryamova»

s. Krepcha
obsht. Opaka

94

2612015

ET «Detelina 39»

s. Brod

95

2812002

«Arachievi» OOD

s. Kirilovo,
obl. Yambolska

96

BG 1612021

ET «Deni-Denislav Dimitrov-Ilias
Islamov»

s. Briagovo
obsht. Gulyantsi

97

BG 2012019

«Hemus-Milk komers» OOD

gr. Sliven
Promishlena zona Zapad

98

2012008

«Raftis» EOOD

s. Byala
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Nr.

Veterinærnr.

By/gate eller landsby/region

99

2112023

ET «Iliyan Isakov»

s. Trigrad
obsht. Devin

100

2312020

«MAH 2003» EOOD

gr. Etropole
bul. «Al. Stamboliyski» 21

101

2712005

«Nadezhda» OOD

s. Kliment
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2016/EØS/35/20

KOMMISJONSBESLUTNING
av 23. mars 2011

om gjennomføring av rådsdirektiv 2002/55/EF med hensyn til vilkår for å bringe i omsetning
småpakninger med blandinger av standardfrø av forskjellige grønnsaksorter som tilhører samme
art
[meddelt under nummer K(2011) 1760]
(2011/180/EU)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —
under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til rådsdirektiv 2002/55/EF av 13. juni 2002
om markedsføring av grønnsakfrø(1), særlig artikkel 26 nr. 3,
og

av de arter som er oppført i artikkel 2 nr. 1 bokstav b) i
direktiv 2002/55/EF. Slike småpakninger kan bare inneholde
forskjellige sorter som tilhører samme art.
Artikkel 2
Småpakningene nevnt i artikkel 1 kan inneholde frø inntil en
nettovekt som fastsatt i artikkel 2 nr. 1 bokstav g) i direktiv
2002/55/EF.

ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

Enkelte medlemsstater har meddelt Kommisjonen at
markedet etterspør småpakninger med blandinger av frø
av forskjellige grønnsaksorter som tilhører samme art.
Det er derfor nødvendig å fastsette detaljerte krav med
hensyn til slike småpakninger.
Idet det tas hensyn til etterspørselen i de berørte
medlemsstatene, bør denne beslutning omfatte alle
arter som omfattes av direktiv 2002/55/EF. Den største
størrelsen for slike småpakninger bør uttrykkes som den
høyeste nettovekten av frøene som pakningen inneholder
og som fastsatt i artikkel 2 nr. 1 bokstav g) i direktiv
2002/55/EF.

3)

Det bør fastsettes detaljerte regler for merking av slike
småpakninger for å sikre at de kan spores og at brukerne
får tilstrekkelige opplysninger.

4)

Medlemsstatene bør rapportere til Kommisjonen innen
utgangen av 2012 om anvendelsen av denne beslutning
for å gjøre det mulig for Kommisjonen å vurdere effekten
av beslutningen og identifisere eventuelle spørsmål som
det kan være behov for å behandle ytterligere.

5)

Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar
med uttalelse fra Den faste komité for frø og
formeringsmateriale innen jordbruk, hagebruk og
skogbruk —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:
Artikkel 1
Medlemsstatene kan tillate egne produsenter å bringe i
omsetning småpakninger med blandinger av standardfrø
(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 78 av 24.3.2011, s. 55, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 4/2012 av 10. februar 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 34 av 21.6.2012, s. 7.
(1) EFT L 193 av 20.7.2002, s. 33.

Artikkel 3
Medlemsstatene skal sikre at småpakninger, som nevnt i
artikkel 1, er merket med leverandørens etikett eller en påtrykt
eller påstemplet tekst.
Etiketten eller teksten skal inneholde følgende opplysninger:
a) ordene «EU-regler og ‑standarder»,
b) navn og adresse på eller identifikasjonsmerke til personen
som er ansvarlig for å feste etiketten,
c) år for forsegling uttrykt som: «forseglet… [år]», eller år
for siste prøvetaking med henblikk på siste undersøkelse
av spireevne, uttrykt som: «prøve tatt … [år]»; angivelsen
«brukes før … [dato]» kan tilføyes,
d) ordene «blanding av sorter av … [navn på arten]»,
e) sortenes navn,
f) andelen av sortene, uttrykt som nettovekt eller antall frø,
g) partiets referansenummer oppgitt av personen som er
ansvarlig for å feste etikettene,
h) netto‑ eller bruttovekt eller antall frø,
i) ved angivelse av vekt og ved bruk av granulerte
plantevernmidler,
pilleringsmidler
og
andre
tilsetningsstoffer i fast form: den kjemiske behandlingens
art eller tilsetningsstoffets art samt det tilnærmede forhold
mellom vekten av frøklynger eller rene frø og totalvekten.
Artikkel 4
Medlemsstatene skal rapportere til Kommisjonen om
anvendelsen av denne beslutningen innen 31. desember 2012.

Nr. 35/456
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Artikkel 5
Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 23. mars 2011.

For Kommisjonen
John DALLI
Medlem av Kommisjonen

___________________

23.6.2016
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av 28. mars 2011
om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med
hensyn til grenseverdier for rester av aldikarb, brompropylat, klorfenvinfos, endosulfan, EPTC,
etion, fention, fomesafen, metabenztiazuron, metidation, simazin, tetradifon og triforin i eller på
visse produkter(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

fikk tillatelse til å innføre en overgangsperiode som
skulle utløpe senest 31. desember 2007. Ved rådsvedtak
2005/864/EF(5) ble det fastsatt at endosulfan ikke
skulle oppføres i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF,
og visse medlemsstater fikk tillatelse til å innføre en
overgangsperiode som skulle utløpe senest 31. desember
2007. Ved rådsvedtak 2004/140/EF(6) ble det fastsatt at
fention ikke skulle oppføres i vedlegg I til rådsdirektiv
91/414/EØF, og visse medlemsstater fikk tillatelse til å
innføre en overgangsperiode som skulle utløpe senest 31.
desember 2007. Ved rådsvedtak 2006/302/EF(7) ble det
fastsatt at metabenztiazuron ikke skulle oppføres i vedlegg
I til rådsdirektiv 91/414/EØF, og visse medlemsstater
fikk tillatelse til å innføre en overgangsperiode som
skulle utløpe senest 31. desember 2009. Ved rådsvedtak
2004/129/EF(8) ble det fastsatt at metidation ikke
skulle oppføres i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF,
og visse medlemsstater fikk tillatelse til å innføre en
overgangsperiode som skulle utløpe senest 31. desember
2007. Ved rådsvedtak 2004/247/EF(9) ble det fastsatt at
simazin ikke skulle oppføres i vedlegg I til rådsdirektiv
91/414/EØF, og visse medlemsstater fikk tillatelse til å
innføre en overgangsperiode som skulle utløpe senest
31. desember 2007.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for
rester av plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôrvarer
av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av
rådsdirektiv 91/414/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a),
og

ut fra følgende betraktninger:

1)

Grenseverdier for rester av aldikarb, brompropylat,
klorfenvinfos, endosulfan, EPTC, etion, fention,
metidation, simazin og triforin er fastsatt i vedlegg II
og i del B i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005.
Grenseverdier for rester av fomesafen, metabenztiazuron
og tetradifon er fastsatt i del A i vedlegg III til forordning
(EF) nr. 396/2005.

2)

Ved rådsvedtak 2003/199/EF(2) ble det fastsatt at
aldikarb ikke skulle oppføres i vedlegg I til rådsdirektiv
91/414/EØF(3), og visse medlemsstater fikk tillatelse
til å innføre en overgangsperiode som skulle utløpe
senest 31. desember 2007. Ved kommisjonsforordning
(EF) nr. 2076/2002(4) ble det fastsatt at brompropylat,
klorfenvinfos, EPTC, etion, fomesafen, tetradifon og
triforin ikke skulle oppføres, og visse medlemsstater

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 86 av 1.4.2011, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 5/2012 av 10. februar 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)
og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 34 av 21.6.2012, s. 8.
(1) EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1.
(2) EUT L 76 av 22.3.2003, s. 21.
(3) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1.
(4) EFT L 319 av 23.11.2002, s. 3.

3)

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Ettersom nevnte overgangsperioder har utløpt, bør
grenseverdiene for rester av nevnte stoffer senkes til
den relevante bestemmelsesgrensen. Dette bør ikke få
anvendelse på CXL-grenseverdier som er basert på bruk
i tredjestater, forutsatt at de er akseptable med hensyn
til forbrukersikkerhet. Det bør heller ikke få anvendelse
i tilfeller der grenseverdier for restmengder er fastsatt
særlig som importtoleranser.

EUT L 317 av 3.12.2005, s. 25.
EUT L 46 av 17.2.2004, s. 32.
EUT L 112 av 26.4.2006, s. 15.
EUT L 37 av 10.2.2004, s. 27.
EUT L 78 av 16.3.2004, s. 50.
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4)
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Kommisjonen anmodet Den europeiske myndighet for
næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten»,
om en uttalelse om CXL-grenseverdier basert på bruk i
tredjestater for brompropylat, metidation og triforin, der
særlig risikoen for forbrukerne, og der det var relevant,
for dyr, ble undersøkt. Myndigheten har avgitt grundige
uttalelser om nevnte stoffer og oversendt dem til
Kommisjonen og medlemsstatene og offentliggjort dem.

og løk, for klorfenvinfos i nøtter, løk, oljeholdige frø og
frukter, for endosulfan i løk, for etion i nøtter, løk, te,
kaffe, urtete og kakao, humle og krydder, for fention i
nøtter og løk, for fomesafen i nøtter, løk, oljeholdige frø
og frukter, te, kaffe, urtete og kakao, humle og krydder og
for metidation i løk, oljeholdige frø og frukter.

9)
5)

6)

I sin uttalelse av 31. mai 2010(1) om brompropylat,
konkluderte Myndigheten med at de gjeldende CXLgrenseverdiene for sitrusfrukter, kjernefrukter og druer
ikke kan betraktes som akseptable med hensyn til
forbrukereksponering. De gjeldende grenseverdiene
for restmengder for disse vekstene bør derfor senkes til
relevant bestemmelsesgrense.

I sin uttalelse av 31. mai 2010(2) om metidation,
konkluderte Myndigheten med at tilgjengelige data ikke
støtter de gjeldende grenseverdiene for restmengder
for sitrusfrukter, kirsebær, ferskener, plommer, oliven,
kepaløk, tomater, slangeagurker, hodekål, tørkede erter,
rapsfrø, solsikkefrø, mais, te, kjernefrukter og ananas. Når
det gjelder kjernefrukter og ananas, foreslo Myndigheten
imidlertid nye grenseverdier for restmengder basert
på tilgjengelige data. Når det gjelder erter med belg og
humle, konkluderte Myndigheten med at de gjeldende
grenseverdiene ikke lenger er relevante og nødvendige
i internasjonal handel. De gjeldende grenseverdiene for
restmengder for disse vekstene bør derfor endres.

7)

I sin uttalelse av 31. mai 2010(3) om triforin, konkluderte
Myndigheten med at tilgjengelige data ikke støtter
de gjeldende grenseverdiene for restmengder for
kjernefrukter, steinfrukter, solbær, hvitrips og rødrips,
stikkelsbær, frukter av gresskarfamilien (spiselig
skall), bygg, havre, rug, hvete og humle. De gjeldende
grenseverdiene for restmengder for disse vekstene bør
derfor senkes til relevant bestemmelsesgrense.

8)

Kommisjonen rådspurte Den europeiske unions
referanselaboratorier for rester av pesticider om behovet
for å endre visse bestemmelsesgrenser. Når det gjelder
brompropylat, EPTC, fention, metabenztiazuron, simazin,
tetradifon og triforin, konkluderte nevnte laboratorier
med at den tekniske utviklingen gjør det mulig å fastsette
lavere bestemmelsesgrenser. Laboratoriene anbefalte
dessuten å øke bestemmelsesgrensen for aldikarb i nøtter

(1)
(2)
(3)

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: Consumer safety
assessment of certain EU MRLs established for bromopropylate. EFSA
Journal 2010; 8(6):1640. [26 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1640.
Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: Consumer safety
assessment of the EU MRLs established for methidathion. EFSA Journal
2010; 8(6):1639. [49 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1639.
Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: Consumer safety
assessment of certain EU MRLs established for bromopropylate. EFSA
Journal 2010; 8(6):1638. [22 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1640.
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På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser, den
tekniske anbefalingen til nevnte laboratorier, og idet det
tas hensyn til faktorer som er relevante for saken, anses de
foreslåtte endringer av grenseverdiene å oppfylle kravene
i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005.

10) Unionens handelspartnere er rådspurt om de nye
grenseverdiene gjennom Verdens handelsorganisasjon,
og det er tatt hensyn til deres merknader.

11) Før de endrede grenseverdiene for restmengder
trer i kraft, bør tredjestater og driftsansvarlige for
næringsmiddelforetak få en rimelig frist til å forberede
seg, slik at de kan oppfylle de nye kravene som følger av
endringen av grenseverdiene for restmengder.

12) Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 bør
derfor endres.

13) For å sikre at produkter markedsføres, bearbeides og
forbrukes på normal måte bør det ved denne forordning
fastsettes en overgangsordning for produkter som er
framstilt på lovlig måte før endringen av grenseverdiene,
og som Myndighetens modell for vurdering av akutte og
kroniske risikoer viser at det er opprettholdt et høyt nivå
for forbrukervern for.

14) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden
og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet
har motsatt seg dem —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i
samsvar med vedlegget til denne forordning.
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Artikkel 2

Nr. 35/459

h) fomesafen: bønner og erter (med og uten belg, belgfrukter),
soyabønner,

Når det gjelder de aktive stoffene og produktene angitt i listen
nedenfor, skal forordning (EF) nr. 396/2005 med den ordlyd
den hadde før den ble endret ved denne forordning, fortsatt
få anvendelse på produkter framstilt på lovlig måte før 21.
oktober 2011:
a) aldikarb: korn,
b) brompropylat:: kvedegelé, vin, rosiner, tomatjuice,
konserverte tomater, bønner, urtete (blomster),
c) klorfenvinfos: dyrket sopp,

i) metabenztiazuron: alle grønnsaker,
j) metidation: alle frukter og grønnsaker unntatt sitrusfrukter,
tørkede erter, mais, sorghum, solsikkefrø og rapsfrø,
k) simazin: alle frukter og grønnsaker, belgfrukter, oljeholdige
frø og frukter, korn,
l) tetradifon: vin, rosiner, belgfrukter,

d) endosulfan: konserverte tomater, vin, rosiner, pærejuice,
tomatjuice, druejuice, urtete (blomster, blader, røtter),

m) triforin: alle frukter og grønnsaker unntatt kjernefrukter.

e) EPTC: potetflak, pommes frites, mais, solsikkefrø,
belgfrukter,

Artikkel 3

f) etion: azaroljuice, cherimoyajuice, guavajuice, linser,
bambusskudd, tørkede urter (salvie, rosmarin, timian,
basilikum, laurbærblader og estragon),

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

g) fention: olivenolje,

Den får anvendelse fra 21. oktober 2011.

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

Utferdiget i Brussel, 28. mars 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

_______
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VEDLEGG
I vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer:
1) I vedlegg II skal kolonnene for aldikarb, brompropylat, klorfenvinfos, endosulfan, EPTC, etion, fention, metidation,
simazin og triforin lyde:

23.6.2016

Kasjunøtter

Kastanjer

Kokosnøtter

Hasselnøtter (filbertnøtter)

Macadamianøtter

Pekannøtter

Pinjekjerner

Pistasienøtter

0120030

0120040

0120050

0120060

0120070

0120080

0120090

0120100

Nøtter (med eller uten skall)

0120000

Paranøtter

Andre

0110990

0120020

Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider)

0110050

Mandler

Lime

0110040

0120010

Sitroner (ekte sitron, sitron)

0110030

ii)

Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider)

Sitrusfrukter

0110020

i)

FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER

Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneolaer), ugli
og andre hybrider)

1.

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a)

0110010

0110000

0100000

Kodenummer

Aldikarb (summen av aldikarb, dets
sulfoksid og sulfon, uttrykt som aldikarb)

0,05(*)

0,02(*)

Brompropylat (F)

0,02(*)

0,01(*)

0,05(*)

0,02(*)

Klorfenvinfos (F)

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg)
Endosulfan (summen av alfa- og betaisomerer og endosulfansulfat, uttrykt som
endosulfan) (F)

0,1(*)

0,05(*)

Etion

0,02(*)

0,01(*)

Fention (fention og dets oksygenanalog,
deres sulfoksider og sulfoner uttrykt som
fention) (F)

0,02(*)

0,01(*)

Metidation

0,05(*)

0,02(*)

Triforin

0,02(*)

0,01(*)
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Bær og små frukter

0150000

Borddruer

Vindruer

b) Jordbær

0151010

0151020

0152000

a) Borddruer og vindruer

Andre

0140990

0151000

Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn)

0140040

v)

Ferskener (nektariner og lignende hybrider)

Steinfrukter

0140000

0140030

Andre

0130990

Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)

Japansk mispel

0130050

0140020

Mispel

0130040

Aprikoser

Kveder

0130030

0140010

Pærer (japanske pærer)

0130020

iv)

Epler (villepler)

Kjernefrukter

0130000

0130010

Andre

0120990

iii)

Valnøtter

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a)

0120110

Kodenummer

Aldikarb (summen av aldikarb, dets
sulfoksid og sulfon, uttrykt som aldikarb)

0,02(*)

0,02(*)

(*)

(*)

0,02(*)

Brompropylat (F)

0,01(*)

0,01(*)

(*)

(*)

0,01(*)

Klorfenvinfos (F)

0,02(*)

0,02(*)

(*)

(*)

0,02(*)

Endosulfan (summen av alfa- og betaisomerer og endosulfansulfat, uttrykt som
endosulfan) (F)

0,05(*)

0,05(*)

(*)

(*)

0,05(*)

Etion

0,01(*)

0,01(*)

(*)

(*)

0,01(*)

Fention (fention og dets oksygenanalog,
deres sulfoksider og sulfoner uttrykt som
fention) (F)

0,01(*)

0,01(*)

(*)

(*)

0,01(*)

Metidation

0,02(*)

0,02(*)

(*)

(*)

0,03

Triforin

0,01(*)

0,01(*)

(*)

(*)

0,01(*)
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Andre

0153990

vi)

Bringebær (vinbringebær, åkerbær/bringebær (Rubus arcticus),
nektarbringebær (Rubus arcticus x idaeus))

0153030

Solbær, hvitrips og rødrips

Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-arter)

Nyper

Morbær (melbær)

Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))

Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og
andre bær fra trær)

Andre

0154030

0154040

0154050

0154060

0154070

0154080

0154990

a) Spiselig skall

Dadler

Fikener

0161000

0161010

0161020

Forskjellige frukter

Tranebær (tyttebær)

0154020

0160000

Blåbær

0154010

d) Andre små frukter og bær

Blåbringebær (loganbær, boysenbær og moltebær)

0153020

0154000

Bjørnebær

c) Bær fra halvbusker

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a)

0153010

0153000

Kodenummer

Aldikarb (summen av aldikarb, dets
sulfoksid og sulfon, uttrykt som aldikarb)

0,02(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

Brompropylat (F)

0,01(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

Klorfenvinfos (F)

0,02(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

Endosulfan (summen av alfa- og betaisomerer og endosulfansulfat, uttrykt som
endosulfan) (F)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

Etion

0,01(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

Fention (fention og dets oksygenanalog,
deres sulfoksider og sulfoner uttrykt som
fention) (F)

0,01(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

Metidation

0,02(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

Triforin

0,01(*)

(**)

(**)

(**)

(**)
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Stjernefrukt (bilimbi)

Daddelplommer

Jambolan (javaplommer) (javaepler (vannepler), malayepler, rosenepler,
eugeniabær, surinambær (grumichama Eugenia uniflora))

Andre

0161050

0161060

0161070

0161990

Pasjonsfrukt

Fikenkaktus (kaktusfrukt)

Stjerneepler

Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot,
amarillosapot (gul sapot) og mammeysapot)

Andre

0162030

0162040

0162050

0162060

0162990

Avokadoer

Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)

Mango

0163010

0163020

0163030

c) Uspiselig skall, store

Litchi (pulasan, rambutan (hårete litchi), mangostan)

0162020

0163000

Kiwier

0162010

b) Uspiselig skall, små

Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat
(Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

0161040

0162000

Bordoliven

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a)

0161030

Kodenummer

Aldikarb (summen av aldikarb, dets
sulfoksid og sulfon, uttrykt som aldikarb)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Brompropylat (F)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Klorfenvinfos (F)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Endosulfan (summen av alfa- og betaisomerer og endosulfansulfat, uttrykt som
endosulfan) (F)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Etion

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Fention (fention og dets oksygenanalog,
deres sulfoksider og sulfoner uttrykt som
fention) (F)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Metidation

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Triforin

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)
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Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))

Ananas

Brødfrukt (jackfrukt)

Durian

Surannona (guanabana)

Andre

0163070

0163080

0163090

0163100

0163110

0163990

Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)

Arrowrot

Andre

0212030

0212040

0212990

0213010

Rødbeter

c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete

Søtpoteter

0212020

Aldikarb (summen av aldikarb, dets
sulfoksid og sulfon, uttrykt som aldikarb)

(**)

0,02(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Brompropylat (F)

(**)

0,01(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Klorfenvinfos (F)

(**)

0,02(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Endosulfan (summen av alfa- og betaisomerer og endosulfansulfat, uttrykt som
endosulfan) (F)

(**)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Etion

(**)

0,01(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Fention (fention og dets oksygenanalog,
deres sulfoksider og sulfoner uttrykt som
fention) (F)

(**)

0,01(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Metidation

(**)

0,02(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Triforin

(**)

0,01(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)
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0213000

Kassava (taro, eddo (japansk taro), tannia)

0212010

b) Tropiske rot- og knollvekster

0212000

Rot- og knollvekster

a) Poteter

i)

0211000

0210000

GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE

Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), ilama og andre mellomstore
frukter av familien Annonceae)

0163060

2.

Granatepler

0163050

0200000

Papaya

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a)

0163040

Kodenummer
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Tomater (kirsebærtomater, tretomat, physalis, bukketorn, kinabukketorn
(Lycium barbarum og L. chinense))

Paprika (chilipepper)

0231020

Aldikarb (summen av aldikarb, dets
sulfoksid og sulfon, uttrykt som aldikarb)

0,02(*)

0,05(*)

Brompropylat (F)

0,01(*)

0,02(*)

Klorfenvinfos (F)

0,02(*)

0,05(*)

Endosulfan (summen av alfa- og betaisomerer og endosulfansulfat, uttrykt som
endosulfan) (F)

0,05(*)

0,1(*)

Etion

0,01(*)

0,02(*)

Fention (fention og dets oksygenanalog,
deres sulfoksider og sulfoner uttrykt som
fention) (F)

0,01(*)

0,02(*)

Metidation

0,02(*)

0,05(*)

Triforin

0,01(*)

0,02(*)
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0231010

a) Søtvierfamilien

Fruktbærende grønnsaker

0231000

Andre

0230000

iii)

0220990

Løk

0220000

Pipeløk (pipeløk og lignende varianter)

Andre

0213990

0220040

Neper

0213110

Sjalottløk

Kålrot

0213100

0220030

Havrerot (skorsonerrot, svartrot (spansk østersurt))

0213090

Kepaløk (sølvløk)

Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter,
jordmandler (Cyperus esculentus))

0213080

0220020

Rotpersille

0213070

Hvitløk

Pastinakk

0213060

0220010

Jordskokk

0213050

ii)

Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)

Knollselleri

0213030

0213040

Gulrøtter

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a)

0213020

Kodenummer
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23.6.2016

Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson))

Andre

0232030

0232990

Vannmeloner

Andre

d) Sukkermais

e) Andre fruktbærende grønnsaker

Kål

0233030

0233990

0234000

0239000

0240000

Brokkoli (calabrese, kinesisk brokkoli, brokkolirybs)

Blomkål

Andre

0241010

0241020

0241990

a) Blomsterkål

Kjempegresskar (vintersquash)

0233020

0241000

Meloner (hornmelon)

0233010

c) Gresskarfamilien – uspiselig skall

Sylteagurker

0232020

0233000

Slangeagurker

0232010

iv)

Andre

0231990

b) Gresskarfamilien – spiselig skall

Okra

0231040

0232000

Auberginer (eggplanter) (pepino)

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a)

0231030

Kodenummer

Aldikarb (summen av aldikarb, dets
sulfoksid og sulfon, uttrykt som aldikarb)

0,02(*)

Brompropylat (F)

0,01(*)

Klorfenvinfos (F)

0,02(*)

Endosulfan (summen av alfa- og betaisomerer og endosulfansulfat, uttrykt som
endosulfan) (F)

0,05(*)

Etion

0,01(*)

Fention (fention og dets oksygenanalog,
deres sulfoksider og sulfoner uttrykt som
fention) (F)

0,01(*)

Metidation

0,02(*)

Triforin

0,01(*)

23.6.2016
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 35/467

Andre

0242990

Andre

d) Knutekål

Bladgrønnsaker og friske urter

0243990

0244000

0250000

Vårsalat (taggbegersalat)

Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat)

Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio),
krusendiv, sugar loaf)

Karse

Vårkarse

Salatsennep, rucola (steinsennep)

0251010

0251020

0251030

0251040

0251050

0251060

a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea

Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål)

0243020

0251000

Kinakål (indisk (kinesisk) sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum,
pe-tsai))

0243010

v)

Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)

0242020

c) Bladkål

Rosenkål

0242010

0243000

b) Hodekål

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a)

0242000

Kodenummer

Aldikarb (summen av aldikarb, dets
sulfoksid og sulfon, uttrykt som aldikarb)

(**)

0,02(*)

Brompropylat (F)

(**)

0,01(*)

Klorfenvinfos (F)

(**)

0,02(*)

Endosulfan (summen av alfa- og betaisomerer og endosulfansulfat, uttrykt som
endosulfan) (F)

(**)

0,05(*)

Etion

(**)

0,01(*)

Fention (fention og dets oksygenanalog,
deres sulfoksider og sulfoner uttrykt som
fention) (F)

(**)

0,01(*)

Metidation

(**)

0,02(*)

Triforin

(**)

0,01(*)

Nr. 35/468
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
23.6.2016

Andre

0251990

e) Salatsikori

Urter

0255000

0256000

Kjørvel

Gressløk

Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann,
spansk kjørvel og andre Apiacea-blader)

Persille

Salvie (vintersar, sommersar)

Rosmarin

0256010

0256020

0256030

0256040

0256050

0256060

f)

d) Brønnkarse

Andre

0252990

0254000

Bladbete (mangold) (blader av rødbete)

0252030

c) Vinblader (vindrueblader)

Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre,
salturt, agretti (Salsola soda))

0252020

0253000

Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat)

0252010

b) Spinat og lignende (blader)

Blader og spirer av Brassica spp. (mizuna, erteblader, reddikblader og andre
unge spirer av Brassica (høstet opp til bladstadium 8))

0251080

0252000

Sareptasennep

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a)

0251070

Kodenummer

Aldikarb (summen av aldikarb, dets
sulfoksid og sulfon, uttrykt som aldikarb)

Brompropylat (F)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Klorfenvinfos (F)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Endosulfan (summen av alfa- og betaisomerer og endosulfansulfat, uttrykt som
endosulfan) (F)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Etion

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Fention (fention og dets oksygenanalog,
deres sulfoksider og sulfoner uttrykt som
fention) (F)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Metidation

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Triforin

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

23.6.2016
Nr. 35/469

Andre (spiselige blomster)

0256990

Fennikel

Artisjokk

Purre

Rabarbra

0270040

0270050

0270060

0270070

Stengelgrønnsaker (friske)

0270000

Stilkselleri

Andre

0260990

0270030

Linser

0260050

Kardon

Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter)

0260040

0270020

Erter (med belg) (sukkererter)

0260030

Asparges

Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, limabønner,
vignabønner)

0260020

0270010

Bønner (med belg) (hagebønner (skolmbønner, brytbønner), prydbønner (runner
beans), snittebønner, langbønner)

0260010

vii)

Estragon (isop)

0256100

Belgfrukter (friske)

Laurbærblader

0256090

vi)

Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte)

0256080

0260000

Timian (merian, oregano)

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a)

0256070

Kodenummer

Aldikarb (summen av aldikarb, dets
sulfoksid og sulfon, uttrykt som aldikarb)

0,02(*)

0,02(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

Brompropylat (F)

0,01(*)

0,01(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

Klorfenvinfos (F)

0,02(*)

0,02(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

Endosulfan (summen av alfa- og betaisomerer og endosulfansulfat, uttrykt som
endosulfan) (F)

0,05(*)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

Etion

0,01(*)

0,01(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

Fention (fention og dets oksygenanalog,
deres sulfoksider og sulfoner uttrykt som
fention) (F)

0,01(*)

0,01(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

Metidation

0,02(*)

0,02(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

Triforin

0,01(*)

0,01(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

Nr. 35/470
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
23.6.2016

3.

OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER

0400000

Linfrø

Peanøtter

Valmuefrø

Sesamfrø

0401010

0401020

0401030

0401040

Oljeholdige frø

Andre

0300990

i)

Lupiner

0300040

0401000

Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)

0300030

4.

Linser

TØRKEDE BELGFRUKTER

0300000

0300020

Tang og tare

ix)

0290000

Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) flageolettbønner, jackbønner,
limabønner, bondebønner, vignabønner)

Andre

0280990

0300010

Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)

viii) Sopp

0280000

0280020

Andre

0270990

Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp)

Palmehjerter

0270090

0280010

Bambusskudd

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a)

0270080

Kodenummer

Aldikarb (summen av aldikarb, dets
sulfoksid og sulfon, uttrykt som aldikarb)

0,05(*)

0,02(*)

(**)

0,02(*)

(**)

(**)

Brompropylat (F)

0,02(*)

0,01(*)

(**)

0,01(*)

(**)

(**)

Klorfenvinfos (F)

0,05(*)

0,02(*)

(**)

0,02(*)

(**)

(**)

Endosulfan (summen av alfa- og betaisomerer og endosulfansulfat, uttrykt som
endosulfan) (F)

0,1(*)

0,1(*)

Etion

0,02(*)

0,01(*)

(**)

0,01(*)

(**)

(**)

Fention (fention og dets oksygenanalog,
deres sulfoksider og sulfoner uttrykt som
fention) (F)

0,02(*)

0,01(*)

(**)

0,01(*)

(**)

(**)

Metidation

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,02(*)

(**)

0,02(*)

(**)

(**)

Triforin

0,02(*)

0,01(*)

(**)

0,01(*)

(**)

(**)

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

0,1(*)

0,1(*)

0,05(*)

(**)

0,05(*)

(**)

(**)

23.6.2016
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Oljeholdige frukter

0402000

5.

Andre

0401990

Bygg

Bokhvete (amarant, kinoa)

0500020

KORN

Aldikarb (summen av aldikarb, dets
sulfoksid og sulfon, uttrykt som aldikarb)

Brompropylat (F)

(**)

0,01(*)

0,02(*)

(**)

(**)

(**)

0,01(*)

(**)

(**)

(**)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

0,02(*)

0,05(*)

(**)

0,05(*)

(**)

(**)

0,02(*)

0,01(*)

0,02(*)

(**)

(**)

(**)

0,01(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,02(*)

0,02(*)

0,05(*)

0,1(*)

(**)

(**)

(**)

0,05(*)

0,1(*)

(**)

0,1(*)

(**)

(**)

(**)

0,1(*)

1

0,3

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

(**)

Etion

0,02(*)

0,02(*)

0,05(*)

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

(**)

(**)

(**)

0,02(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

Klorfenvinfos (F)

(**)

(**)

(**)

0,01(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

Fention (fention og dets oksygenanalog,
deres sulfoksider og sulfoner uttrykt som
fention) (F)

0,1(*)

0,5

0,1(*)

0,05(*)

Metidation

0,02(*)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

0,02(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

Endosulfan (summen av alfa- og betaisomerer og endosulfansulfat, uttrykt som
endosulfan) (F)

0,1(*)

Triforin

0,01(*)

0,02(*)

(**)

(**)

(**)

0,01(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

0500010

0500000

Andre

Ricinus

0401150

0402990

Hampefrø

0401140

Kapok

Oljedodre

0401130

0402040

Agurkurt

0401120

Oljepalmefrukt

Saflortistel

0401110

0402030

Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)

0401100

Palmenøtter (palmekjerner)

Bomullsfrø

0401090

0402020

Sennepsfrø

0401080

Oliven til produksjon av olivenolje

Soyabønner

0401070

0402010

Rapsfrø (rybs)

0401060

ii)

Solsikkefrø

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a)

0401050

Kodenummer

Nr. 35/472
23.6.2016

TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO

0600000

(**)
(**)

Urtete (tørket)

a) Blomster

Kamille

Hibiskus

Kronblader av rose

Sjasmin (svarthyllblomster (Sambucus nigra))

Lind

Andre

0631000

0631010

0631020

0631030

0631040

0631050

0631990

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

30

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

3

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Triforin

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,05(*)

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,05(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,1(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,05(*)

0,2

0,02(*)

0,05(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,05(*)

0,02(*)

0,02(*)

Brompropylat (F)

0,02(*)

Klorfenvinfos (F)

0,02(*)

Endosulfan (summen av alfa- og betaisomerer og endosulfansulfat, uttrykt som
endosulfan) (F)

0,02(*)

Etion

0,02(*)

Fention (fention og dets oksygenanalog,
deres sulfoksider og sulfoner uttrykt som
fention) (F)

0,02(*)

Metidation

0,05

Aldikarb (summen av aldikarb, dets
sulfoksid og sulfon, uttrykt som aldikarb)

Kaffebønner

iii)

Andre

0500990

0630000

Hvete (spelthvete, rughvete)

0500090

ii)

Sorghum

0500080

0620000

Rug

0500070

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

Ris

0500060

i)

Havre

0500050

0610000

Hirse (stor busthirse, teff)

0500040

6.

Mais

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a)

0500030

Kodenummer

23.6.2016
Nr. 35/473

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

7.

8.

0700000

0800000

Svartkarve

Sellerifrø (løpstikkefrø)

Korianderfrø

Spisskummenfrø

Dillfrø

0810020

0810030

0810040

0810050

0810060

Frø

Anisfrø

i)

0810010

0810000

(**)

Johannesbrød

v)

0650000

KRYDDER

(**)

Kakao (gjærede bønner)

iv)

0640000

(**)

Brompropylat (F)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Klorfenvinfos (F)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Endosulfan (summen av alfa- og betaisomerer og endosulfansulfat, uttrykt som
endosulfan) (F)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,1(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Etion

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Fention (fention og dets oksygenanalog,
deres sulfoksider og sulfoner uttrykt som
fention) (F)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Metidation

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,1(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Triforin

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,05(*)

(**)

(**)

d) Andre urteteer

Andre

0633990

(**)

(**)

(**)

0639000

Ginsengrot

0633020

c) Røtter

0633000

Vendelrot

(**)

Andre

0632990

0633010

(**)

Maté

0632030

(**)

Rooibosblader (ginkgoblader)

0632020

(**)

(**)

Jordbærblader

b) Blader

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a)

Aldikarb (summen av aldikarb, dets
sulfoksid og sulfon, uttrykt som aldikarb)

0632010

0632000

Kodenummer

Nr. 35/474
23.6.2016

Frukt og bær

0820000

(**)

Kardemomme

Einebær

Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper)

Vaniljestang

Tamarind

Andre

Bark

0820040

0820050

0820060

0820070

0820080

0820990

0830000

Lakris

Ingefær

Gurkemeie

0840020

0840030

(**)

Brompropylat (F)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Klorfenvinfos (F)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Endosulfan (summen av alfa- og betaisomerer og endosulfansulfat, uttrykt som
endosulfan) (F)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Etion

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Fention (fention og dets oksygenanalog,
deres sulfoksider og sulfoner uttrykt som
fention) (F)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Metidation

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Triforin

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

(**)

(**)

(**)

Røtter eller jordstengler

0840000

0840010

(**)

Andre

0830990

(**)

Kanel (kassia)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0830010

iv)

(**)

Karve

0820030

(**)

Anispepper (kinesisk pepper)

0820020

(**)

Allehånde

(**)

0820010

iii)

(**)

Andre

0810990

ii)

(**)

Muskatnøtt

0810090

(**)

Bukkehornkløver

0810080

(**)

Fennikelfrø

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a)

Aldikarb (summen av aldikarb, dets
sulfoksid og sulfon, uttrykt som aldikarb)

0810070

Kodenummer

23.6.2016
Nr. 35/475

9.

Sikorirøtter

Andre

0900030

0900990

i)

Kjøtt, bearbeidet kjøtt, slakteavfall, blod, animalsk fett, ferskt, kjølt
eller fryst, saltet, i saltlake, tørket, røkt eller bearbeidet til mel, andre
bearbeidede produkter, f.eks. pølser, og næringsmidler framstilt av disse

0,01(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Brompropylat (F)

0,01(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Klorfenvinfos (F)

0,01(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Endosulfan (summen av alfa- og betaisomerer og endosulfansulfat, uttrykt som
endosulfan) (F)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Etion

0,01(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Fention (fention og dets oksygenanalog,
deres sulfoksider og sulfoner uttrykt som
fention) (F)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Metidation

0,02(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Triforin

0,01(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

1010000

10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR

Sukkerrør

0900020

1000000

Sukkerbete (rot)

0900010

SUKKERPLANTER

Andre

0870990

0900000

Muskatblomme

(**)

Frøkapper

0870000

0870010

(**)

Andre

0860990

(**)

Safran

0860010

vii)

(**)

Blomsterarr

0860000

vi)

(**)

Andre

0850990

(**)

Kapers

0850020

(**)

Kryddernellik

0850010

(**)

Knopper

0850000

v)

(**)

Andre

0840990

(**)

Pepperrot

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a)

Aldikarb (summen av aldikarb, dets
sulfoksid og sulfon, uttrykt som aldikarb)

0840040

Kodenummer

Nr. 35/476
23.6.2016

Fettfritt eller magert kjøtt

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

b) Storfe

Kjøtt

Fett

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

1011020

1011030

1011040

1011050

1011990

1012000

1012010

1012020

1012030

1012040

1012050

1012990

Kjøtt

Fett

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

1013010

1013020

1013030

1013040

1013050

1013990

c) Sau

Kjøtt

1011010

1013000

a) Svin

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a)

1011000

Kodenummer

23.6.2016
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 35/477

Triforin

Metidation

Fention (fention og dets oksygenanalog,
deres sulfoksider og sulfoner uttrykt som
fention) (F)

Etion

Endosulfan (summen av alfa- og betaisomerer og endosulfansulfat, uttrykt som
endosulfan) (F)

Klorfenvinfos (F)

Brompropylat (F)

Aldikarb (summen av aldikarb, dets
sulfoksid og sulfon, uttrykt som aldikarb)

Fett

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

1014020

1014030

1014040

1014050

1014990

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

1016040

1016050

Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due

1016000

1016030

Andre

1015990

Fett

Spiselig slakteavfall

1015050

1016020

Nyrer

1015040

Kjøtt

Lever

1015030

1016010

Fett

1015020

f)

Kjøtt

1015010

e) Hester, esler, muldyr eller mulesler

Kjøtt

1014010

1015000

d) Geit

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a)

1014000

Kodenummer

Aldikarb (summen av aldikarb, dets
sulfoksid og sulfon, uttrykt som aldikarb)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Brompropylat (F)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Klorfenvinfos (F)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Endosulfan (summen av alfa- og betaisomerer og endosulfansulfat, uttrykt som
endosulfan) (F)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Etion

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Fention (fention og dets oksygenanalog,
deres sulfoksider og sulfoner uttrykt som
fention) (F)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Metidation

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Triforin

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Nr. 35/478
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
23.6.2016

Spiselig slakteavfall

Andre

1017050

1017990

Gås

Fugleegg, ferske, konserverte eller kokte, egg uten skall og eggeplommer,
ferske, tørkede, dampkokte eller kokt i vann, formede, fryste eller på annen
måte konserverte, også tilsatt sukker eller annet søtningsmiddel

1030000

1030030

Andre

1020990

And

Hest

1020040

1030020

Geit

1020030

Kylling

Sau

1020020

1030010

Storfe

1020010

iii)

Nyrer

1017040

Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker eller søtningsmiddel,
smør og annet fett fra melk, ost eller ostemasse

Lever

1017030

ii)

Fett

1017020

1020000

Kjøtt

g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru)

Andre

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a)

1017010

1017000

1016990

Kodenummer

Aldikarb (summen av aldikarb, dets
sulfoksid og sulfon, uttrykt som aldikarb)

Brompropylat (F)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Klorfenvinfos (F)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Endosulfan (summen av alfa- og betaisomerer og endosulfansulfat, uttrykt som
endosulfan) (F)

(**)

(**)

0,05(*)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Etion

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Fention (fention og dets oksygenanalog,
deres sulfoksider og sulfoner uttrykt som
fention) (F)

(**)

(**)

0,01(*)

0,01(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Metidation

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Triforin

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

23.6.2016
Nr. 35/479

(**)
(**)
(**)
(**)

Honning (dronninggelé, pollen)

Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller)

Snegler

Andre landdyrprodukter

iv)

v)

vi)

vii)

1040000

1050000

1060000

1070000

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Brompropylat (F)

a

( ) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som grenseverdiene for restmengder gjelder for, vises det til vedlegg I.
(*) Angir bestemmelsesgrensen.
(**) Kombinasjon av pesticid og kodenummer som grenseverdien for restmengder som fastsatt i vedlegg III del B, gjelder for.
(F) = Løselig i fett.»

(**)

Andre

1030990

(**)

Vaktel

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a)

Aldikarb (summen av aldikarb, dets
sulfoksid og sulfon, uttrykt som aldikarb)

1030040

Kodenummer
Klorfenvinfos (F)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Endosulfan (summen av alfa- og betaisomerer og endosulfansulfat, uttrykt som
endosulfan) (F)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Etion

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Fention (fention og dets oksygenanalog,
deres sulfoksider og sulfoner uttrykt som
fention) (F)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Metidation

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Triforin

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Nr. 35/480
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
23.6.2016

Kasjunøtter

Kastanjer

Kokosnøtter

Hasselnøtter (filbertnøtter)

Macadamianøtter

Pekannøtter

Pinjekjerner

0120030

0120040

0120050

0120060

0120070

0120080

0120090

Nøtter (med eller uten skall)

0120000

Paranøtter

Andre

0110990

0120020

Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider)

0110050

Mandler

Lime

0110040

0120010

Sitroner (ekte sitron, sitron)

0110030

ii)

Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider)

Sitrusfrukter

0110020

i)

FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER

Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneolaer), ugli og andre hybrider)

1.

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a)

0110010

0110000

0100000

Kodenummer

0,02(*)

0,01(*)

EPTC (etyldipropyltiokarbamat)

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg)

2) I del A i vedlegg III skal kolonnene for fomesafen, metabenztiazuron og tetradifon lyde:

Fomesafen

0,02(*)

0,01(*)

Metabenztiazuron

0,02(*)

0,01(*)

Simazin

0,02(*)

0,01(*)

Tetradifon

0,02(*)

0,01(*)

23.6.2016
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
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Bær og små frukter

0150000

Borddruer

Vindruer

0151020

EPTC (etyldipropyltiokarbamat)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

Fomesafen

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

Metabenztiazuron

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

Simazin

0,01(*)

0,2

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,25

0,01(*)

0,01(*)

Tetradifon

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

0151010

a) Borddruer og vindruer

Andre

0140990

0151000

Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn)

0140040

v)

Ferskener (nektariner og lignende hybrider)

0140030

Steinfrukter

0140000

Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)

Andre

0130990

0140020

Japansk mispel

0130050

Aprikoser

Mispel

0130040

0140010

Kveder

0130030

iv)

Pærer (japanske pærer)

0130020

Kjernefrukter

0130000

Epler (villepler)

Andre

0120990

0130010

Valnøtter

0120110

iii)

Pistasienøtter

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a)

0120100

Kodenummer

Nr. 35/482
23.6.2016

vi)

Bringebær (vinbringebær, åkerbær/bringebær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus
x idaeus))

Andre

0153030

0153990

Solbær, hvitrips og rødrips

Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-arter)

Nyper

Morbær (melbær)

Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))

Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær)

Andre

0154030

0154040

0154050

0154060

0154070

0154080

0154990

a) Spiselig skall

Dadler

Fikener

0161010

0161020

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,25

0,01(*)

Tetradifon

0,01(*)

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

0161000

Forskjellige frukter

Tranebær (tyttebær)

0154020

0160000

Blåbær

0154010

d) Andre små frukter og bær

Blåbringebær (loganbær, boysenbær og moltebær)

0153020

0154000

Bjørnebær

0153010

0,01(*)

c) Bær fra halvbusker

EPTC (etyldipropyltiokarbamat)

0153000

Fomesafen

0,01(*)

Metabenztiazuron

b) Jordbær

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a)

Simazin

0152000

Kodenummer

23.6.2016
Nr. 35/483

Stjernefrukt (bilimbi)

Daddelplommer

Jambolan (javaplommer) (javaepler (vannepler), malayepler, rosenepler, eugeniabær, surinambær
(grumichama Eugenia uniflora))

Andre

0161050

0161060

0161070

0161990

Pasjonsfrukt

Fikenkaktus (kaktusfrukt)

Stjerneepler

Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot (gul sapot) og
mammeysapot)

Andre

0162030

0162040

0162050

0162060

0162990

Avokadoer

Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)

Mango

Papaya

Granatepler

0163010

0163020

0163030

0163040

0163050

c) Uspiselig skall, store

Litchi (pulasan, rambutan (hårete litchi), mangostan)

0162020

0163000

Kiwier

0162010

b) Uspiselig skall, små

Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x
Fortunella spp.))

0161040

0162000

Bordoliven

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a)

0161030

Kodenummer

Nr. 35/484
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Tetradifon
Simazin

Metabenztiazuron

Fomesafen

EPTC (etyldipropyltiokarbamat)

Surannona (guanabana)

Andre

0163110

0163990

Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)

Arrowrot

Andre

0212030

0212040

0212990

Rødbeter

Gulrøtter

Knollselleri

Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)

0213010

0213020

0213030

0213040

c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete

Søtpoteter

0212020

0213000

Kassava (taro, eddo (japansk taro), tannia)

b) Tropiske rot- og knollvekster

0212000

0212010

a) Poteter

Rot- og knollvekster

0211000

i)

Durian

0163100

0210000

Brødfrukt (jackfrukt)

0163090

GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE

Ananas

0163080

2.

Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))

0163070

0200000

Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), ilama og andre mellomstore frukter av familien
Annonceae)

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a)

0163060

Kodenummer

EPTC (etyldipropyltiokarbamat)

0,01(*)

Fomesafen

0,01(*)

Metabenztiazuron

0,01(*)

Simazin

0,01(*)

Tetradifon

0,01(*)

23.6.2016
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Havrerot (skorsonerrot, svartrot (spansk østersurt))

Kålrot

Neper

Andre

0213090

0213100

0213110

0213990

Sjalottløk

Pipeløk (pipeløk og lignende varianter)

Andre

Fruktbærende grønnsaker

0220030

0220040

0220990

0230000

Tomater (kirsebærtomater, tretomat, physalis, bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og L.
chinense))

Paprika (chilipepper)

Auberginer (eggplanter) (pepino)

Okra

0231010

0231020

0231030

0231040

a) Søtvierfamilien

Kepaløk (sølvløk)

0220020

0231000

Hvitløk

0220010

iii)

Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, jordmandler (Cyperus
esculentus))

0213080

Løk

Rotpersille

0213070

ii)

Pastinakk

0213060

0220000

Jordskokk

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a)

0213050

Kodenummer

EPTC (etyldipropyltiokarbamat)

0,01(*)

0,02(*)

Fomesafen

0,01(*)

0,02(*)

Metabenztiazuron

0,01(*)

0,02(*)

Simazin

0,01(*)

0,02(*)

Tetradifon

0,01(*)

0,02(*)

Nr. 35/486
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Andre

0232990

iv)

Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson))

0232030

Vannmeloner

Andre

d) Sukkermais

e) Andre fruktbærende grønnsaker

Kål

0233030

0233990

0234000

0239000

0240000

Brokkoli (calabrese, kinesisk brokkoli, brokkolirybs)

Blomkål

Andre

b) Hodekål

Rosenkål

0241010

0241020

0241990

0242000

0242010

a) Blomsterkål

Kjempegresskar (vintersquash)

0233020

0241000

Meloner (hornmelon)

0233010

c) Gresskarfamilien – uspiselig skall

Sylteagurker

0232020

0233000

Slangeagurker

b) Gresskarfamilien – spiselig skall

Andre

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a)

0232010

0232000

0231990

Kodenummer

EPTC (etyldipropyltiokarbamat)

0,01(*)

Fomesafen

0,01(*)

Metabenztiazuron

0,01(*)

Simazin

0,01(*)

Tetradifon

0,01(*)

23.6.2016
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 35/487

v)

Andre

d) Knutekål

Bladgrønnsaker og friske urter

0243990

0244000

0250000

Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendiv, sugar loaf)

Karse

Vårkarse

Salatsennep, rucola (steinsennep)

Sareptasennep

Blader og spirer av Brassica spp. (mizuna, erteblader, reddikblader og andre unge spirer av
Brassica (høstet opp til bladstadium 8))

Andre

0251030

0251040

0251050

0251060

0251070

0251080

0251990

0252010

Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat)

b) Spinat og lignende (blader)

Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat)

0251020

EPTC (etyldipropyltiokarbamat)

0,01(*)

Fomesafen

0,01(*)

Metabenztiazuron

0,01(*)

Simazin

0,01(*)

Tetradifon

0,01(*)

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

0252000

Vårsalat (taggbegersalat)

0251010

a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea

Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål)

0243020

0251000

Kinakål (indisk (kinesisk) sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai))

0243010

c) Bladkål

Andre

0242990

0243000

Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a)

0242020

Kodenummer

Nr. 35/488
23.6.2016

vi)

e) Salatsikori

Urter

0255000

0256000

Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre
Apiacea-blader)

Persille

Salvie (vintersar, sommersar)

Rosmarin

Timian (merian, oregano)

Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte)

Laurbærblader

Estragon (isop)

Andre (spiselige blomster)

0256030

0256040

0256050

0256060

0256070

0256080

0256090

0256100

0256990

0260010

Bønner (med belg) (hagebønner (skolmbønner, brytbønner), prydbønner (runner beans), snittebønner,
langbønner)

Belgfrukter (friske)

Gressløk

0256020

EPTC (etyldipropyltiokarbamat)

0,01(*)

Fomesafen

0,01(*)

Metabenztiazuron

0,01(*)

Simazin

0,01(*)

Tetradifon

0,01(*)

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

0260000

Kjørvel

0256010

f)

d) Brønnkarse

0254000

Andre

0252990

c) Vinblader (vindrueblader)

Bladbete (mangold) (blader av rødbete)

0252030

0253000

Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt, agretti (Salsola
soda))

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a)

0252020

Kodenummer

23.6.2016
Nr. 35/489

Tang og tare

viii) Sopp

0280000

ix)

Andre

0270990

0290000

Palmehjerter

0270090

Andre

Bambusskudd

0270080

0280990

Rabarbra

0270070

Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)

Purre

0270060

0280020

Artisjokk

0270050

Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp)

Fennikel

0270040

0280010

Stilkselleri

0270030

Stengelgrønnsaker (friske)

0270000

Kardon

Andre

0260990

0270020

Linser

0260050

Asparges

Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter)

0260040

0270010

Erter (med belg) (sukkererter)

0260030

vii)

Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, limabønner, vignabønner)

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a)

0260020

Kodenummer

EPTC (etyldipropyltiokarbamat)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

Fomesafen

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

Metabenztiazuron

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

Simazin

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

Tetradifon

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

Nr. 35/490
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
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OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER

0400000

Linfrø

Peanøtter

Valmuefrø

Sesamfrø

Solsikkefrø

Rapsfrø (rybs)

Soyabønner

Sennepsfrø

Bomullsfrø

Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)

Saflortistel

Agurkurt

Oljedodre

0401010

0401020

0401030

0401040

0401050

0401060

0401070

0401080

0401090

0401100

0401110

0401120

0401130

Oljeholdige frø

Andre

0300990

i)

Lupiner

0300040

0401000

Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)

0300030

4.

Linser

0300020

TØRKEDE BELGFRUKTER

Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) flageolettbønner, jackbønner, limabønner, bondebønner,
vignabønner)

3.

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a)

0300010

0300000

Kodenummer

EPTC (etyldipropyltiokarbamat)

0,02(*)

0,01(*)

Fomesafen

0,02(*)

0,01(*)

Metabenztiazuron

0,02(*)

0,01(*)

Simazin

0,02(*)

0,01(*)

Tetradifon

0,02(*)

0,01(*)

23.6.2016
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 35/491

5.

Andre

0402990

Bygg

Bokhvete (amarant, kinoa)

Mais

Hirse (stor busthirse, teff)

Havre

Ris

Rug

Sorghum

Hvete (spelthvete, rughvete)

Andre

TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO

0500010

0500020

0500030

0500040

0500050

0500060

0500070

0500080

0500090

0500990

0600000

6.

Kapok

0402040

KORN

Oljepalmefrukt

0402030

0500000

Palmenøtter (palmekjerner)

0402020

Oljeholdige frukter

0402000

Oliven til produksjon av olivenolje

Andre

0401990

0402010

Ricinus

0401150

ii)

Hampefrø

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a)

0401140

Kodenummer

0,02(*)
0,02(*)

0,02(*)
0,02(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,02(*)

EPTC (etyldipropyltiokarbamat)

0,01(*)

Fomesafen

0,01(*)

Metabenztiazuron

0,05(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,01(*)

Simazin

0,05(*)

0,01(*)

0,05(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,01(*)

Tetradifon

0,05(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,01(*)

Nr. 35/492
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
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Hibiskus

Kronblader av rose

Sjasmin (svarthyllblomster (Sambucus nigra))

Lind

Andre

b) Blader

0631020

0631030

0631040

0631050

0631990

0632000

d) Andre urteteer

Kakao (gjærede bønner)

0640000

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

0639000

Andre

0633990

c) Røtter

0633000

Ginsengrot

Andre

0632990

0633020

Maté

0632030

Vendelrot

Rooibosblader (ginkgoblader)

0632020

0633010

Jordbærblader

0632010

iv)

Kamille

Urtete (tørket)

0631010

iii)

0630000

Kaffebønner

a) Blomster

ii)

0620000

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

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a)

0631000

i)

0610000

Kodenummer

23.6.2016
Nr. 35/493

Tetradifon
Simazin

Metabenztiazuron

Fomesafen

EPTC (etyldipropyltiokarbamat)

Einebær

Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper)

0820060

Frukt og bær

0820000

0820050

Andre

0810990

Kardemomme

Muskatnøtt

0810090

0820040

Bukkehornkløver

0810080

Karve

Fennikelfrø

0810070

0820030

Dillfrø

0810060

Anispepper (kinesisk pepper)

Spisskummenfrø

0810050

0820020

Korianderfrø

0810040

Allehånde

Sellerifrø (løpstikkefrø)

0810030

0820010

Svartkarve

0810020

ii)

Anisfrø

0810010

Frø

KRYDDER

8.

0800000

i)

0,05(*)

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

7.

0700000

0810000

0,05(*)

v)

Johannesbrød

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a)

EPTC (etyldipropyltiokarbamat)

0650000

Kodenummer

Fomesafen

0,05(*)

0,05(*)

Metabenztiazuron

0,05(*)

0,05(*)

Simazin

0,05(*)

0,05(*)

Tetradifon

0,05(*)

0,05(*)

Nr. 35/494
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
23.6.2016

Muskatblomme

Frøkapper

0870000

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

0870010

Andre

0860990

vii)

Safran

0860010

Blomsterarr

0860000

vi)

Andre

0850990

Knopper

0850000

Kapers

Andre

0840990

0850020

Pepperrot

0840040

Kryddernellik

Gurkemeie

0840030

0850010

Ingefær

0840020

v)

Lakris

0840010

Røtter eller jordstengler

0840000

iv)

Andre

0830990

Bark

0830000

Kanel (kassia)

Andre

0820990

0830010

Tamarind

0820080

iii)

Vaniljestang

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a)

0820070

Kodenummer

23.6.2016
Nr. 35/495

Tetradifon
Simazin

Metabenztiazuron

Fomesafen

EPTC (etyldipropyltiokarbamat)

Andre

0900990

Kjøtt

Fettfritt eller magert kjøtt

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

b) Storfe

Kjøtt

Fett

Lever

Nyrer

1011010

1011020

1011030

1011040

1011050

1011990

1012000

1012010

1012020

1012030

1012040

Kjøtt, bearbeidet kjøtt, slakteavfall, blod, animalsk fett, ferskt, kjølt eller fryst, saltet, i
saltlake, tørket, røkt eller bearbeidet til mel, andre bearbeidede produkter, f.eks. pølser, og
næringsmidler framstilt av disse

a) Svin

i)

1011000

1010000

10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR

Sikorirøtter

0900030

1000000

Sukkerrør

0900020

SUKKERPLANTER

Sukkerbete (rot)

9.

Andre

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a)

0900010

0900000

0870990

Kodenummer

EPTC (etyldipropyltiokarbamat)

0,02(*)

0,01(*)

Fomesafen

0,01(*)

0,01(*)

Metabenztiazuron

0,05(*)

0,01(*)

Simazin

0,01(*)

0,01(*)

Tetradifon

0,05(*)

0,01(*)

Nr. 35/496
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
23.6.2016

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

1014040

1014050

1014990

Kjøtt

Fett

Lever

Nyrer

1015010

1015020

1015030

1015040

e) Hester, esler, muldyr eller mulesler

Lever

1014030

1015000

Fett

Andre

1013990

1014020

Spiselig slakteavfall

1013050

Kjøtt

Nyrer

1013040

1014010

Lever

1013030

d) Geit

Fett

1013020

1014000

Kjøtt

1013010

c) Sau

Andre

1012990

1013000

Spiselig slakteavfall

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a)

1012050

Kodenummer

23.6.2016
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 35/497

Tetradifon
Simazin

Metabenztiazuron

Fomesafen

EPTC (etyldipropyltiokarbamat)

ii)

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

1016030

1016040

1016050

1016990

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

1017030

1017040

1017050

1017990

Storfe

Sau

Geit

1020010

1020020

1020030

Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker eller søtningsmiddel, smør og annet fett fra
melk, ost eller ostemasse

Fett

1017020

1020000

Kjøtt

1017010

g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru)

Fett

1016020

1017000

Kjøtt

Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due

1016000

1016010

Andre

1015990

f)

Spiselig slakteavfall

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a)

1015050

Kodenummer

Nr. 35/498
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
23.6.2016

Tetradifon
Simazin

Metabenztiazuron

Fomesafen

EPTC (etyldipropyltiokarbamat)

And

Gås

Vaktel

Andre

Honning (dronninggelé, pollen)

iv)

v)

vi)

vii)

1030020

1030030

1030040

1030990

1040000

1050000

1060000

1070000

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som grenseverdiene for restmengder gjelder for, vises det til vedlegg I.
(*) Angir bestemmelsesgrensen.»

Andre landdyrprodukter

Snegler

Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller)

Kylling

Fugleegg, ferske, konserverte eller kokte, egg uten skall og eggeplommer, ferske, tørkede,
dampkokte eller kokt i vann, formede, fryste eller på annen måte konserverte, også tilsatt
sukker eller annet søtningsmiddel

1030000

1030010

Andre

1020990

iii)

Hest

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a)

1020040

Kodenummer

23.6.2016
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 35/499

Tetradifon
Simazin

Metabenztiazuron

Fomesafen

EPTC (etyldipropyltiokarbamat)

Mispel

Japansk mispel

Nyper

Morbær (melbær)

Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))

Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved,
hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær)

Stjernefrukt (bilimbi)

Daddelplommer

Jambolan (javaplommer) (javaepler (vannepler),
malayepler, rosenepler, eugeniabær, surinambær
(grumichama Eugenia uniflora))

Fikenkaktus (kaktusfrukt)

Stjerneepler

Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit
sapot, grønn sapot, amarillosapot (gul sapot) og
mammeysapot)

Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), ilama og
andre mellomstore frukter av familien Annonceae)

Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))

0130050

0154050

0154060

0154070

0154080

0161050

0161060

0161070

0162040

0162050

0162060

0163060

0163070

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for
restmengder gjelder for(a)

0130040

Kodenummer

Aldikarb (summen av aldikarb, dets
sulfoksid og sulfon, uttrykt som
aldikarb)

0,02(*)
0,02(*)
0,02(*)
0,02(*)
0,02(*)
0,02(*)
0,02(*)
0,02(*)
0,02(*)

0,02(*)
0,02(*)
0,02(*)

0,02(*)
0,02(*)

Brompropylat (F)

0,01(*)
0,01(*)
0,01(*)
0,01(*)
0,01(*)
0,01(*)
0,01(*)
0,01(*)
0,01(*)

0,01(*)
0,01(*)
0,01(*)

0,01(*)
0,01(*)

Endosulfan (summen av alfa- og betaisomerer og endosulfansulfat, uttrykt
som endosulfan) (F)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

Etion

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

Fention (fention og dets
oksygenanalog, deres sulfoksider og
sulfoner uttrykt som fention) (F)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,03
0,02(*)

0,01(*)

0,03

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

Klorfenvinfos (F)

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg)

Metidation

3) I del B i vedlegg III skal kolonnene for aldikarb, brompropylat, klorfenvinfos, endosulfan, EPTC, etion, fention, metidation, simazin og triforin lyde:

Triforin

Nr. 35/500
23.6.2016

Arrowrot

Vårkarse

Sareptasennep

Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig
portulakk, matsyre, salturt, agretti (Salsola soda))

0212040

0251050

0251070

0252020

Timian (merian, oregano)

Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte)

Laurbærblader

Estragon (isop)

Bambusskudd

Palmehjerter

0256070

0256080

0256090

0256100

0270080

0270090

Saflortistel

Agurkurt

Oljedodre

0401110

0401120

0401130

Tang og tare

Rosmarin

0256060

0290000

Salvie (vintersar, sommersar)

0256050

ix)

Surannona (guanabana)

0163110

c) Vinblader (vindrueblader)

Durian

0163100

0253000

Brødfrukt (jackfrukt)

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for
restmengder gjelder for(a)

0163090

Kodenummer

Aldikarb (summen av aldikarb, dets
sulfoksid og sulfon, uttrykt som
aldikarb)

0,05(*)

0,02(*)
0,02(*)
0,02(*)
0,02(*)
0,02(*)
0,02(*)
0,02(*)
0,02(*)
0,02(*)

0,01(*)
0,01(*)
0,01(*)
0,01(*)
0,01(*)
0,01(*)
0,01(*)
0,01(*)
0,01(*)

0,05(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,05(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,05(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,02(*)

Brompropylat (F)

0,01(*)

Klorfenvinfos (F)

0,01(*)

Endosulfan (summen av alfa- og betaisomerer og endosulfansulfat, uttrykt
som endosulfan) (F)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

Etion

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

Fention (fention og dets
oksygenanalog, deres sulfoksider og
sulfoner uttrykt som fention) (F)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

Metidation

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,02

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

Triforin

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

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

0,05(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

23.6.2016
Nr. 35/501

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

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

Oljepalmefrukt

Kapok

Kaffebønner

Urtete (tørket)

a) Blomster

Kamille

Hibiskus

Kronblader av rose

Sjasmin (svarthyllblomster (Sambucus nigra))

Lind

Andre

b) Blader

ii)

iii)

0402030

0402040

0620000

0630000

0631000

0631010

0631020

0631030

0631040

0631050

0631990

0632000

Ginsengrot

0633020

c) Røtter

0633000

Vendelrot

0,05(*)

Andre

0632990

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

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

0,02(*)
0,02(*)
0,02(*)

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

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

0,05(*)

0,05(*)

Brompropylat (F)

0,05(*)

Klorfenvinfos (F)

0,02(*)

Endosulfan (summen av alfa- og betaisomerer og endosulfansulfat, uttrykt
som endosulfan) (F)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

Etion

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

Fention (fention og dets
oksygenanalog, deres sulfoksider og
sulfoner uttrykt som fention) (F)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

Metidation

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

Triforin

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)
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0633010

0,05(*)

Maté

0632030

0,05(*)

Rooibosblader (ginkgoblader)

0632020

0,05(*)

Jordbærblader

0632010

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

Palmenøtter (palmekjerner)

0402020

0,05(*)

Ricinus

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for
restmengder gjelder for(a)

Aldikarb (summen av aldikarb, dets
sulfoksid og sulfon, uttrykt som
aldikarb)

0401150

Kodenummer

Nr. 35/502
23.6.2016

Kardemomme

Frukt og bær

0820000

0820040

Andre

0810990

Karve

Muskatnøtt

0810090

0820030

Bukkehornkløver

0810080

Anispepper (kinesisk pepper)

Fennikelfrø

0810070

0820020

Dillfrø

0810060

Allehånde

Spisskummenfrø

0810050

0820010

0,05(*)

Korianderfrø

0810040

ii)

0,05(*)

Sellerifrø (løpstikkefrø)

0810030

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

Brompropylat (F)

0,05(*)

Klorfenvinfos (F)

0,05(*)

Endosulfan (summen av alfa- og betaisomerer og endosulfansulfat, uttrykt
som endosulfan) (F)

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

Etion

5

5

5

5

5

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

Fention (fention og dets
oksygenanalog, deres sulfoksider og
sulfoner uttrykt som fention) (F)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

Metidation

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

Triforin

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

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

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

Svartkarve

0810020

0,05(*)

0,05(*)

Anisfrø

Frø

0810010

i)

KRYDDER

0800000

0810000

0,05(*)

Johannesbrød

v)

0650000
0,05(*)

0,05(*)

Kakao (gjærede bønner)

iv)

0640000

8.

0,05(*)

0,05(*)

d) Andre urteteer

Andre

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for
restmengder gjelder for(a)

Aldikarb (summen av aldikarb, dets
sulfoksid og sulfon, uttrykt som
aldikarb)

0639000

0633990

Kodenummer

23.6.2016
Nr. 35/503

Andre

Bark

0820990

0830000

Andre

Knopper

0840990

0850000

Safran

Andre

0860990

0,05(*)

Blomsterarr

0860000

0,05(*)

0,05(*)

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

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

0,05(*)

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

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

Brompropylat (F)

0,05(*)

Klorfenvinfos (F)

0,05(*)

Endosulfan (summen av alfa- og betaisomerer og endosulfansulfat, uttrykt
som endosulfan) (F)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

5

5

5

5

5

Etion

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

5

5

5

5

5

Fention (fention og dets
oksygenanalog, deres sulfoksider og
sulfoner uttrykt som fention) (F)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

Metidation

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

Triforin

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)
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0860010

0,05(*)

Andre

0850990

0,05(*)

Kapers

0850020

0,05(*)

Kryddernellik

0,05(*)

0,05(*)

0850010

vi)

0,05(*)

Pepperrot

0840040

v)

0,05(*)

Gurkemeie

0840030

0,05(*)

Ingefær

0840020

0,05(*)

Lakris

0,05(*)

Røtter eller jordstengler

0840000

0840010

0,05(*)

Andre

0830990

0,05(*)

Kanel (kassia)

0,05(*)

0,05(*)

0830010

iv)

0,05(*)

Tamarind

0820080

iii)

0,05(*)

Vaniljestang

0820070

0,05(*)

Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper)

0820060

0,05(*)

Einebær

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for
restmengder gjelder for(a)

Aldikarb (summen av aldikarb, dets
sulfoksid og sulfon, uttrykt som
aldikarb)

0820050

Kodenummer

Nr. 35/504
23.6.2016

9.

Sikorirøtter

Andre

0900030

0900990

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

1015030

1015040

1015050

1015990

Kjøtt

Fett

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

1017010

1017020

1017030

1017040

1017050

g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru)

Fett

1015020

1017000

Kjøtt

1015010

e) Hester, esler, muldyr eller mulesler

Sukkerrør

0900020

1015000

Sukkerbete (rot)

SUKKERPLANTER

0900010

0900000

Andre

0870990

Frøkapper

Muskatblomme

vii)

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for
restmengder gjelder for(a)

0870010

0870000

Kodenummer

Aldikarb (summen av aldikarb, dets
sulfoksid og sulfon, uttrykt som
aldikarb)

0,01(*)

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

0,01(*)
0,01(*)
0,01(*)
0,01(*)
0,01(*)
0,01(*)
0,01(*)
0,01(*)
0,01(*)
0,01(*)
0,01(*)
0,01(*)
0,01(*)
0,01(*)
0,01(*)
0,01(*)
0,01(*)

0,05(*)

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

0,05(*)

0,05(*)

Brompropylat (F)

0,05(*)

Klorfenvinfos (F)

0,05(*)

Endosulfan (summen av alfa- og betaisomerer og endosulfansulfat, uttrykt
som endosulfan) (F)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

Etion

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

Fention (fention og dets
oksygenanalog, deres sulfoksider og
sulfoner uttrykt som fention) (F)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

Metidation

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

Triforin

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,05(*)

0,05(*)

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

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,05

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

23.6.2016
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vi)

vii)

1060000

1070000

0,01(*)
0,01(*)
0,01(*)

Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller)

Snegler

Andre landdyrprodukter

0,01(*)

0,01(*)
0,01(*)
0,01(*)
0,01(*)

0,01(*)
0,01(*)
0,01(*)
0,01(*)
0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

Brompropylat (F)

0,01(*)

Klorfenvinfos (F)

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som grenseverdiene for restmengder gjelder for, vises det til vedlegg I.
(*) Angir bestemmelsesgrensen.
(F) = Løselig i fett.»

v)

1050000

Andre

1030990

0,01(*)

0,01(*)

Vaktel

1030040

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

Aldikarb (summen av aldikarb, dets
sulfoksid og sulfon, uttrykt som
aldikarb)

Honning (dronninggelé, pollen)

Gås

1030030

iv)

And

1030020

1040000

Andre

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for
restmengder gjelder for(a)

1017990

Kodenummer

Endosulfan (summen av alfa- og betaisomerer og endosulfansulfat, uttrykt
som endosulfan) (F)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

Etion

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

Fention (fention og dets
oksygenanalog, deres sulfoksider og
sulfoner uttrykt som fention) (F)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,05(*)

Metidation

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

Triforin

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

Nr. 35/506
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Nr. 35/507

2016/EØS/35/22

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 460/2011
av 12. mai 2011

om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn
til grenseverdier for rester av klorantraniliprol (DPX E-2Y45) i eller på gulrøtter(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

3)

Myndigheten gjennomgikk risikovurderingen framlagt av
Frankrike og undersøkte særlig risikoen for forbrukerne
og, der det var relevant, for dyr. Myndigheten har avgitt
en grunngitt uttalelse om de foreslåtte grenseverdiene for
restmengder(3). I nevnte uttalelse anså Myndigheten de
foreslåtte grenseverdiene for restmengder som akseptable
med hensyn til forbrukersikkerhet, på grunnlag av en
vurdering av 27 spesifikke europeiske forbrukergrupper.

4)

På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelse,
og idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for
saken, anses de foreslåtte grenseverdiene for restmengder
å oppfylle kravene i artikkel 18 nr. 4 i forordning (EF)
nr. 396/2005.

5)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres.

6)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden
og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet
har motsatt seg dem —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for
rester av plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôrvarer
av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av
rådsdirektiv 91/414/EØF(1), særlig artikkel 18 nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1)

2)

Grenseverdier for rester av klorantraniliprol (DPX
E-2Y45) er fastsatt i del A i vedlegg III til forordning (EF)
nr. 396/2005.

I samsvar med artikkel 8 nr. 4 i rådsdirektiv 91/414/EØF
av 15. juli 1991 om markedsføring av plantefarmasøytiske
produkter(2), underrettet Frankrike Kommisjonen
23. august 2010 om en midlertidig godkjenning av et
plantevernmiddel som inneholder klorantraniliprol (DPX
E-2Y45) og som skal brukes på gulrøtter for å bekjempe
gulrotfluer, en fare som ikke kunne forutses og som ikke
kunne bekjempes på andre måter. Frankrike har i samsvar
med artikkel 18 nr. 4 i forordning (EF) nr. 396/2005
derfor underrettet øvrige medlemsstater, Kommisjonen
og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet
(heretter kalt «Myndigheten») om at det har tillatt at
gulrøtter som inneholder pesticidrester som er høyere enn
gjeldende grenseverdi, bringes i omsetning. Frankrike
framla også en relevant risikovurdering som konkluderte
med at slike gulrøtter ikke utgjør en uakseptabel risiko,
og særlig at de foreslåtte høyere grenseverdiene for
restmengder ikke medfører risiko for forbrukerne.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 124 av 13.5.2011, s. 23, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 5/2012 av 10. februar 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)
og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 34 av 21.6.2012, s. 8.
(1) EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1.
(2) EUT L 230 av 19.8.1991, s. 1.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
Vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar
med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.
(3)

EFSAs vitenskapelige rapport er tilgjengelig på http://www.efsa.europa.
eu: Reasoned opinion of EFSA: Modification of the existing MRL
for chloranthraniliprole in carrots. EFSA Journal 2010; 8(10): 1859.
Offentliggjort 11. oktober 2010. Vedtatt 8. oktober 2010.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel, 12. mai 2011.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

_____

23.6.2016
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Nr. 35/509

VEDLEGG
I del A i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005 skal kolonnen for klorantraniliprol (DPX E-2Y45) lyde:

Kodenummer

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a)

Klorantraniliprol
(DPX E-2Y45)

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg)

(1)

(2)

(3)

0100000
0110000

1.

FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER
i)

Sitrusfrukter

0110010

Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt
minneolaer), ugli og andre hybrider)

0110020

Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider)

0110030

Sitroner (ekte sitron, sitron)

0110040

Limetter

0110050

Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider)

0110990

Andre

0120000

ii)

Nøtter (med eller uten skall)

0120010

Mandler

0120020

Paranøtter

0120030

Kasjunøtter

0120040

Kastanjer

0120050

Kokosnøtter

0120060

Hasselnøtter (filbertnøtter)

0120070

Macadamianøtter

0120080

Pekannøtter

0120090

Pinjekjerner

0120100

Pistasienøtter

0120110

Valnøtter

0120990

Andre

0,01(*)

0,05
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(1)
0130000

(2)
iii)

Kjernefrukter

0130010

Epler (villepler)

0130020

Pærer (japanske pærer)

0130030

Kveder

0130040

Mispel

0130050

Japansk mispel

0130990

Andre

0140000

iv)

Steinfrukter

0140010

Aprikoser

0140020

Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)

0140030

Ferskener (nektariner og lignende hybrider)

0140040

Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn)

0140990

Andre

0150000
0151000

v)

23.6.2016

(3)
0,5

1

Bær og småfrukter
a) Borddruer og vindruer

1

0151010

Borddruer

0151020

Vindruer

0152000

b) Jordbær

0,01(*)

0153000

c) Bær fra halvbusker

0,01(*)

0153010

Bjørnebær

0153020

Blåbringebær (loganbær, boysenbær og moltebær)

0153030

Bringebær (vinbringebær, åkerbær/bringebær (Rubus arcticus),
nektarbringebær (Rubus arcticus x idaeus))

0153990

Andre

23.6.2016
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(1)

(2)

(3)

d) Andre småfrukter og bær

0154000

0,01(*)

0154010

Blåbær

0154020

Tranebær (tyttebær)

0154030

Solbær, hvitrips og rødrips

0154040

Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-sorter)

0154050

Nyper

0154060

Morbær (arbutus berry)

0154070

Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))

0154080

Hyllebær (svartsurbær, rogn,
søtmispel og andre bær fra trær)

0154990

Andre

0160000
0161000

Nr. 35/511

vi)

trollhegg/havtindved,

hagtorn,

Forskjellige frukter
a) Spiselig skall

0161010

Dadler

0161020

Fikener

0161030

Bordoliven

0161040

Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat
(Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

0161050

Stjernefrukt (bilimbi)

0161060

Daddelplommer

0161070

Jambolan (javaplommer) (javaepler (vannepler), malayepler,
rosenepler, eugeniabær, surinambær (grumichama Eugenia uniflora))

0161990

Andre

0162000

b) Uspiselig skall, små

0162010

Kiwier

0162020

Litchi (pulasan, rambutan (hårete litchi), mangostan)

0162030

Pasjonsfrukt

0,01(*)

Nr. 35/512
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(1)

(2)

0162040

Fikenkaktus (kaktusfrukt)

0162050

Stjerneepler

0162060

Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn
sapot, amarillosapot (gul sapot) og mammeysapot)

0162990

Andre

0163010

Avokadoer

0163020

Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)

0163030

Mango

0163040

Papaya

0163050

Granatepler

0163060

Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), ilama og andre
mellomstore frukter av familien Annonceae)

0163070

Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))

0163080

Ananas

0163090

Brødfrukt (jackfrukt)

0163100

Durian

0163110

Surannona (guanabana)

0163990

Andre

0210000

(3)

c) Uspiselig skall, store

0163000

0200000

23.6.2016

2.

GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE
i)

Rot- og knollvekster

0211000

a) Poteter

0,02

0212000

b) Tropiske rot- og knollvekster

0,02

0212010

Kassava (taro, eddo (japansk taro), tannia)

0212020

Søtpoteter

0212030

Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)

23.6.2016
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(1)

Nr. 35/513

(2)

0212040

Arrowrot

0212990

Andre

(3)

c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete

0213000
0213010

Rødbeter

0,02

0213020

Gulrøtter

0,08 (+)

0213030

Knollselleri

0,02

0213040

Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)

0,02

0213050

Jordskokk

0,02

0213060

Pastinakk

0,02

0213070

Rotpersille

0,02

0213080

Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende
sorter, jordmandler (Cyperus esculentus))

0,02

0213090

Havrerot (skorsonerrot, svartrot (spansk østersurt)

0,02

0213100

Kålrot

0,02

0213110

Neper

0,02

0213990

Andre

0,02

0220000

ii)

Løk

0,01(*)

0220010

Hvitløk

0220020

Kepaløk (sølvløk)

0220030

Sjalottløk

0220040

Pipeløk (pipeløk og lignende varianter)

0220990

Andre

0230000
0231000
0231010

iii)

Fruktbærende grønnsaker
a) Søtvierfamilien
Tomater (kirsebærtomater, tretomat, physalis,
kinabukketorn (Lycium barbarum og L. chinense))

bukketorn,

0,6

Nr. 35/514
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(1)

(2)

23.6.2016

(3)

0231020

Paprika (chilipepper)

1

0231030

Eggplanter (pepino)

0,6

0231040

Okra

0,6

0231990

Andre

0,6

b) Gresskarfamilien – spiselig skall

0232000
0232010

Slangeagurker

0232020

Sylteagurker

0232030

Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson))

0232990

Andre
c) Gresskarfamilien — uspiselig skall

0233000

0,3

0,3

0233010

Meloner (hornmelon)

0233020

Kjempegresskar (vintersquash)

0233030

Vannmeloner

0233990

Andre

0234000

d) Sukkermais

0,2

0239000

e) Andre fruktbærende grønnsaker

0,2

0240000
0241000

iv)

Kål
a) Blomsterkål

0241010

Brokkoli (calabrese, kinesisk brokkoli, brokkolirybs)

0241020

Blomkål

0,01(*)

0241990

Andre

0,01(*)

0242000

1

b) Hodekål

0242010

Rosenkål

0242020

Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)

0,01(*)
2
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(1)

Nr. 35/515

(2)

0242990

(3)

Andre

0,01(*)

c) Bladkål

0243000

20

0243010

Kinakål (indisk (kinesisk) sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi
sum, pe-tsai)

0243020

Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål)

0243990

Andre
d) Knutekål

0244000
0250000
0251000

v)

0,01(*)

Bladgrønnsaker og friske urter

20

a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea

0251010

Vårsalat (taggbegersalat)

0251020

Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat)

0251030

Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio),
krusendiv, sugar loaf)

0251040

Karse

0251050

Vårkarse

0251060

Salatsennep, rucola (steinsennep)

0251070

Sareptasennep

0251080

Blader og spirer av Brassica spp. (mizuna, erteblader, reddikblader
og andre unge spirer av Brassica (høstet opp til bladstadium 8))

0251990

Andre

0252000

b) Spinat og lignende (blader)

0252010

Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat)

0252020

Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk,
matsyre, salturt, agretti (Salsola soda))

0252030

Bladbete (mangold) (blader av rødbete)

0252990

Andre

vanlig

portulakk,
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(1)

23.6.2016

(2)

0253000

c) Vinblader (vindrueblader)

0254000

d) Brønnkarse

0255000

e) Salatsikori

0256000

f)

(3)

Urter

0256010

Kjørvel

0256020

Gressløk

0256030

Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke,
kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea-blader)

0256040

Persille

0256050

Salvie (vintersar, sommersar)

0256060

Rosmarin

0256070

Timian (merian, oregano)

0256080

Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte)

0256090

Laurbærblader (laurbær)

0256100

Estragon (isop)

0256990

Andre (spiselige blomster)

0260000

vi)

Belgfrukter (friske)

0,01(*)

0260010

Bønner (med belg) (hagebønner (skolmbønner, brytbønner), prydbønner
(runner beans), snittebønner, langbønner)

0260020

Bønner (uten belg) (bønnevikker,
limabønner, vignabønner)

0260030

Erter (med belg) (sukkererter)

0260040

Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter)

0260050

Linser

0260990

Andre

0270000

vii)

flageolettbønner,

jackbønner,

Stengelgrønnsaker (friske)

0270010

Asparges

0,01(*)

0270020

Kardon

0,01(*)

23.6.2016
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(1)

(2)

Nr. 35/517

(3)

0270030

Hageselleri

0270040

Fennikel

0,01(*)

0270050

Artisjokk

0,01(*)

0270060

Purre

0,01(*)

0270070

Rabarbra

0,01(*)

0270080

Bambusskudd

0,01(*)

0270090

Palmehjerter

0,01(*)

0270990

Andre

0,01(*)

viii) Sopp

0280000
0280010

Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp)

0280020

Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)

0280990

Andre

0290000
0300000

ix)
3.

Tang og tare

TØRKEDE BELGFRUKTER

0300010

Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) flageolettbønner, jackbønner,
limabønner, bondebønner, vignabønner)

0300020

Linser

0300030

Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)

0300040

Lupiner

0300990

Andre

0400000
0401000

4.

10

0,01(*)

0,01(*)
0,01(*)

OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER
i)

Oljeholdige frø

0401010

Linfrø

0,01(*)

0401020

Jordnøtter

0,01(*)

0401030

Valmuefrø

0,01(*)

0401040

Sesamfrø

0,01(*)

0401050

Solsikkefrø

0,01(*)
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(1)

(2)

23.6.2016

(3)

0401060

Rapsfrø (rybs)

0,01(*)

0401070

Soyabønner

0,01(*)

0401080

Sennepsfrø

0,01(*)

0401090

Bomullsfrø

0,3

0401100

Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)

0,01(*)

0401110

Saflortistel

0,01(*)

0401120

Agurkurt

0,01(*)

0401130

Oljedodre

0,01(*)

0401140

Hampefrø

0,01(*)

0401150

Ricinus

0,01(*)

0401990

Andre

0,01(*)

Oljeholdige frukter

0,01(*)

0402000

ii)

0402010

Oliven til produksjon av olivenolje

0402020

Palmenøtter (palmekjerner)

0402030

Oljepalmefrukt

0402040

Kapok

0402990

Andre

0500000

5.

KORN

0500010

Bygg

0500020

Bokhvete (amarant, kinoa)

0500030

Mais

0500040

Hirse (stor busthirse, teff)

0500050

Havre

0500060

Ris

0500070

Rug

0,02
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(1)

(2)

0500080

Sorghum

0500090

Hvete (spelthvete, rughvete)

0500990

Andre

0600000

6.

TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO

0610000

i)

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

0620000

ii)

Kaffebønner

0630000

iii)

Urtete (tørket)

0631000

a) Blomster

0631010

Kamille

0631020

Hibiskus

0631030

Kronblader av rose

0631040

Sjasmin (svarthyllblomster (Sambucus nigra))

0631050

Lind

0631990

Andre

0632000

b) Blader

0632010

Jordbærblader

0632020

Rooibosblader (ginkgoblader)

0632030

Maté

0632990

Andre

0633000

c) Røtter

0633010

Vendelrot

0633020

Ginsengrot

0633990

Andre

0639000

d) Andre urteteer

Nr. 35/519

(3)

0,02(*)
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(1)

(2)

0640000

iv)

Kakao (gjærede bønner)

0650000

v)

Johannesbrød

23.6.2016

(3)

0700000

7.

HUMLE (tørket), herunder humle i form av pelleter og ikke‑konsentrert
pulver

0,02(*)

0800000

8.

KRYDDER

0,02(*)

0810000

i)

Frø

0810010

Anisfrø

0810020

Svartkarve

0810030

Sellerifrø (løpstikkefrø)

0810040

Korianderfrø

0810050

Spisskummenfrø

0810060

Dillfrø

0810070

Fennikelfrø

0810080

Bukkehornkløver

0810090

Muskatnøtt

0810990

Andre

0820000

ii)

Frukt og bær

0820010

Allehånde

0820020

Anispepper (kinesisk pepper)

0820030

Karve

0820040

Kardemomme

0820050

Einebær

0820060

Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper)

0820070

Vaniljestenger

0820080

Tamarind

0820990

Andre
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(1)

(2)

0830000

iii)

Kanel (kassia)

0830990

Andre
iv)

Røtter eller jordstengler

0840010

Lakris

0840020

Ingefær

0840030

Gurkemeie (kurkuma)

0840040

Pepperrot

0840990

Andre

0850000

v)

Knopper

0850010

Kryddernellik

0850020

Kapers

0850990

Andre

0860000

vi)

Blomsterarr

0860010

Safran

0860990

Andre

0870000

vii)

Frøkapper

0870010

Muskatblomme

0870990

Andre

0900000

9.

(3)

Bark

0830010

0840000

Nr. 35/521

SUKKERPLANTER

0900010

Sukkerbete (rot)

0900020

Sukkerrør

0900030

Sikorirøtter

0900990

Andre

0,02
0,01(*)
0,02
0,01(*)
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(1)
1000000
1010000

1011000

(2)
10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR
i)

Kjøtt, bearbeidet kjøtt, slakteavfall, blod, animalsk fett, ferskt, kjølt
eller fryst, saltet, i saltlake, tørket, røkt eller bearbeidet til mel, andre
bearbeidede produkter, f.eks. pølser, og næringsmidler framstilt av
disse
a) Svin

1011010

Kjøtt

1011020

Fettfritt eller magert kjøtt

1011030

Lever

1011040

Nyrer

1011050

Spiselig slakteavfall

1011990

Andre

1012000

b) Storfe

1012010

Kjøtt

1012020

Fett

1012030

Lever

1012040

Nyrer

1012050

Spiselig slakteavfall

1012990

Andre

1013000

c) Sauer

1013010

Kjøtt

1013020

Fett

1013030

Lever

1013040

Nyrer

1013050

Spiselig slakteavfall

1013990

Andre

1014000

d) Geiter

1014010

Kjøtt

1014020

Fett

23.6.2016
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(1)

(2)

1014030

Lever

1014040

Nyrer

1014050

Spiselig slakteavfall

1014990

Andre

1015000

e) Hester, esler, muldyr eller mulesler

1015010

Kjøtt

1015020

Fett

1015030

Lever

1015040

Nyrer

1015050

Spiselig slakteavfall

1015990

Andre

1016000

f)

Fjørfe — kylling, gås, and, kalkun og perlehøns — struts, due

1016010

Kjøtt

1016020

Fett

1016030

Lever

1016040

Nyrer

1016050

Spiselig slakteavfall

1016990

Andre

1017000

g) Andre landbruksdyr

1017010

Kjøtt

1017020

Fett

1017030

Lever

1017040

Nyrer

1017050

Spiselig slakteavfall

1017990

Andre

Nr. 35/523
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(1)
1020000

(2)
ii)

Storfe

1020020

Sauer

1020030

Geiter

1020040

Hester

1020990

Andre
iii)

(3)

Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker eller
søtningsmiddel, smør og annet fett fra melk, ost eller ostemasse

1020010

1030000

23.6.2016

Fugleegg, ferske, konserverte eller kokte, egg uten skall og
eggeplommer, ferske, tørkede, dampkokte eller kokt i vann, formede,
fryste eller på annen måte konserverte, også tilsatt sukker eller annet
søtningsmiddel

1030010

Kylling

1030020

And

1030030

Gås

1030040

Vaktel

1030990

Andre

1040000

iv)

Honning (dronninggelé, pollen)

1050000

v)

Amfibier og krypdyr

1060000

vi)

Snegler

1070000

vii)

Andre landdyrprodukter

()

For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som grenseverdiene for restmengder gjelder for, vises
det til vedlegg I.
(*) Angir bestemmelsesgrensen.
a

Klorantraniliprol (DPX E-2Y45)

(+) 0213020

Gulrøtter

Grenseverdien for restmengder gjelder til 31. desember 2012, deretter vil grenseverdien være 0,02 med
mindre den endres ved en forordning.»

____________

23.6.2016
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 508/2011

Nr. 35/525

2016/EØS/35/23

av 24. mai 2011
om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005
med hensyn til grenseverdier for rester av abamektin, acetamiprid, cyprodinil, difenokonazol,
dimetomorf, fenheksamid, prokvinazid, protiokonazol, pyraklostrobin, spirotetramat, tiakloprid,
tiametoksam og trifloksystrobin i eller på visse produkter(*)
knollselleri. Når det gjelder spirotetramat, er det inngitt
en slik søknad for bruk i forskjellige vekster utenfor
Den europeiske union. Når det gjelder tiakloprid, er det
inngitt en slik søknad for bruk på bomullsfrø og fiken.
Når det gjelder tiametoksam, er det inngitt en slik søknad
for bruk i jordbær og bønner med belg. Når det gjelder
trifloksystrobin, er det inngitt en slik søknad for bruk på
bladkål.

EUROPAKOMMISJONEN HAR —
under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for
rester av plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôrvarer
av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av
rådsdirektiv 91/414/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a),
og

4)

Når det gjelder trifloksystrobin, har Den europeiske
myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt
«Myndigheten») gjennomgått fôringsundersøkelser i
tillegg til bruken på bladkål og konkludert med at det
av håndhevingshensyn bør fastsettes grenseverdier for
restmengder for produkter av animalsk opprinnelse
som samsvarer med bestemmelsesgrensen, samt at
definisjonen av restmengde for disse produktene bør
endres.

5)

I samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005
er disse søknadene blitt evaluert av de berørte
medlemsstatene, og evalueringsrapportene er oversendt
Kommisjonen.

6)

Myndigheten
har
vurdert
søknadene
og
evalueringsrapportene, og undersøkte særlig risikoene for
forbrukerne og, der det var relevant, for dyr, og har avgitt
grunngitte uttalelser om de foreslåtte grenseverdiene for
restmengder(3). Myndigheten oversendte disse uttalelsene
til Kommisjonen og medlemsstatene og gjorde dem
tilgjengelige for offentligheten.

7)

Myndigheten konkluderte i sine grunngitte uttalelser
med at alle datakrav var oppfylt, og at endringene i
grenseverdiene for restmengder som Myndigheten hadde
anbefalt, var akseptable med hensyn til forbrukersikkerhet
på grunnlag av en vurdering av forbrukersikkerheten for
27 spesifikke europeiske forbrukergrupper. Myndigheten
tok hensyn til de nyeste opplysningene om stoffenes
toksikologiske egenskaper. Verken livslang eksponering
for disse stoffene gjennom konsum av alle næringsmidler
som kan inneholde dem, eller kortvarig eksponering som
følge av overdrevent konsum av de aktuelle vekstene,
viste at det var noen risiko for at akseptabelt daglig inntak
(ADI) eller akutt referansedose (ARfD) overskrides.

ut fra følgende betraktninger:
1)

Grenseverdier for rester av abamektin, acetamiprid,
fenheksamid, pyraklostrobin, tiakloprid og trifloksystrobin
er fastsatt i vedlegg II og i del B i vedlegg III til
forordning (EF) nr. 396/2005. Grenseverdier for rester
av cyprodinil, difenokonazol, dimetomorf, prokvinazid,
protiokonazol, spirotetramat og tiametoksam er fastsatt i
del A i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005.

2)

I forbindelse med vurdering, i samsvar med rådsdirektiv
91/414/EØF av 15. juli 1991 om markedsføring av
plantefarmasøytiske produkter(2), av hvorvidt det skulle
gis godkjenning for bruk på kepaløk av et plantevernmiddel
som inneholder det aktive stoffet fenheksamid, er det i
henhold til artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005
inngitt en søknad om endring av gjeldende grenseverdier
for restmengder.

3)

Når det gjelder abamektin, er det inngitt en slik
søknad for bruk på aprikos og fersken. Når det gjelder
acetamiprid, er det inngitt en slik søknad for bruk på
vårkarse og sareptasennep. Når det gjelder cyprodinil,
er det inngitt en slik søknad for bruk i friske linser. Når
det gjelder difenokonazol, er det inngitt en slik søknad
for bruk på grønnsakpaprika og auberginer. Når det
gjelder dimetomorf, er det inngitt en slik søknad for bruk
i hvitløk, kepaløk, sjalottløk, auberginer og artisjokker.
Når det gjelder prokvinazid, er det inngitt en slik søknad
for bruk på jordbær. Når det gjelder protiokonazol, er det
inngitt en slik søknad for bruk på ulike rotgrønnsaker.
Når det gjelder pyraklostrobin, er det inngitt en slik
søknad for bruk på tomater, auberginer, artisjokker og

_________________________
(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 137 av 25.5.2011, s. 3, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 5/2012 av 10. februar 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)
og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 34 av 21.6.2012, s. 8.
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8)

9)
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På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser
og erklæring, og idet det tas hensyn til andre faktorer
som er relevante for saken, oppfyller de endringene av
grenseverdiene for restmengder som det er anmodet om,
kravene i artikkel 14 nr. 2 bokstav a) i forordning (EF)
nr. 396/2005.
Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 bør
derfor endres.

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden
og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet
har motsatt seg dem —

23.6.2016

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i
samsvar med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel, 24. mai 2011.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
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______________
(1)

EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1.

(2)

EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1.

(3)

EFSAs vitenskapelige rapporter finnes på http://www.efsa.europa.eu:
— Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for abamectin in
apricots and peaches (including nectarines), EFSA Journal 2010; 8(7):1683. Published: 13 July 2010 Adopted: 12 July 2010.
— Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for acetamiprid
in land cress and red mustard , EFSA Journal 2010; 8(6):1643. Published: 7 June 2010 Adopted: 3 June 2010.
— Reasoned opinion of EFSA: Modification of the existing MRL for cyprodinil in fresh lentils EFSA Journal 2010; 8(3):1529.
Published: 10 March 2010 Adopted: 8 March 2010.
— Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for difenoconazole
in peppers and aubergines, EFSA Journal 2010; 8(6):1651. Published: 25 June 2010 Adopted: 24 June 2010.
— Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for dimethomorph
in various crops, EFSA Journal 2010; 8(5):1622. Published: 21 May 2010 Adopted: 20 May 2010.
— Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for fenhexamid
in onions, EFSA Journal 2010; 8(7):1696. Published: 13 July 2010 Adopted: 12 July 2010.
— Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for proquinazid
in strawberries , EFSA Journal 2010; 8(8):1712. Published: 26 July 2010 Adopted: 20 July 2010.
— Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for prothioconazole
in various root vegetables, EFSA Journal 2010; 8(7):1675. Published: 8 July 2010 Adopted: 7 July 2010.
— Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for pyraclostrobin
in tomatoes, aubergines, globe artichokes and celeriac EFSA Journal 2010; 8(6):1630. Published: 7 June 2010 Adopted: 28
May 2010.
— Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for spirotetramat
in various crops, EFSA Journal 2010; 8(7):1665. Published: 1 July 2010 Adopted: 29 June 2010.
— Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for thiacloprid in
figs and various crops, EFSA Journal 2010; 8(7):1668. Published: 1 July 2010 Adopted: 29 June 2010.
— Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for thiacloprid in
cotton seed, EFSA Journal 2010; 8(8):1713. Published: 27 August 2010 Adopted: 26 August 2010.
— Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for thiamethoxam
in strawberries and beans (with pods), EFSA Journal 2010; 8(6):1647. Published: 24 June 2010 Adopted: 22 June 2010.
— Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for trifloxystrobin
in leafy brassica, EFSA Journal 2010; 8(6):1648. Published: 28 June 2010 Adopted: 23 June 2010.

________

Nr. 35/527

Nr. 35/528

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG

I vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer:
1) I vedlegg II skal kolonnene for abamektin, fenheksamid, pyraklostrobin, tiakloprid og trifloksystrobin lyde:

23.6.2016

Kasjunøtter

Kastanjer

Kokosnøtter

Hasselnøtter (filbertnøtter)

Macadamianøtter

Pekannøtter

Pinjekjerner

Pistasienøtter

Valnøtter

0120030

0120040

0120050

0120060

0120070

0120080

0120090

0120100

0120110

Nøtter (med eller uten skall)

0120000

Paranøtter

Andre

0110990

0120020

Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider)

0110050

Mandler

Lime

0110040

0120010

Sitroner (ekte sitron, sitron)

0110030

ii)

Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider)

0110020

Sitrusfrukter

Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt
minneolaer), ugli og andre hybrider)

i)

FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER

0110010

0110000

1.

2

1

0100000

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder
for(a)

Kodenummer

Abamektin (summen av avermektin
B1a, avermektin B1b og delta-8,9isomer av avermektin B1a) (F)

0,01(*)

0,01(*)

3

0,05(*)

0,05(*)

4

Fenheksamid

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg)

Pyraklostrobin (F)

0,02(*)

1

Tiakloprid (F)

0,02(*)

0,02(*)

6

Trifloksystrobin (F)

0,02(*)

0,3

7
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0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

1

5
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Bær og små frukter

0150000

Bjørnebær

Blåbringebær (loganbær, boysenbær og moltebær)

0153020

0,01(*)

0,1

1

3

1

0,02(*)

0,02(*)

0,1

0,3

0,3

0,3

(**)

(**)

0,3

6

0,02(*)

0,5

5

0,02(*)

0,2

1

1

1

(**)

(**)

0,5

7
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0153010

2

c) Bær fra halvbusker

0153000

10

1

5

b) Jordbær

0152000

0,1

2

Vindruer

1

0,02(*)

0151020

5

0,05(*)

0,5

0,2

2

0,2

(**)

(**)

0,3

0,02(*)

5

Borddruer

0,01(*)

0,01(*)

1

5

0,02
0,01(*)

5

5

(**)

(**)

0,05(*)

4

0,01(*)

0,02

(**)

(**)

0,01(*)

3

0151010

a) Borddruer og vindruer

Andre

0140990

0151000

Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn)

0140040

v)

Ferskener (nektariner og lignende hybrider)

Steinfrukter

0140000

0140030

Andre

0130990

Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)

Japansk mispel

0130050

0140020

Mispel

0130040

Aprikoser

Kveder

0130030

2

0140010

Pærer (japanske pærer)

0130020

iv)

Epler (villepler)

0130010

Kjernefrukter

0130000

iii)

Andre

0120990

1
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vi)

Solbær, hvitrips og rødrips

Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-arter)

Nyper

Morbær (melbær)

Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))

Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn,
søtmispel og andre bær fra trær)

Andre

0154030

0154040

0154050

0154060

0154070

0154080

0154990

a) Spiselig skall

Dadler

Fikener

Bordoliven

Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat),
limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

Stjernefrukt (bilimbi)

0161000

0161010

0161020

0161030

0161040

0161050

Forskjellige frukter

Tranebær (tyttebær)

0154020

0160000

Blåbær

0154010

d) Andre bær og små frukter

Andre

0153990

0154000

Bringebær (vinbringebær, åkerbær/bringebær (Rubus arcticus),
nektarbringebær (Rubus arcticus x idaeus))

2

0153030

1

(**)

0,01(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,01(*)

0,01(*)

0,1

3

(**)

0,05(*)

5

(**)

(**)

(**)

(**)

5

5

5

5

4

(**)

0,02(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

3

5

(**)

0,02(*)
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(**)

0,02(*)

0,3

0,02(*)

0,4
4

0,02(*)

0,02(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

1

1

0,02(*)

2

7

0,02(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

1

1

3

6
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Andre

0161990

Pasjonsfrukt

Fikenkaktus (kaktusfrukt)

Stjerneepler

Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn
sapot, amarillosapot (gul sapot) og mammeysapot)

Andre

0162030

0162040

0162050

0162060

0162990

Avokadoer

Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)

Mango

Papaya

Granatepler

Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), ilama og andre
mellomstore frukter av familien Annonceae)

Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))

0163010

0163020

0163030

0163040

0163050

0163060

0163070

c) Uspiselig skall, store

Litchi (pulasan, rambutan (hårete litchi), mangostan)

0162020

0163000

Kiwi

0162010

b) Uspiselig skall, små

Jambolan (javaplommer) (javaepler (vannepler), malayepler,
rosenepler, eugeniabær, surinambær (grumichama Eugenia
uniflora),)

0161070

0162000

Daddelplommer

2

0161060

1

(**)

(**)

0,05(*)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

0,05(*)

0,05(*)

10

(**)

(**)

4

(**)

(**)

0,02(*)

0,05

0,05

0,02(*)

0,02(*)

(**)

(**)

(**)

0,02(*)

(**)

(**)

5

(**)

(**)

0,02(*)

0,5

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

(**)

(**)

(**)

0,02(*)

0,02(*)

(**)

(**)

6

(**)

(**)

0,02(*)

1

0,5

0,05

0,02(*)

0,02(*)

(**)

(**)

(**)

4

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

(**)

(**)
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(**)

(**)

0,01(*)

0,05

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

(**)

(**)

(**)

0,01(*)

(**)

(**)

3
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Surannona (guanabana)

Andre

0163110

0163990

Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)

Arrowrot

Andre

0212030

0212040

0212990

Rødbeter

Gulrøtter

Knollselleri

Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)

Jordskokk

Pastinakk

Rotpersille

0213010

0213020

0213030

0213040

0213050

0213060

0213070

c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete

Søtpoteter

0212020

0213000

Kassava (taro, eddo (japansk taro), tannia)

0212010

(**)

(**)

0,1

0,05

0,05

0,02(*)

0,04

0,04

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,05

0,02(*)

(**)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

(**)

(**)

(**)

0,02(*)
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0,3

0,02(*)

0,05

0,1

0,3
0,3

0,05

0,05

(**)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

(**)

(**)

(**)

0,02(*)

6

0,1

0,1

(**)

0,02(*)

b) Tropiske rot- og knollvekster

0,05(*)

0212000

0,01(*)

0,02(*)

(**)

(**)

(**)

0,02(*)

5

0,02(*)

Rot- og knollvekster

(**)

(**)

(**)

4

a) Poteter

i)

0,01(*)

(**)

(**)

(**)

0,01(*)

3

0211000

0210000

2

GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE

Durian

0163100

2.

Brødfrukt (jackfrukt)

0163090

0200000

Ananas

0163080

1

23.6.2016
Nr. 35/533

Sjalottløk

Pipeløk (pipeløk og lignende varianter)

Andre

Fruktbærende grønnsaker

0220030

0220040

0220990

0230000

Auberginer (eggplanter) (pepino)

Okra

Andre

0231030

0231040

0231990

Slangeagurker

Sylteagurker

0232020

0,02

0,01(*)

0,01(*)

0,02

0,05

0,02

0,01(*)

3

1

0,05(*)

0,05(*)

1

2

1

0,05(*)

0,05(*)

0,5

0,3

0,02(*)

0,3

0,02(*)

0,02(*)

0,5

0,3
0,02(*)

1

0,5

0,02(*)

0,1

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,05

0,02(*)

6

0,5

0,3

0,02(*)

1,5

0,2

0,2

0,6
0,05(*)

0,2

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,1

0,2

5

0,05(*)

4

0,2

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,3

0,5

0,02(*)

0,02(*)

0,04

0,04

0,04

0,02(*)

7
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0232010

b) Gresskarfamilien – spiselig skall

Paprika (chilipepper)

0231020

0232000

Tomater (kirsebærtomater, tretomat, physalis,
kinabukketorn (Lycium barbarum og L. chinense))

0231010

a) Søtvierfamilien

Kepaløk (sølvløk)

0220020

0231000

Hvitløk

0220010

bukketorn,

Andre

0213990

iii)

Neper

0213110

Løk

Kålrot

0213100

ii)

Havrerot (skorsonerrot, svartrot (spansk østersurt))

0213090

0220000

Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende
sorter, jordmandler (Cyperus esculentus))

2

0213080

1

Nr. 35/534
23.6.2016

iv)

Andre

b) Hodekål

Rosenkål

Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)

Andre

0241990

0242000

0242010

0242020

0242990

Kinakål (indisk (kinesisk) sennepskål, pak choi, tai goo choi,
choi sum, pe-tsai),)

0,05(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,2

0,2

0,1

1

0,02(*)

0,2

0,05

0,1

0,02(*)

0,2

3

0,02(*)

0,3

0,5

0,02(*)

0,05

0,05

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,2

0,2

0,3
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0243010

c) Bladkål

Blomkål

0241020

0243000

Brokkoli (calabrese, kinesisk brokkoli, brokkolirybs)

a) Blomsterkål

0241010

0241000

0,01(*)

Kål

0240000

0,02(*)

0,01(*)

e) Andre fruktbærende grønnsaker

0239000

0,05(*)

0,1

d) Sukkermais

0234000

0,02(*)

0,01(*)

Andre

0233990
0,05(*)

0,02(*)

Vannmeloner

0,02(*)

0233030

0,2

6

Kjempegresskar (vintersquash)

0,5

0,02(*)

0,5

5

0233020

0,05(*)

4

Meloner (hornmelon)

0,01(*)

3

0233010

c) Gresskarfamilien – uspiselig skall

Andre

0232990

0233000

Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson))

2

0232030

1

23.6.2016
Nr. 35/535

Bladgrønnsaker og friske urter

0250000

Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori,
krusendiv, sugar loaf)

Karse

Vårkarse

Salatsennep, rucola (steinsennep)

Sareptasennep

Blader og spirer av Brassica spp (mizuna, erteblader, reddikblader
og andre unge spirer av Brassica (høstet opp til bladstadium 8))

Andre

0251030

0251040

0251050

0251060

0251070

0251080

0251990

Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat)

Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk,
matsyre, salturt, agretti (Salsola soda))

Bladbete (mangold) (blader av rødbete)

Andre

0252010

0252020

0252030

0252990

b) Spinat og lignende (blader)

Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat)

0251020

0252000

Vårsalat (taggbegersalat)

0251010

a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea

d) Knutekål

0244000

0251000

Andre

0243990

v)

Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål)

2

0243020

1

(**)

0,01(*)

(**)

(**)

0,1

3

(**)

0,05(*)

30

30

(**)

30

(**)

30

30

40

30

4

0,5

(**)

0,02(*)

2

2

(**)

3

(**)

2

2

2

5

0,05

6

(**)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

(**)

0,02(*)

(**)

0,02(*)

10

10

0,02(*)

0,5
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0,5

(**)

0,5

2

2

(**)

2

(**)

2

2

2

10

0,02(*)

5

Nr. 35/536
23.6.2016

0,01(*)
1

e) Salatsikori

Urter

0255000

0256000

Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke,
kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea-blader)

Persille

Salvie (vintersar, sommersar)

Rosmarin

Timian (merian, oregano)

Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte)

Laurbærblader

Estragon (isop)

Andre (spiselige blomster)

0256030

0256040

0256050

0256060

0256070

0256080

0256090

0256100

0256990

Bønner (med belg) (hagebønner (skolmbønner, brytbønner),
prydbønner (runner beans), snittebønner, langbønner)

Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner,
limabønner, vignabønner)

Erter (med belg) (sukkererter)

0260010

0260020

0260030

Belgfrukter (friske)

Gressløk

0256020

0260000

Kjørvel

0256010

vi)

0,01(*)

d) Brønnkarse

0254000

0,01(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(*)

c) Vinblader (vindrueblader)

0253000

f)

3

2

1

0,02(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

2

0,02(*)

0,02(*)

(*)

5

0,02(*)

0,02(*)

1

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

5

0,02(*)

0,02(*)

(*)

6

0,02(*)

0,02(*)

0,5

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

10

0,02(*)

0,02(*)

(*)

7
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0,05(*)

0,05(*)

2

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

30

0,05(*)

0,05(*)

(*)

4

23.6.2016
Nr. 35/537

3.

Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) flageolettbønner,
jackbønner, limabønner, bondebønner, vignabønner)

TØRKEDE BELGFRUKTER

0300000

0,01(*)

(**)

0,01(*)

0,05(*)

(**)

0,05(*)

0,3

(**)

(**)

(**)

0,02(*)

0,1

(**)

0,02(*)

0,02(*)

(**)

(**)

0,02(*)

0,1

0,02(*)

2
0,5

0,5

0,5

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,2

6

0,02(*)

(**)

0,02(*)

0,02(*)

(**)

(**)

0,02(*)

0,2

0,02(*)

0,02(*)

1

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)
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0300010

Tang og tare

ix)

0290000

viii) Sopp

0280000

Andre

Andre

0270990

0280990

Palmehjerter

0270090

Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)

Bambusskudd

0270080

0280020

Rabarbra

0270070

Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp)

0,02(*)

Purre

0270060

0280010

0,02(*)

Artisjokk

0270050

(**)

Fennikel

0270040

(**)

Stilkselleri

0270030

(**)

Kardon

0270020

0,02(*)

Asparges

0,02(*)

5

0270010

(**)

0,05(*)

0,01(*)

Stengelgrønnsaker (friske)

0270000

vii)

0,05(*)

Andre

0260990

0,05(*)

Linser

0,05(*)

4

0260050

3

Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter)

2

0260040

1

Nr. 35/538
23.6.2016

OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER

0400000

Linfrø

Peanøtter

Valmuefrø

Sesamfrø

Solsikkefrø

Rapsfrø (rybs)

Soyabønner

Sennepsfrø

Bomullsfrø

Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)

Saflortistel

Agurkurt

Oljedodre

Hampefrø

Ricinus

0401010

0401020

0401030

0401040

0401050

0401060

0401070

0401080

0401090

0401100

0401110

0401120

0401130

0401140

0401150

Oljeholdige frø

Andre

0300990

i)

Lupiner

0300040

0401000

Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)

0300030

4.

Linser

2

0300020

1

(*)

(**)

(**)

(**)

0,02(*)

3

(*)

(**)

(**)

(**)

0,1(*)

4

(*)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

0,05(*)

0,15

0,2

0,05(*)

0,3

0,05(*)

0,05(*)

0,3

0,05(*)

0,05(*)

6

(*)

(**)

(**)

(**)

0,05(*)
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(*)

0,02(*)

(**)

(**)

(**)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,3

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

5

23.6.2016
Nr. 35/539

5.

Kapok

Andre

0402040

0402990

Ris

Rug

Sorghum

Hvete (spelthvete, rughvete)

Andre

TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO

0500060

0500070

0500080

0500090

0500990

0600000

ii)

Havre

0500050

0620000

Hirse (stor busthirse, teff)

0500040

(**)

0,02(*)

0,01(*)

0,02(*)

(**)

(**)

(**)

0,01(*)

(**)

0,1(*)

0,05(*)

0,1(*)

(**)

(**)

(**)

0,05(*)

(**)

0,05(*)

0,02(*)

0,1

0,02(*)

0,1

0,02(*)

0,3

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,3

(**)

(**)

(**)

(**)

10

0,05

0,1

0,05

0,05

0,05

1

0,05

0,05

0,05

1

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

4

0,05(*)

6

(**)

0,05(*)

0,02(*)

0,05

0,02(*)

0,05

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,3

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

0,3
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Kaffebønner

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

Mais

0500030

i)

Bokhvete (amarant, kinoa)

0500020

0610000

Bygg

0500010

6.

Oljepalmefrukt

0402030

KORN

Palmenøtter (palmekjerner)

0402020

0500000

Oliven til produksjon av olivenolje

0402010

0,02(*)

Oljeholdige frukter

ii)

5

0402000

4

0,02(*)

3

Andre

2

0401990

1

Nr. 35/540
23.6.2016

(**)
(**)

Kamille

Hibiskus

Kronblader av rose

Sjasmin (svarthyllblomster (Sambucus nigra))

Lind

Andre

b) Blader

0631010

0631020

0631030

0631040

0631050

0631990

0632000

(**)
(**)
(**)

Kakao (gjærede bønner)

Johannesbrød

iv)

v)

0640000

0650000

(**)

d) Andre urteteer

Andre

0633990

(**)

(**)

(**)

0639000

Ginsengrot

0633020

c) Røtter

0633000

Vendelrot

(**)

Andre

0632990

0633010

(**)

Maté

0632030

(**)

Rooibosblader (ginkgoblader)

0632020

(**)

Jordbærblader

0632010

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

a) Blomster

0630000

0631000

3

(**)

iii)

2

Urtete (tørket)

1

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

5

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

6

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)
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(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

4

23.6.2016
Nr. 35/541

8.

0800000

Kardemomme

Einebær

Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper)

Vaniljestang

Tamarind

Andre

0820050

0820060

0820070

0820080

0820990

Frukt og bær

0820000

0820040

Andre

0810990

Karve

Muskatnøtt

0810090

0820030

Bukkehornkløver

0810080

Anispepper (kinesisk pepper)

Fennikelfrø

0810070

0820020

Dillfrø

0810060

Allehånde

Spisskummenfrø

0810050

0820010

(**)

Korianderfrø

0810040

ii)

(**)

Sellerifrø (løpstikkefrø)

0810030

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,1(*)

4

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

10

5

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,1

6

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

30
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(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Svartkarve

0810020

(**)

(**)

Anisfrø

Frø

(**)

KRYDDER

i)

0,05

3

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

2

0810010

0810000

7.

0700000

1

Nr. 35/542
23.6.2016

9.

Andre

Knopper

0840990

0850000

(**)

Blomsterarr

0860000

Sukkerbete (rot)

Sukkerrør

0900020

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

4

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

5

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

6

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

7

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

0900010

SUKKERPLANTER

Andre

0870990

0900000

Muskatblomme

(**)

Frøkapper

0870000

0870010

(**)

Andre

0860990

(**)

Safran

0860010

vii)

(**)

Andre

0850990

(**)

Kapers

0850020

(**)

Kryddernellik

(**)

(**)

0850010

vi)

(**)

Pepperrot

0840040

v)

(**)

Gurkemeie (kurkuma)

0840030

(**)

Ingefær

0840020

(**)

Lakris

0840010

(**)

Røtter eller jordstengler

0840000

iv)

(**)

Andre

(**)

(**)

0830990

Bark

3

Kanel (kassia)

iii)

2

0830010

0830000

1

23.6.2016
Nr. 35/543

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

b) Storfe

Kjøtt

Fett

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

1011030

1011040

1011050

1011990

1012000

1012010

1012020

1012030

1012040

1012050

1012990

1013010

Kjøtt

c) Sau

Fettfritt eller magert kjøtt

1011020

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,02

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

(**)

(**)

3

0,05(*)

(**)

(**)

4

0,05(*)

(**)

(**)

5

0,05

0,01(*)

0,01(*)

0,3

0,3

0,05

0,05

0,01(*)

0,01(*)

0,3

0,3

0,05

0,05

(**)

(**)

6

0,04(*)

(**)

(**)
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1013000

Kjøtt

1011010

Kjøtt, bearbeidet kjøtt, slakteavfall, blod, animalsk fett, ferskt,
kjølt eller fryst, saltet, i saltlake, tørket, røkt eller bearbeidet til
mel, andre bearbeidede produkter, f.eks. pølser, og næringsmidler
framstilt av disse

a) Svin

i)

1011000

1010000

2

10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR

Andre

0900990

1000000

Sikorirøtter

0900030

1

Nr. 35/544
23.6.2016

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

1014040

1014050

1014990

2

Andre

Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due

1015990

1016000

Fett

Spiselig slakteavfall

1015050

1016020

Nyrer

1015040

Kjøtt

Lever

1015030

0,01(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,01(*)

3

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

4

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

5

0,05

0,05

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,01(*)

0,01(*)

0,3

0,3

0,05

0,05

0,01(*)

0,01(*)

0,3

0,3

0,05

6

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

7
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1016010

Fett

1015020

f)

Kjøtt

1015010

e) Hester, esler, muldyr eller mulesler

Lever

1014030

1015000

Fett

1014020

Andre

1013990

Kjøtt

Spiselig slakteavfall

1013050

1014010

Nyrer

1013040

d) Geit

Lever

1013030

1014000

Fett

1013020

1

23.6.2016
Nr. 35/545

Andre

1016990

ii)

Spiselig slakteavfall

1016050

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

1017030

1017040

1017050

1017990

Geit

Hest

Andre

Fugleegg, ferske, konserverte eller kokte, egg uten skall og
eggeplommer, ferske, tørkede, dampkokte eller kokt i vann,
formede, fryste eller på annen måte konserverte, også tilsatt
sukker eller annet søtningsmiddel

1020030

1020040

1020990

1030000

Kylling

Sau

1020020

0,01(*)

0,005(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

3

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

4

0,05(*)

0,01(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

5

0,01(*)

0,03

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,01(*)

0,01(*)

0,3

0,3

6

0,04(*)

0,02(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

7
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1030010

Storfe

1020010

iii)

Fett

1017020

Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker eller
søtningsmiddel, smør og annet fett fra melk, ost eller ostemasse

Kjøtt

1017010

1020000

2

g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru)

Nyrer

1016040

1017000

Lever

1016030

1

Nr. 35/546
23.6.2016

(**)
(**)
(**)
(**)
(**)

Vaktel

Andre

Honning (dronninggelé, pollen)

Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller)

Snegler

Andre landdyrprodukter

iv)

v)

vi)

vii)

1030040

1030990

1040000

1050000

1060000

1070000

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

4

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

5

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som grenseverdiene for restmengder gjelder for, vises det til vedlegg I.
(*) Angir bestemmelsesgrensen.
(**) Kombinasjon av pesticid og kodenummer som grenseverdien for restmengder som fastsatt i vedlegg III del B, gjelder for.
(F) = Løselig i fett.
Trifloksystrobin – kode 1000000: summen av trifloksystrobin og dets metabolitt (E, E)-metoksyimino- {}{2-[1-(3-trifluormetylfenyl)-etylidenamino-oksymetyl]-fenyl}-eddiksyre (CGA 321113).»

(**)

(**)

Gås

1030030

(**)

3

And

2

1030020

1

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

6

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

7
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Nr. 35/547

Kasjunøtter

Kastanjer

Kokosnøtter

Hasselnøtter (filbertnøtter)

Macadamianøtter

Pekannøtter

0120030

0120040

0120050

0120060

0120070

0120080

Nøtter (med eller uten skall)

0120000

Paranøtter

Andre

0110990

0120020

Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider)

0110050

Mandler

Lime

0110040

0120010

Sitroner (ekte sitron, sitron)

0110030

ii)

Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider)

0110020

Sitrusfrukter

Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneolaer),
ugli og andre hybrider)

i)

FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER

0110010

0110000

1.

2

1

0100000

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a)

Kodenummer
Cyprodinil (F) (R)

0,05(*)

0,05(*)

3

0,05(*)

0,1

4

Difenokonazol

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg)

Dimetomorf

0,05(*)

0,05(*)

5

0,02(*)

0,02(*)

6

Prokvinazid

2) I del A i vedlegg III skal kolonnene for cyprodinil, difenokonazol, dimetomorf, prokvinazid, protiokonazol, spirotetramat og tiametoksam lyde:

Protiokonazol (protiokonazol-destio) (R)

0,02(*)

7

Spirotetramat og dets 4 metabolitter
BYI08330-enol,
BYI08330-ketohydroksy, BYI08330-monohydroksy og
BYI08330 enol-glukosid, uttrykt som
spirotetramat

0,1(*)

1

8

Tiametoksam (summen av tiametoksam
og klotianidin, uttrykt som tiametoksam)

0,05(*)

0,2

9

Nr. 35/548
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
23.6.2016

Bær og små frukter

0150000

0151010

Borddruer

a) Borddruer og vindruer

Andre

0140990

5

0,5

2

2

1

2

1

3

0,5

0,1

0,5

0,5

0,3

0,5

0,2

0,5

0,5

0,2

0,5

0,5

4

3

0,05(*)

0,05(*)

5

0,5

0,02(*)

0,02(*)

6

7

2

3

1

8

0,5

0,3

0,3

0,3

0,5

0,3

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

9
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0151000

Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn)

0140040

v)

Ferskener (nektariner og lignende hybrider)

0140030

Steinfrukter

0140000

Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)

Andre

0130990

0140020

Japansk mispel

0130050

Aprikoser

Mispel

0130040

2

0140010

Kveder

0130030

iv)

Pærer (japanske pærer)

Kjernefrukter

0130000

0130020

Andre

0120990

Epler (villepler)

Valnøtter

0120110

0130010

Pistasienøtter

0120100

iii)

Pinjekjerner

0120090

1

23.6.2016
Nr. 35/549

vi)

Andre

0153990

Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-arter)

Nyper

Morbær (melbær)

Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))

Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel
og andre bær fra trær)

Andre

0154040

0154050

0154060

0154070

0154080

0154990

0161000

a) Spiselig skall

Forskjellige frukter

Solbær, hvitrips og rødrips

0154030

0,05(*)

2

2

2

2

2

5

5

2

5

0,05(*)

10

0,05(*)

10

5

3

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,3

0,1

0,3

0,1

4

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

5

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

1,5

6

7

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

8

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,3

9
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0160000

Tranebær (tyttebær)

0154020

arcticus),

Blåbær

(Rubus

0154010

d) Andre bær og små frukter

Bringebær (vinbringebær, åkerbær/bringebær
nektarbringebær (Rubus arcticus x idaeus))

0153030

0154000

Blåbringebær (loganbær, boysenbær og moltebær)

0153020

c) Bær fra halvbusker

0153000

Bjørnebær

b) Jordbær

0152000

2

0153010

Vindruer

0151020

1

Nr. 35/550
23.6.2016

Bordoliven

Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat
(Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

Stjernefrukt (bilimbi)

Daddelplommer

Jambolan (javaplommer) (javaepler (vannepler), malayepler, rosenepler,
eugeniabær, surinambær (grumichama Eugenia uniflora),)

Andre

0161030

0161040

0161050

0161060

0161070

0161990

Pasjonsfrukt

Fikenkaktus (kaktusfrukt)

Stjerneepler

Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot,
amarillosapot (gul sapot) og mammeysapot)

Andre

0162030

0162040

0162050

0162060

0162990

Avokadoer

Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)

0163020

3

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

2

0,1

0,1

4

5

6

7

0,1(*)

0,7

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

15
0,1(*)

0,2

9

0,3

8
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0163010

c) Uspiselig skall, store

Litchi (pulasan, rambutan (hårete litchi), mangostan)

0162020

0163000

Kiwier

0162010

b) Uspiselig skall, små

Fikener

0161020

0162000

Dadler

2

0161010

1

23.6.2016
Nr. 35/551

Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), ilama og andre mellomstore
frukter av familien Annonceae)

Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))

Ananas

Brødfrukt (jackfrukt)

Durian

Surannona (guanabana)

Andre

0163060

0163070

0163080

0163090

0163100

0163110

0163990

Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)

Arrowrot

Andre

0212030

0212040

0212990

c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete

Søtpoteter

0212020

0,1

0,1

4

0,05(*)

0,5

5

0,02(*)

6

0,02(*)

0,02(*)

7

0,05(*)

0,4

0,1(*)

0,1(*)

0,8

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,05(*)

0,1

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,5

0,2

0,1(*)

9

8
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0213000

Kassava (taro, eddo (japansk taro), tannia)

0,05(*)

b) Tropiske rot- og knollvekster

0212000

0212010

0,05(*)

Rot- og knollvekster

a) Poteter

i)

3

0211000

0210000

GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE

Granatepler

0163050

2.

Papaya

0163040

0200000

Mango

2

0163030

1

Nr. 35/552
23.6.2016

Jordskokk

Pastinakk

Rotpersille

Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter,
jordmandler (Cyperus esculentus))

Havrerot (skorsonerrot, svartrot (spansk østersurt))

Kålrot

Neper

Andre

0213050

0213060

0213070

0213080

0213090

0213100

0213110

0213990

Sjalottløk

Pipeløk (pipeløk og lignende varianter)

Andre

Fruktbærende grønnsaker

0220030

0220040

0220990

0230000

a) Søtvierfamilien

Kepaløk (sølvløk)

0220020

0,05(*)

1

0,3

0,3

0,3

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

2

0,05(*)

2

2

0,05(*)

2

0,3

2

1

3

0,05(*)

0,1

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,4

0,4

0,2

0,05(*)

0,2

0,3

0,1

0,2

2

0,3

0,2

4

0,05(*)

0,1

0,1
0,02(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,15
0,3

0,3

0,15

0,02(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,1

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,1

0,02(*)

0,05(*)

0,1

0,05(*)

0,1

0,05(*)

0,05(*)

0,1

0,02(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,1
0,02(*)

0,05(*)

0,02(*)

0,3

0,1

9

0,05(*)

8

0,1

7

0,1(*)

6

0,15

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

1

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

5
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0231000

Hvitløk

0220010

iii)

Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)

0213040

Løk

Knollselleri

0213030

ii)

Gulrøtter

0213020

0220000

Rødbeter

2

0213010

1

23.6.2016
Nr. 35/553

Okra

Andre

0231040

0231990

iv)

Auberginer (eggplanter) (pepino)

0231030

Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson))

Andre

0232030

0232990

0,3

0,4

Kål

0240000

0241010

Brokkoli (calabrese, kinesisk brokkoli, brokkolirybs)

a) Blomsterkål

0,05(*)

e) Andre fruktbærende grønnsaker

0239000

0,2

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

6

0,03

7

1

0,1(*)

0,1(*)

0,2

0,2

1

1

2

2

2

8

0,2

0,05(*)

0,05(*)

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,3

0,2

0,3

0,05(*)

0,05(*)

0,2

0,5

0,2

9
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0241000

0,05(*)

d) Sukkermais

0234000

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

Andre

0233990

0,05(*)

0,05(*)

Vannmeloner

0233030

0,05(*)

Kjempegresskar (vintersquash)

1

1

0,05(*)

0233020

0,05(*)

0,1

0,05(*)

0,05(*)

0,5

0,5

0,05(*)

1

5

2

4

Meloner (hornmelon)

0,05(*)

0,5

0,5

0,5

1

1

1

3

0233010

c) Gresskarfamilien – uspiselig skall

Sylteagurker

0232020

0233000

Slangeagurker

0232010

b) Gresskarfamilien – spiselig skall

Paprika (chilipepper)

0231020

0232000

Tomater (kirsebærtomater, tretomat, physalis, bukketorn,
kinabukketorn (Lycium barbarum og L. chinense))

2

0231010

1

Nr. 35/554
23.6.2016

Andre

d) Knutekål

Bladgrønnsaker og friske urter

0243990

0244000

0250000

Vårsalat (taggbegersalat)

Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat)

Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori, krusendiv,
sugar loaf)

Karse

Vårkarse

0251010

0251020

0251030

0251040

0251050

a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea

Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål)

0243020

0251000

Kinakål (indisk (kinesisk) sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum,
pe-tsai),)

0243010

10

Andre

0242990

v)

Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)

0242020

1

1

1

10

1

5

6

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,1

0,1

0,02(*)

0,03

7

7

2

7

0,1(*)

2

0,3

8

5

9
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0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

3

0,05(*)

0,05(*)

2

Rosenkål

0242010

c) Bladkål

0,2

b) Hodekål

0242000

0243000

0,05(*)

Andre

0,2

4

0241990

3

Blomkål

2

0241020

1

23.6.2016
Nr. 35/555

Blader og spirer av Brassica spp (mizuna, erteblader, reddikblader og
andre unge spirer av Brassica (høstet opp til bladstadium 8))

Andre

0251080

0251990

0,05(*)
10

e) Salatsikori

Urter

0255000

0256000

Kjørvel

Gressløk

Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann,
spansk kjørvel og andre Apiacea-blader)

Persille

Salvie (vintersar, sommersar)

Rosmarin

0256010

0256020

0256030

0256040

0256050

0256060

f)

0,05(*)

d) Brønnkarse

0,05(*)

0254000

Andre

0252990

2

10

10

10

10

0,05(*)

0,05(*)

1

0,1

1

1

1

10

5

6

7

0,1(*)

0,1(*)

7

0,1(*)

7

8

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

9
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2

10

10

2

10

0,05(*)

0,5

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

10

0,05(*)

Bladbete (mangold) (blader av rødbete)

0252030

2

2

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

2

4

10

c) Vinblader (vindrueblader)

Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre,
salturt, agretti (Salsola soda))

0252020

8

3

0253000

Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat)

0252010

b) Spinat og lignende (blader)

Sareptasennep

0251070

0252000

Salatsennep, rucola (steinsennep)

2

0251060

1

Nr. 35/556
23.6.2016

Andre (spiselige blomster)

0256990

Fennikel

Artisjokk

0270040

0270050

Stengelgrønnsaker (friske)

0270000

Stilkselleri

Andre

0260990

0270030

Linser

0260050

Kardon

Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter)

0260040

0270020

Erter (med belg) (sukkererter)

0260030

Asparges

Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, limabønner,
vignabønner)

0260020

0270010

Bønner (med belg) (hagebønner (skolmbønner, brytbønner), prydbønner
(runner beans), snittebønner, langbønner)

0260010

vii)

Estragon (isop)

0256100

Belgfrukter (friske)

Laurbærblader

0256090

vi)

Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte)

0256080

0260000

Timian (merian, oregano)

2

0256070

1

0,05(*)

0,05(*)

5

5

0,3

0,05(*)

0,02(*)

2

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

7

0,02(*)

6

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,1

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

5

0,2

1,5

0,1(*)

0,1(*)

4

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,2

0,05(*)

0,7

0,1(*)

0,5

9

1,5

8
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0,2

5

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,2
0,05(*)

1

1

1

1

2

2

2

2

2

4

0,1

2

0,5

2

3

23.6.2016
Nr. 35/557

3.

OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER

0400000

Linfrø

Peanøtter

0401020

0,05(*)

0,2

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,2

0,05(*)

0,05(*)

0,1

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,3

0,5

4

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

1,5

5

0,02(*)

0,02(*)

6

0,05

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,05

7

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,2

1,5
0,1(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

9

0,1(*)

1,5

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

8
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0401010

Oljeholdige frø

Andre

0300990

i)

Lupiner

0300040

0401000

Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)

0300030

4.

Linser

TØRKEDE BELGFRUKTER

0300000

0300020

Tang og tare

ix)

0290000

Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) flageolettbønner, jackbønner,
limabønner, bondebønner, vignabønner)

Andre

0280990

0300010

Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)

viii) Sopp

0280000

0280020

Andre

0270990

Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp)

0,05(*)

Palmehjerter

0270090

0280010

0,05(*)

Bambusskudd

0270080

0,05(*)

Rabarbra

0270070

0,05(*)

3

Purre

2

0270060

1

Nr. 35/558
23.6.2016

Agurkurt

Oljedodre

Hampefrø

Ricinus

Andre

Oljeholdige frukter

0401120

0401130

0401140

0401150

0401990

0402000

Kapok

Saflortistel

0401110

0402040

Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)

0401100

Oljepalmefrukt

Bomullsfrø

0401090

0402030

Sennepsfrø

0401080

Palmenøtter (palmekjerner)

Soyabønner

0401070

0402020

Rapsfrø (rybs)

0401060

Oliven til produksjon av olivenolje

Solsikkefrø

0401050

0402010

Sesamfrø

0401040

ii)

Valmuefrø

2

0401030

1

3

0,05(*)

5

6

0,02(*)

7

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,3

0,1(*)

3

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

8

9
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0,05(*)

0,05(*)

2

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,2

0,05(*)

0,5

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

4

23.6.2016
Nr. 35/559

a) Blomster

Kamille

Hibiskus

Kronblader av rose

0631010

0631020

0631030

Urtete (tørket)

0631000

iii)

0630000

TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO

0600000

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

Andre

0500990

0,5

0,05(*)

0,5

Kaffebønner

Hvete (spelthvete, rughvete)

0500090

ii)

Sorghum

0500080

0620000

Rug

0500070

0,05(*)

0,05(*)

Ris

0500060

2

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

3

3

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

Havre

0500050

i)

Hirse (stor busthirse, teff)

0500040

0610000

Mais

0500030

6.

Bokhvete (amarant, kinoa)

0500020

KORN

Bygg

5.

Andre

2

0500010

0500000

0402990

1

20

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,1

0,05(*)

0,1

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

4

0,05(*)

0,05(*)

5

0,05(*)

0,02(*)

6

0,02(*)

0,02(*)

0,1

0,02(*)

0,1

0,02(*)

0,05

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,3

7

0,1(*)

0,1(*)

8

0,1

0,05(*)

0,1

0,05(*)

9

Nr. 35/560
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Humle (tørket), herunder humle i form av pelleter og ikke-konsentrert
pulver

7.

8.

0700000

0800000

0810010

i)

Anisfrø

Frø

0,05(*)

0,3

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

4

0,05(*)

50

5

0,05(*)

0,05

6

0,02(*)

0,02(*)

7

0,1(*)

15

8

0,05(*)

0,1

0,05(*)

0,05(*)

9
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0810000

0,05(*)

Johannesbrød

v)

0650000

KRYDDER

0,05(*)

Kakao (gjærede bønner)

iv)

0640000

0,05(*)

0,05(*)

d) Andre urteteer

Andre

0633990

1

0,05(*)

3

0639000

Ginsengrot

c) Røtter

0633000

0633020

Andre

0632990

Vendelrot

Maté

0632030

0633010

Rooibosblader (ginkgoblader)

b) Blader

0632000

0632020

Andre

0631990

Jordbærblader

Lind

0631050

0632010

Sjasmin (svarthyllblomster (Sambucus nigra))

2

0631040

1

23.6.2016
Nr. 35/561

Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper)

Vaniljestang

Tamarind

Andre

Bark

0820060

0820070

0820080

0820990

0830000

iii)

Einebær

0820050

Frukt og bær

0820000

Kardemomme

Andre

0810990

0820040

Muskatnøtt

0810090

Karve

Bukkehornkløver

0810080

0820030

Fennikelfrø

0810070

Anispepper (kinesisk pepper)

Dillfrø

0810060

0820020

Spisskummenfrø

0810050

Allehånde

Korianderfrø

0810040

2

0820010

Sellerifrø (løpstikkefrø)

0810030

ii)

Svartkarve

0810020

1

0,05(*)

0,05(*)

3

4

5

6

7

8

9

Nr. 35/562
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
23.6.2016

9.

Sukkerbete (rot)

2

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

1

3

0,2

4

0,05(*)

5

0,02(*)

6

0,02(*)

7

0,1(*)

8

0,05(*)

9
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0900010

SUKKERPLANTER

Andre

0870990

0900000

Muskatblomme

Frøkapper

0870000

0870010

Andre

0860990

vii)

Safran

0860010

Blomsterarr

0860000

vi)

Andre

0850990

Knopper

0850000

Kapers

Andre

0840990

0850020

Pepperrot

0840040

Kryddernellik

Gurkemeie (kurkuma)

0840030

0850010

Ingefær

0840020

v)

Lakris

Røtter eller jordstengler

0840000

0840010

Andre

0830990

iv)

Kanel (kassia)

0830010

1

23.6.2016
Nr. 35/563

Andre

0900990

Kjøtt

Fettfritt eller magert kjøtt

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

b) Storfe

Kjøtt

Fett

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

1011010

1011020

1011030

1011040

1011050

1011990

1012000

1012010

1012020

1012030

1012040

1012050

Kjøtt, bearbeidet kjøtt, slakteavfall, blod, animalsk fett, ferskt, kjølt
eller fryst, saltet, i saltlake, tørket eller røkt eller bearbeidet til mel,
andre bearbeidede produkter, f.eks. pølser, og næringsmidler framstilt
av disse

a) Svin

i)

1011000

1010000

2

10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR

Sikorirøtter

0900030

1000000

Sukkerrør

0900020

1

0,05(*)

3

0,1

0,05(*)

5

6

0,2

0,2

0,2

0,05

0,05

0,01(*)

0,2

0,2

0,2

0,05

0,05

7

0,03

0,03

0,03

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,03

0,03

0,03

0,01(*)

0,01(*)

8

0,01(*)

9
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0,05

0,2

0,05

0,02(*)

0,1

0,1

0,05

0,2

0,05

0,02(*)

0,05(*)

0,1

0,05(*)

4

Nr. 35/564
23.6.2016

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

1014040

1014050

1014990

2

Kjøtt

Fett

Lever

Nyrer

1015010

1015020

1015030

1015040

e) Hester, esler, muldyr eller mulesler

Lever

1014030

1015000

Fett

Andre

1013990

1014020

Spiselig slakteavfall

1013050

Kjøtt

Nyrer

1013040

1014010

Lever

1013030

d) Geit

Fett

1013020

1014000

Kjøtt

c) Sau

Andre

1013010

1013000

10129f)

1

3

0,05

5

6

0,2

0,2

0,05

0,05

0,01(*)

0,2

0,2

0,2

0,05

0,05

0,01(*)

0,2

0,2

0,2

0,05

0,05

0,05

7

0,03

0,03

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,03

0,03

0,03

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,03

0,03

0,03

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

8

9
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0,2

0,05

0,02(*)

0,1

0,1

0,05

0,2

0,05

0,02(*)

0,1

0,1

0,05

0,2

0,05

0,02(*)

0,1

4

23.6.2016
Nr. 35/565

ii)

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

1016030

1016040

1016050

1016990

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

1017030

1017040

1017050

1017990

Storfe

Sau

1020020

0,01(*)

0,1

5

6

0,01(*)

0,01(*)

0,2

0,2

0,2

0,05

0,05

0,01(*)

0,01(*)

0,05

0,05

0,05

0,05

0,01(*)

0,2

7

0,005(*)

0,01(*)

0,03

0,03

0,03

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,03

8

0,02

9
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1020010

Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker eller søtningsmiddel,
smør og annet fett fra melk, ost eller ostemasse

Fett

1017020

1020000

Kjøtt

1017010

g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru)

Fett

1016020

1017000

Kjøtt

1016010

0,1

Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due

1016000

f)

0,1

Andre

0,1

4

1015990

3

Spiselig slakteavfall

2

1015050

1

Nr. 35/566
23.6.2016

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

Gås

Vaktel

Andre

Honning (dronninggelé, pollen)

Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller)

Snegler

Andre landdyrprodukter

iv)

v)

vi)

vii)

1030030

1030040

1030990

1040000

1050000

1060000

1070000

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som grenseverdiene for restmengder gjelder for, vises det til vedlegg I.
(*) Angir bestemmelsesgrensen.
(F) = Løselig i fett.
(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer:
Cyprodinil – kode 1000000: summen av cyprodinil og metabolitt CGA 304075.
Protiokonazol – kode 1000000: summen av protiokonazol-destio og dets glukuronidkonjugat, uttrykt som protiokonazol-destio.
Spirotetramat – kode 1000000: spirotetramat og dets metabolitt BYI08330-enol uttrykt som spirotetramat.»

0,05(*)

And

0,05(*)

1030020

Fugleegg, ferske, konserverte eller kokte, egg uten skall og eggeplommer,
ferske, tørkede, dampkokte eller kokt i vann, formede, fryste eller på
annen måte konserverte, også tilsatt sukker eller annet søtningsmiddel

1030000

4

Kylling

Andre

1020990

3

1030010

Hest

1020040

iii)

Geit

2

1020030

1

5

6

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,05

7

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

8

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

9
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Mispel

Japansk mispel

Nyper

Morbær (melbær)

Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))

Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær)

Stjernefrukt (bilimbi)

Daddelplommer

Jambolan (javaplommer) (javaepler (vannepler), malayepler, rosenepler, eugeniabær,
surinambær (grumichama Eugenia uniflora),)

Fikenkaktus (kaktusfrukt)

Stjerneepler

Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot (gul
sapot) og mammeysapot)

Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), ilama og andre mellomstore frukter av familien
Annonceae)

Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))

Brødfrukt (jackfrukt)

0130050

0154050

0154060

0154070

0154080

0161050

0161060

0161070

0162040

0162050

0162060

0163060

0163070

0163090

2

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a)

0130040

1

Kodenummer

0,01(*)

Acetamiprid (R)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,1

0,1

4

Fenheksamid

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

5

5

10

5

0,05(*)

0,05(*)

5

Trifloksystrobin (F)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

2

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,5

0,5

6
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0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

3

Abamektin (summen av avermektin
B1a, avermektin B1b og delta-8,9isomer av avermektin B1a) (F)

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg)

3) I del B i vedlegg III skal kolonnen for abamektin, acetamiprid, fenheksamid og trifloksystrobin lyde:

Nr. 35/568
23.6.2016

Vårkarse

Sareptasennep

Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt, agretti (Salsola
soda))

0251050

0251070

0252020

ix)

Arrowrot

0212040

Timian (merian, oregano)

Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte)

Laurbærblader

Estragon (isop)

Bambusskudd

Palmehjerter

0256070

0256080

0256090

0256100

0270080

0270090

Saflortistel

Agurkurt

Oljedodre

Ricinus

0401110

0401120

0401130

0401150

Tang og tare

Rosmarin

0256060

0290000

Salvie (vintersar, sommersar)

0256050

c) Vinblader (vindrueblader)

Surannona (guanabana)

0163110

0253000

Durian

2

0163100

1

0,02(*)

30

3

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

3

3

3

3

3

3

0,01(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

30

30

30

30

30

30

0,05(*)

0,05(*)

30

3

0,01(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

5

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

4

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

10

10

10

10

10

10

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)
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0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

1

1

1

1

1

1

0,01(*)

0,01(*)

0,1

0,1

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

3

23.6.2016
Nr. 35/569

0,02(*)
0,02(*)
0,02(*)
0,02(*)

0,02(*)
0,02(*)

Kapok

Kaffebønner

Urtete (tørket)

a) Blomster

Kamille

Hibiskus

Kronblader av rose

Sjasmin (svarthyllblomster (Sambucus nigra))

Lind

Andre

b) Blader

ii)

iii)

0402040

0620000

0630000

0631000

0631010

0631020

0631030

0631040

0631050

0631990

0632000

Ginsengrot

0633020

c) Røtter

0633000

Vendelrot

0,02(*)

Andre

0632990

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

4

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

5

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)
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0633010

0,02(*)

Maté

0632030

0,02(*)

Rooibosblader (ginkgoblader)

0632020

0,02(*)

Jordbærblader

0632010

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

Oljepalmefrukt

0402030

0,02(*)

3

Palmenøtter (palmekjerner)

2

0402020

1

Nr. 35/570
23.6.2016

Andre

Frukt og bær

0810990

0820000

Karve

Muskatnøtt

0810090

0820030

Bukkehornkløver

0810080

Anispepper (kinesisk pepper)

Fennikelfrø

0810070

0820020

Dillfrø

0810060

Allehånde

Spisskummenfrø

0810050

0820010

0,02(*)

Korianderfrø

0810040

ii)

0,02(*)

Sellerifrø (løpstikkefrø)

0810030

0,02(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

4

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

5

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)
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0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

Svartkarve

0810020

0,02(*)

0,02(*)

Anisfrø

Frø

0810010

i)

KRYDDER

0800000

0810000

0,02(*)

Johannesbrød

v)

0650000
0,02(*)

0,02(*)

Kakao (gjærede bønner)

iv)

0640000

8.

0,02(*)

0,02(*)

3

d) Andre urteteer

Andre

2

0639000

0633990

1

23.6.2016
Nr. 35/571

Tamarind

Andre

Bark

0820080

0820990

0830000

Andre

Knopper

0840990

0850000

0,02(*)
0,02(*)

Andre

Blomsterarr

0850990

0860000

0,02(*)

Kapers

0850020

0,02(*)

Kryddernellik

0,02(*)

0,02(*)

0850010

vi)

0,02(*)

Pepperrot

0840040

v)

0,02(*)

Gurkemeie (kurkuma)

0840030

0,02(*)

Ingefær

0840020

0,02(*)

Lakris

0,02(*)

Røtter eller jordstengler

0840000

0840010

0,02(*)

Andre

0830990

0,02(*)

Kanel (kassia)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0830010

iv)

0,02(*)

Vaniljestang

0820070

iii)

0,02(*)

Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper)

0820060

0,02(*)

Einebær

0820050

0,02(*)

3

Kardemomme

2

0820040

1

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

5

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

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

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

4

Nr. 35/572
23.6.2016

9.

Sikorirøtter

Andre

0900030

0900990

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

1015030

1015040

1015050

1015990

Kjøtt

Fett

1017020

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,2

0,1

0,05(*)

0,05(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

4

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

5

0,04(*)

0,04(*)

0,04(*)

0,04(*)

0,04(*)

0,04(*)

0,04(*)

0,04(*)

0,04(*)

0,04(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,05

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)
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1017010

g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru)

Fett

1015020

1017000

Kjøtt

1015010

e) Hester, esler, muldyr eller mulesler

Sukkerrør

0900020

1015000

Sukkerbete (rot)

0900010

SUKKERPLANTER

Andre

0870990

0900000

Muskatblomme

0870010

0,02(*)

Frøkapper

0870000

vii)

0,02(*)

Andre

0860990

0,02(*)

3

Safran

2

0860010

1

23.6.2016
Nr. 35/573

0,01(*)

Andre landdyrprodukter

1070000

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,2

0,1

4

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som grenseverdiene for restmengder gjelder for, vises det til vedlegg I.
( )
* Angir bestemmelsesgrensen.
(
**) Kombinasjon av pesticid og kodenummer som grenseverdien for restmengder som fastsatt i vedlegg III del B, gjelder for.
(F) = Løselig i fett.
(R) =
Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer:
Acetamiprid – kode 1000000: summen av acetamiprid og N-desmetyl-acetamiprid (IM-2-1), uttrykt som acetamiprid.
Trifloksystrobin – kode 1000000: summen av trifloksystrobin og dets metabolitt (E, E)-metoksyimino- {}{2-[1-(3-trifluormetylfenyl)-etylidenamino-oksymetyl]-fenyl}}-eddiksyre (CGA 321113).»

0,01(*)

0,01(*)

Snegler

Andre

1030990

0,01(*)

1060000

Vaktel

1030040

0,01(*)

0,01(*)

Gås

1030030

0,01(*)

Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller)

And

1030020

0,01(*)

1050000

Andre

1017990

0,01(*)

0,01(*)

Spiselig slakteavfall

1017050

0,01(*)

0,01(*)

3

Honning (dronninggelé, pollen)

Nyrer

1017040

2

1040000

Lever

1017030

1

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

5

0,04(*)

0,04(*)

0,04(*)

0,04(*)

0,04(*)

0,04(*)

0,04(*)

0,04(*)

0,04(*)

0,04(*)

0,04(*)

0,04(*)
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 520/2011

Nr. 35/575

2016/EØS/35/24

av 25. mai 2011
om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med
hensyn til grenseverdier for rester av benalaksyl, boskalid, buprofezin, karbofuran, karbosulfan,
cypermetrin, fluopikolid, heksytiazoks, indoksakarb, metaflumizon, metoksyfenozid, parakvat,
prokloraz, spirodiklofen, protiokonazol og zoksamid i eller på visse produkter(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

4)

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet,
heretter kalt «Myndigheten», har vurdert søknaden og
evalueringsrapporten, og undersøkte særlig risikoene for
forbrukerne og, der det var relevant, for dyr, og har avgitt
en grunngitt uttalelse om de foreslåtte grenseverdiene for
restmengder(2). Myndigheten oversendte denne uttalelsen
til Kommisjonen og medlemsstatene og gjorde den
tilgjengelig for offentligheten.

5)

Myndigheten konkluderte i sin grunngitte uttalelse
med at alle datakrav var oppfylt, og at endringene i
grenseverdiene for restmengder som Myndigheten hadde
anbefalt, var akseptable med hensyn til forbrukersikkerhet
på grunnlag av en vurdering av forbrukersikkerheten for
27 bestemte europeiske forbrukergrupper. Myndigheten
tok hensyn til de nyeste opplysningene om stoffenes
toksikologiske egenskaper. Verken livslang eksponering
for disse stoffene gjennom konsum av alle næringsmidler
som kan inneholde dem, eller kortvarig eksponering som
følge av overdrevent konsum av de berørte produktene,
viste at det var noen risiko for at akseptabelt daglig inntak
(ADI) eller akutt referansedose (ARfD) overskrides.

6)

Codex Alimentarius-kommisjonen vedtok 9. juli
2010 CXL-grenseverdier for benalaksyl, boskalid,
buprofezin, karbofuran, karbosulfan, cypermetrin,
fluopikolid, heksytiazoks, indoksakarb, metaflumizon,
metoksyfenozid, parakvat, prokloraz, spirodiklofen,
protiokonazol og zoksamid. Disse CXL-grenseverdiene
bør oppføres i forordning (EF) nr. 396/2005 som
grenseverdier for restmengder, med unntak av de CXLgrenseverdiene som ikke er trygge for en europeisk

(2)

EFSAs vitenskapelige rapporter finnes på http://www.efsa.europa.eu:
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the
modification of existing MRL for boscalid in various crops, EFSA Journal
2010; 8(9):1780. Published 16 September 2010. Adopted: 12 September 2010.
Scientific report of EFSA. Scientific and technical support for preparing
a EU position in the 42nd Session of the Codex Committee on Pesticide
Residues (CCPR), EFSA Journal 2010; 8(11):1560. Published 26 November
2010. Adopted 24 March 2010.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for
rester av plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôrvarer
av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av
rådsdirektiv 91/414/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a),
og

ut fra følgende betraktninger:

1)

Grenseverdier for rester av benalaksyl, karbofuran,
karbosulfan, cypermetrin, indoksakarb, metoksyfenozid,
parakvat, prokloraz og zoksamid er fastsatt i vedlegg II
og i del B i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005.
Grenseverdier for rester av buprofezin, fluopikolid,
heksytiazoks,
metaflumizon,
protiokonazol
og
spirodiklofen er fastsatt i del A i vedlegg III til forordning
(EF) nr. 396/2005.

2)

I samsvar med artikkel 6 nr. 2 og 4 i forordning (EF)
nr. 396/2005 er det inngitt en søknad om endring av
gjeldende grenseverdier for rester av boskalid i en rekke
vekster. Den tillatte bruken av boskalid i NAFTA-statene
(den nordamerikanske frihandelsavtalen) medfører
høyere restmengder enn grenseverdiene for restmengder
fastsatt i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005.
For å unngå handelshindringer for import av kirsebær,
kepaløk, pipeløk, tomater, auberginer, slangeagurker,
meloner, brokkoli, hodekål, basilikum, tørkede bønner,
tørkede erter, solsikkefrø og rapsfrø, er det nødvendig å
fastsette høyere grenseverdier for restmengder.

3)

I samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005
er denne søknaden blitt evaluert av de berørte
medlemsstatene, og evalueringsrapporten er oversendt
Kommisjonen.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 140 av 27.5.2011, s. 2, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 5/2012 av 10. februar 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)
og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 34 av 21.6.2012, s. 8.
(1) EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1.

Nr. 35/576
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forbrukergruppe, og som Unionen har framlagt sine
forbehold om for Codex Alimentarius-kommisjonen(1)
basert på en vitenskapelig rapport fra Myndigheten.
7)

8)

9)

På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelse, og
idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for saken,
anses de foreslåtte endringene av grenseverdier å oppfylle
kravene i artikkel 14 nr. 2 bokstav a) og e) i forordning
(EF) nr. 396/2005.

og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet har
motsatt seg dem —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i
samsvar med vedlegget til denne forordning.

Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 bør
derfor endres.
Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden

23.6.2016

Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 25. mai 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

_______

(1)

Rapporter utarbeidet av Codex-komiteen for rester av pesticider finnes på:
http://www.codexalimentarius.net/web/archives.jsp?year=10
ALINORM 10/33/REP. JOINT FAO/WHO FOOD STANDARDS PROGRAMME CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION. APPENDIX II
and III. Thirty-Third Session. International Conference Centre, Geneva,
Switzerland, 5 - 9 July 2010.
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VEDLEGG
I vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer:

1) I vedlegg II skal kolonnene for benalaksyl, karbofuran, karbosulfan, cypermetrin, indoksakarb, metoksyfenozid,
parakvat, prokloraz og zoksamid lyde:

Nr. 35/577

Mandler

Paranøtter

Kasjunøtter

Kastanjer

Kokosnøtter

Hasselnøtter (filbertnøtter)

Macadamianøtter

Pekannøtter

0120010

0120020

0120030

0120040

0120050

0120060

0120070

0120080

0,05(*)

Nøtter (med eller uten skall)

0120000

0,02(*)

0,05(*)

0,3

Andre

0110990
0,05(*)

0,1

0,5

Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre
hybrider)

0110050

ii)

0,05(*)

0,3

Lime

0110040

0,05(*)

0,3

Sitroner (ekte sitron, sitron)

0110030

0,1

(5)

0,5

Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider)

(3)

0,05(*)

0110020

(4)

Benalaksyl, inkludert andre beslektede
isomerblandinger, inkludert benalaksyl-M (summen av isomerer)

0,05(*)

Karbofuran (summen av karbofuran
og 3-hydroksykarbofuran uttrykt som
karbofuran)

0,3

Sitrusfrukter

Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt
minneolaer), ugli og andre hybrider)

i)

FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER

0110010

0110000

1.

(2)

(1)

0100000

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder
gjelder for(a)

Kodenummer
Karbosulfan

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg)
Cypermetrin (cypermetrin, inkludert
andre beslektede isomerblandinger
(summen av isomerer)) (F)

0,05(*)

2

(6)

Indoksakarb som summen av S- og Risomerer (F)

0,05(*)

0,02(*)

(7)

Metoksyfenozid (F)

0,02(*)

1

(8)

Parakvat

0,02(*)

(9)

Prokloraz (summen av prokloraz og
dets metabolitter som inneholder
2,4,6-triklorfenol, uttrykt som prokloraz)

0,1(*)

10

(10)

Zoksamid

0,02(*)

0,02(*)

(11)

Nr. 35/578
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Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn)

Andre

Bær og små frukter

0140040

0140990

0150000

Blåbringebær (loganbær, boysenbær og moltebær)

Bringebær (vinbringebær, åkerbær/bringebær (Rubus
arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x idaeus))

0153030

c) Bær fra halvbusker

0153000

0153020

b) Jordbær

0152000

Bjørnebær

0,05(*)

Vindruer

0151020

0153010

0,05(*)

Borddruer

0,3

0,05(*)

0151010

a) Borddruer og vindruer

Ferskener (nektariner og lignende hybrider)

0140030

0151000

Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)

0140020

v)

Aprikoser

0140010

1

Steinfrukter

iv)

0140000

0,02(*)

0,02(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,5

0,07

0,5

2

(**)
0,3

(**)

Andre

(**)

(**)

0130990

(**)

(**)

Japansk mispel

(**)

0,5

0,02(*)

2

1

0,02(*)

0,02(*)

0,3

0,02(*)

0,3

(**)

(**)

2

(8)

(**)

(**)

(9)

0,05(*)

0,05(*)

(**)

(**)

0,05(*)

(10)

0,02(*)

0,02(*)

5

0,02(*)

(**)

(**)

0,02(*)

(11)
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0,02(*)

0,5

0,02(*)

2

(**)

(**)

0,3

0,3

0130050

(**)

0,5

Mispel

1

0130040

0,05(*)

(7)

Kveder

0,02(*)

(6)

0130030

0,05(*)

(5)

Pærer (japanske pærer)

Kjernefrukter

0130000

(4)

0130020

Andre

0120990

(3)

Epler (villepler)

Valnøtter

0120110

(2)

0130010

Pistasienøtter

0120100

iii)

Pinjekjerner

0120090

(1)

23.6.2016
Nr. 35/579

Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))

Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn,
søtmispel og andre bær fra trær)

Andre

0154070

0154080

0154990

Kiwier

Litchi (pulasan, rambutan (hårete litchi), mangostan)

0162020

(**)

(**)

2

0,05(*)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

0,02(*)

(**)

(**)

(**)

0,02(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

1

0,02(*)

(7)

0,02(*)

1

(**)

(**)

(**)

0,02(*)

0,02(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,02(*)

0,02(*)

0,7

4

(8)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(9)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(10)

(**)

(**)

(**)

0,02(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,02(*)

(11)
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0162010

b) Uspiselig skall, små

Andre

0161990

0162000

(**)

Jambolan (javaplommer) (javaepler (vannepler), malayepler,
rosenepler, eugeniabær, surinambær (grumichama Eugenia
uniflora),)

(**)

0161070

(**)

(**)

Daddelplommer

0161060

(**)

Stjernefrukt (bilimbi)

0161050

(**)

0,05(*)

Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat),
limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

0161040
(**)

0,05(*)

Bordoliven

0161030

0,05(*)

Fikener

0161020

0,05(*)

Dadler

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,05(*)

(6)

0161010

0,02(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(5)

a) Spiselig skall

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(4)

0161000

Forskjellige frukter

Morbær (melbær)

0154060

vi)

(**)

Nyper

0154050

0160000

(**)

Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-arter)

0154040

(**)

Solbær, hvitrips og rødrips

0154030

(**)

Tranebær (tyttebær)

0154020

0,05(*)

(3)

Blåbær

d) Andre små frukter og bær

Andre

(2)

0154010

0154000

0153990

(1)

Nr. 35/580
23.6.2016

2.

Mango

Papaya

Granatepler

Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), ilama og andre
mellomstore frukter av familien Annonceae)

Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))

Ananas

Brødfrukt (jackfrukt)

Durian

Surannona (guanabana)

Andre

0163030

0163040

0163050

0163060

0163070

0163080

0163090

0163100

0163110

0163990

Kassava (taro, eddo (japansk taro), tannia)

Søtpoteter

Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)

0212010

0212020

0212030

0,05(*)

b) Tropiske rot- og knollvekster

0212000

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,05(*)

Rot- og knollvekster

0,02(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(5)

a) Poteter

i)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(4)

0211000

0210000

GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE

Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)

0163020

0200000

Avokadoer

0163010

(**)

Andre

0162990

c) Uspiselig skall, store

(**)

Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot,
grønn sapot, amarillosapot (gul sapot) og mammeysapot)

0162060

0163000

(**)

Stjerneepler

0162050

(**)

Fikenkaktus (kaktusfrukt)

0162040

(3)

Pasjonsfrukt

(2)

0162030

(1)

0,05(*)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

0,05(*)

(**)

(**)

0,05(*)

0,5

0,7

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

0,05(*)

(6)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

(**)

(**)

(**)

0,02(*)

(**)

(**)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,2

0,02(*)

(**)

(**)

(**)

(7)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

(**)

(**)

(**)

0,02(*)

(**)

(**)

0,02(*)

0,02(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,05(*)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

5

(**)

(**)

0,05(*)

5

1

0,05(*)

5

(**)

(**)

(**)

(10)

5

(**)

(**)

(**)

(**)

(9)

0,02(*)

0,02(*)

0,7

0,02(*)

(**)

(**)

(**)

0,02(*)

(8)

0,02(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(11)
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Nr. 35/581

ii)

(2)

Rotpersille

Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og
lignende sorter, jordmandler (Cyperus esculentus))

Havrerot (skorsonerrot, svartrot (spansk østersurt))

Kålrot

Neper

Andre

0213070

0213080

0213090

0213100

0213110

0213990

Sjalottløk

Pipeløk (pipeløk og lignende varianter)

Andre

Fruktbærende grønnsaker

0220030

0220040

0220990

0230000

Tomater (kirsebærtomater, tretomat, physalis, bukketorn,
kinabukketorn (Lycium barbarum og L. chinense))

Paprika (chilipepper)

Auberginer (eggplanter) (pepino)

0231010

0231020

0231030

a) Søtvierfamilien

Kepaløk (sølvløk)

0220020

0231000

Hvitløk

0220010

iii)

Pastinakk

0213060

0,5

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,1

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,5

0,05(*)

0,05(*)

0,1

0,1

0,1

(**)

(6)

0,5

0,3

0,5

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,2

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

(**)

(7)

0,5

1

2

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,4

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,5

0,02(*)

(**)

(8)

(**)

(9)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

5

0,05(*)

0,5

(**)

(10)

0,02(*)

0,02(*)

0,5

0,02(*)

(**)

(11)
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0,2

0,5

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,2

Jordskokk

0213050

0,05(*)

0,05(*)

Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)

0213040

0220000

0,05(*)

Knollselleri

0213030

0,1

Gulrøtter

0,05(*)

(**)

(5)

0213020

(**)

(4)

Rødbeter

Løk

(**)

(3)

0213010

c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete

Andre

0212990

0213000

Arrowrot

0212040

(1)

Nr. 35/582
23.6.2016

iv)

Sylteagurker

Mandelgresskar
(patisson))

Andre

0232020

0232030

0232990

(sommergresskar,

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

d) Sukkermais

e) Andre fruktbærende grønnsaker

Kål

0234000

0239000

0240000

Rosenkål

Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)

Andre

0242010

0242020

0242990

0243010

Kinakål (indisk (kinesisk) sennepskål, pak choi, tai goo choi,
choi sum, pe-tsai)

c) Bladkål

1

b) Hodekål

0242000

1
0,2

0,02(*)

3

0,1

0,3

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,5

0,5

0,02(*)

0,02(*)

(8)

0,02(*)

0,02(*)

(7)

(9)

0,05(*)

(10)

0,02(*)

0,02(*)

2

2

0,02(*)

0,02(*)

(11)

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

0243000

1

Andre

0241990

0,5

Blomkål

1

0,05(*)

0,05(*)

0,2

0,2

(6)

0241020

0,05(*)

(5)

Brokkoli (calabrese, kinesisk brokkoli, brokkolirybs)

0,1

(4)

0241010

a) Blomsterkål

0,05(*)

Andre

0233990

0241000

0,05(*)

Vannmeloner

0233030

0,05(*)

Kjempegresskar (vintersquash)

0233020

0,3

Meloner (hornmelon)

mandelgresskar

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

(3)

0233010

c) Gresskarfamilien – uspiselig skall

Slangeagurker

0232010

0233000

(2)

b) Gresskarfamilien – spiselig skall

Andre

0231990

0232000

Okra

0231040

(1)

23.6.2016
Nr. 35/583

Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori
(radicchio), krusendiv, sugar loaf)

Karse

Vårkarse

Salatsennep, rucola

Sareptasennep

Blader og spirer av Brassica spp. (mizuna, erteblader,
reddikblader og andre unge spirer av Brassica (høstet opp til
bladstadium 8))

Andre

0251030

0251040

0251050

0251060

0251070

0251080

0251990

(**)

(**)

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

e) Salatsikori

Urter

0255000

0256000

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

2

0,05(*)

0,7

(**)

(**)

0,7

(**)

(**)

0,02(*)

0,02(*)

(**)

0,02(*)

0,02(*)

(**)

2

0,02(*)

1

(**)

0,02(*)

(**)

0,02(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,02(*)

(8)

(**)

(**)

(**)

(**)

(9)

5

0,05(*)

0,05(*)

(**)

0,05(*)

0,05(*)

(**)

0,05(*)

(**)

(**)

5

(10)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,02(*)

(11)
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f)

0,05(*)

(**)

d) Brønnkarse

Andre

0252990

0254000

Bladbete (mangold) (blader av rødbete)

0252030

(**)

c) Vinblader (vindrueblader)

Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk,
matsyre, salturt, agretti (Salsola soda))

0252020

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

(**)

0,05(*)

(**)

0,05(*)

2

2

1
0,05(*)

1

2
0,05(*)

0253000

Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat)

0252010

b) Spinat og lignende (blader)

Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat)

0251020

0252000

Vårsalat (taggbegersalat)

a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea

0251010

0251000

0,05(*)

Bladgrønnsaker og friske urter

0250000

v)

0,02(*)

1

d) Knutekål

0,2

(7)

0244000

(6)

0,02(*)

(5)

Andre

(4)

0243990

(3)

Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål,
åkerkål)

(2)

0243020

(1)

Nr. 35/584
23.6.2016

Andre (spiselige blomster)

0256990

Asparges

Kardon

Stilkselleri

Fennikel

Artisjokk

Purre

0270010

0270020

0270030

0270040

0270050

0270060

0,5

0,02(*)

0,1

0,02(*)

2

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,3

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(9)

0,05(*)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(10)

0,02(*)

0,02(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(11)
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2

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,1

0,02(*)

Stengelgrønnsaker (friske)

0270000

0,05(*)

Andre

0260990
0,05(*)

Linser

0260050

vii)

0,02(*)

Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter)

0260040

0,02(*)

Erter (med belg) (sukkererter)

0260030

(**)

(**)

(**)

0,3

0,02(*)

2

(**)

(**)

(**)

Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner,
limabønner, vignabønner)

0,7

(**)

(**)

(**)

(**)

0260020

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

2

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Bønner (med belg) (hagebønner (skolmbønner, brytbønner),
prydbønner (runner beans), snittebønner, langbønner)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(8)

0260010

Belgfrukter (friske)

Estragon (isop)

0256100

vi)

Laurbærblader

0256090

0260000

Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte)

(**)

(**)

0256080

(**)

(**)

Timian (merian, oregano)

(**)

0256070

(**)

(**)

Rosmarin

(**)

0256060

(**)

Salvie (vintersar, sommersar)

0256050

(**)

Persille

0256040

2

2

Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve,
løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea-blader)

2

(7)

0256030

(6)

2

(5)

Gressløk

(4)

0256020

(3)

Kjørvel

(2)

0256010

(1)

23.6.2016
Nr. 35/585

3.

OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER

0400000

Linfrø

Peanøtter

Valmuefrø

Sesamfrø

Solsikkefrø

Rapsfrø (rybs)

Soyabønner

Sennepsfrø

Bomullsfrø

0401010

0401020

0401030

0401040

0401050

0401060

0401070

0401080

0401090

Oljeholdige frø

Andre

0300990

i)

Lupiner

0300040

0401000

Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)

0300030

4.

Linser

0300020

TØRKEDE BELGFRUKTER

0300000

Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) flageolettbønner,
jackbønner, limabønner, bondebønner, vignabønner)

Tang og tare

ix)

0290000

0300010

Andre

0280990

viii) Sopp

0280000

Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)

Andre

0270990

0280020

Palmehjerter

0270090

Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp)

Bambusskudd

0270080

(2)

0280010

Rabarbra

0270070

(1)

0,05(*)

0,05(*)

(*)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

(3)

0,1

0,02(*)

(*)

(**)

(**)

(**)

(4)

0,05(*)

0,05(*)

(*)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

(5)

0,2

0,05(*)

0,05(*)

0,5

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,1

(*)

0,02(*)

(**)

(**)

(**)

0,02(*)

(7)

2

0,05(*)

2

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

5

(*)

0,02(*)

(**)

(**)

(**)

(8)

0,02(*)

0,02(*)

(*)

(**)

(**)

(**)

(9)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,5

0,5

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,5

0,05(*)

0,05(*)

0,3

0,05(*)

0,05(*)

(*)

0,05(*)

0,05(*)

3

(**)

(**)

(**)

(10)

0,05(*)

0,02(*)

(*)

0,02(*)

(**)

(**)

(**)

(11)
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0,1

0,05(*)

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,05(*)

(*)

0,05(*)

1

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

0,05(*)

(6)

Nr. 35/586
23.6.2016

5.

Andre

0402990

Hirse (stor busthirse, teff)

Havre

Ris

Rug

Sorghum

Hvete (spelt, rughvete)

Andre

TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO

0500040

0500050

0500060

0500070

0500080

0500090

0500990

0600000

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

Mais

0500030

i)

Bokhvete (amarant, kinoa)

0500020

0,1(*)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

(*)

0,05(*)

0,02(*)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

0,02(*)

(*)

(**)

0,1(*)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

(*)

(**)

0,5

0,3

2

0,3

2

2

2

0,3

0,3

0,3

2

(**)

(**)

(**)

(*)

0,05(*)

(**)

(**)

0,05(*)

0,02(*)

(**)

(**)

(**)

0,02(*)

0,05(*)

(*)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

0,05(*)

(7)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

0,02(*)

0,05(*)

(*)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

0,05(*)

(8)

0,05(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,1(*)

0,05(*)

0,5

0,05(*)

0,5

1

0,05
0,02(*)

1

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

1

0,1(*)

(**)

(**)

(**)

0,05(*)

0,1(*)

(*)

0,1(*)

(**)

(**)

(**)

0,1(*)

(10)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

(**)

(**)

(**)

(*)

(**)

(**)

(**)

(9)

0,05(*)

0,02(*)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

0,02(*)

(*)

(**)

(**)

(**)

(11)
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0610000

Bygg

0500010

6.

Kapok

0402040

KORN

Oljepalmefrukt

0402030

0500000

Palmenøtter (palmekjerner)

0402020

Oljeholdige frukter

0402000

Oliven til produksjon av olivenolje

Andre

0401990

0402010

0,05(*)

Ricinus

0401150

ii)

0,05(*)

Hampefrø

0401140

(**)

(**)

Oljedodre

(**)

(**)

0401130

(**)

(**)

Agurkurt

(**)

0,05(*)

(6)

0401120

(**)

(5)

Saflortistel

(4)

0401110

(3)

Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)

(2)

0401100

(1)

23.6.2016
Nr. 35/587

(**)

Hibiskus

Kronblader av rose

Sjasmin (svarthyllblomster (Sambucus nigra))

Lind

Andre

b) Blader

0631020

0631030

0631040

0631050

0631990

0632000

7.

(**)

Kamille

0631010

Svartkarve

Frø

0810020

i)

(**)

(**)

(**)

(**)

KRYDDER

Anisfrø

8.

(**)

(**)

(**)

(**)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(4)

(**)

(**)

(**)

(**)

1

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(5)

(**)

(**)

(**)

(**)

30

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(6)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(7)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(8)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(9)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,1(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(10)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(11)
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0810010

0810000

0800000

0,1(*)

(**)

Johannesbrød

v)

0650000

Humle (tørket), herunder humle i form av pelleter og ikkekonsentrert pulver

(**)

Kakao (gjærede bønner)

iv)

0640000

0700000

(**)

(**)

d) Andre urteteer

Andre

0633990

(**)

(**)

(**)

0639000

Ginsengrot

0633020

c) Røtter

0633000

Vendelrot

(**)

Andre

0632990

0633010

(**)

Maté

0632030

(**)

Rooibosblader (ginkgoblader)

0632020

(**)

Jordbærblader

0632010

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

a) Blomster

0631000

iii)

0630000

(**)

ii)

0620000

Urtete (tørket)

(3)

(**)

(2)

Kaffebønner

(1)

Nr. 35/588
23.6.2016

Fennikelfrø

Bukkehornkløver

Muskatnøtt

Andre

Frukt og bær

0810070

0810080

0810090

0810990

0820000

(**)

Kardemomme

Einebær

Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper)

Vaniljestang

Tamarind

Andre

Bark

0820040

0820050

0820060

0820070

0820080

0820990

0830000

Lakris

Ingefær

Gurkemeie (kurkuma)

Pepperrot

0840020

0840030

0840040

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(4)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(5)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(6)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(7)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(8)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(9)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(10)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(11)
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(**)

(**)

(**)

(**)

Røtter eller jordstengler

0840000

0840010

(**)

Andre

0830990

(**)

Kanel (kassia)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0830010

iv)

(**)

Karve

0820030

(**)

Anispepper (kinesisk pepper)

0820020

(**)

Allehånde

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0820010

iii)

(**)

Dillfrø

0810060

ii)

(**)

Spisskummenfrø

0810050

(**)

Korianderfrø

0810040

(**)

(3)

Sellerifrø (løpstikkefrø)

(2)

0810030

(1)

23.6.2016
Nr. 35/589

9.

Sikorirøtter

Andre

0900030

0900990

Kjøtt

Fettfritt eller magert kjøtt

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

1011010

1011020

1011030

1011040

1011050

Kjøtt, bearbeidet kjøtt, slakteavfall, blod, animalsk fett,
ferskt, kjølt eller fryst, saltet, i saltlake, tørket, røkt eller
bearbeidet til mel, andre bearbeidede produkter, f.eks. pølser,
og næringsmidler framstilt av disse

a) Svin

i)

1011000

1010000

10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR

Sukkerrør

0900020

1000000

Sukkerbete (rot)

0900010

SUKKERPLANTER

Andre

0870990

0900000

Muskatblomme

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Frøkapper

0870000

0870010

(**)

Andre

0860990

(**)

Safran

0860010

vii)

(**)

Blomsterarr

0860000

vi)

(**)

Andre

0850990

(**)

Kapers

0850020

(**)

Kryddernellik

0850010

(**)

Knopper

0850000

v)

(**)

(3)

Andre

(2)

0840990

(1)

0,1(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(4)

0,05

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(5)

0,1
0,1
0,1

0,05
0,05
0,05
0,2

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(9)

0,1(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(10)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(11)

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

0,2

0,2

0,2

2

2

0,2

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(8)

2

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(7)

2

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(6)

Nr. 35/590
23.6.2016

Kjøtt

Fett

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

1012010

1012020

1012030

1012040

1012050

1012990

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

1014040

1014050

1014990

(2)

Kjøtt

Fett

Lever

Nyrer

1015010

1015020

1015030

1015040

e) Hester, esler, muldyr eller mulesler

Lever

1014030

1015000

Fett

Andre

1013990

1014020

Spiselig slakteavfall

1013050

Kjøtt

Nyrer

1013040

1014010

Lever

1013030

d) Geit

Fett

1013020

1014000

Kjøtt

1013010

c) Sau

b) Storfe

1012000

1013000

Andre

1011990

(1)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(4)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

(5)

0,1

0,05

0,1

0,05

0,1

0,05

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,2

0,2

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,01(*)

0,1

0,05
0,2

0,01(*)

0,1

0,05
0,2

0,2

2

2

0,2

2
2

0,2

0,2

0,01(*)

0,1

0,05

0,2

0,01(*)

0,1

0,05

0,2

0,2

2

2

0,2

2

2

0,2

0,2
0,01(*)

0,1

0,05

0,2

0,01(*)

0,1

0,05

0,2

0,2

2

2

0,2

0,01(*)

(8)

2

0,01(*)

(7)

2

0,2

(6)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(9)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,5

2

0,2

0,1(*)

(10)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(11)
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(**)

(**)

(**)

(3)

23.6.2016
Nr. 35/591

ii)

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

1016030

1016040

1016050

1016990

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

1017040

1017050

1017990

Geit

Hest

Andre

1020030

1020040

1020990

0,05(*)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(3)

0,1(*)

0,1(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(4)

0,05

0,05

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

(**)

(**)

(5)

0,05(*)

0,05

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,02

0,1

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,3

0,1
0,05(*)

0,3

(**)

(**)

(7)

0,1

(**)

(**)

(6)

0,01(*)

0,05

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,01(*)

(**)

(**)

(8)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(9)

0,1(*)

0,02(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,1(*)

(**)

(**)

(10)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(11)
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1030000

Sau

1020020

Fugleegg, ferske, konserverte eller kokte, egg uten skall og
eggeplommer, ferske, tørkede, dampkokte eller kokt i vann,
formede, fryste eller på annen måte konserverte, også tilsatt
sukker eller annet søtningsmiddel

Storfe

1020010

iii)

Lever

1017030

Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker eller
søtningsmiddel, smør og annet fett fra melk, ost eller
ostemasse

Fett

1017020

1020000

Kjøtt

1017010

g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru)

Fett

1016020

1017000

Kjøtt

Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due

1016000

1016010

Andre

1015990

f)

Spiselig slakteavfall

(2)

1015050

(1)

Nr. 35/592
23.6.2016

(**)
(**)
(**)
(**)

Andre

Honning (dronninggelé, pollen)

Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller)

Snegler

Andre landdyrprodukter

iv)

v)

vi)

vii)

1030990

1040000

1050000

1060000

1070000

a

()
(*)
(**)
(F)

(**)

Vaktel

1030040

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(4)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(5)

For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som grenseverdiene for restmengder gjelder for, vises det til vedlegg I.
Angir bestemmelsesgrensen.
Kombinasjon av pesticid og kodenummer som grenseverdien for restmengder som fastsatt i vedlegg III del B, gjelder for.
= Løselig i fett.

(**)

(**)

Gås

1030030

(**)

And

1030020

(3)

Kylling

(2)

1030010

(1)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(6)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(7)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(8)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(9)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(10)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(11)
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Nr. 35/593

Kasjunøtter

Kastanjer

Kokosnøtter

Hasselnøtter (filbertnøtter)

Macadamianøtter

0120030

0120040

0120050

0120060

0120070

Nøtter (med eller uten skall)

0120000

Paranøtter

Andre

0110990

0120020

Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider)

0110050

Mandler

Lime

0110040

0120010

Sitroner (ekte sitron, sitron)

0110030

ii)

Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider)

0110020

Sitrusfrukter

Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneolaer), ugli og andre
hybrider)

i)

FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER

0110010

0110000

1.

(2)

(1)

0100000

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a)

Kodenummer
Boskalid (F) (R)

1

0,05(*)

(3)

0,05(*)

0,01(*)

0,01(*)

(5)

Heksytiazoks

0,5

1

(6)

Metaflumizon (summen av E- og
Z-isomerer)

0,05(*)

(7)

Protiokonazol (protiokonazol-destio)
(R)

0,02(*)

(8)

Spirodiklofen (F)

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,1

0,4

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

(9)
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0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,7

1

(4)

Buprofezin (F)

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg)

Fluopikolid

2) I del A i vedlegg III skal kolonnene for boskalid, buprofezin, fluopikolid, heksytiazoks, metaflumizon, protiokonazol og spirodiklofen lyde:

Nr. 35/594
23.6.2016

Andre

Bær og små frukter

0140990

0150000

Borddruer

Vindruer

0151020

5

3

3

1

0,1

1

0,5

0,5

2

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

(6)

1

2

0,01(*)

0,01(*)

(5)

0,7

2

4
3

0,2

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

(4)

3

2

(3)

(7)

(8)

0,2

2

2

0,8

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

(9)
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0151010

a) Borddruer og vindruer

Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn)

0140040

0151000

Ferskener (nektariner og lignende hybrider)

0140030

v)

Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)

Steinfrukter

0140000

0140020

Andre

0130990

Aprikoser

Japansk mispel

0130050

(2)

0140010

Mispel

0130040

iv)

Kveder

0130030

Kjernefrukter

0130000

Pærer (japanske pærer)

Andre

0120990

0130020

Valnøtter

0120110

Epler (villepler)

Pistasienøtter

0120100

0130010

Pinjekjerner

0120090

iii)

Pekannøtter

0120080

(1)

23.6.2016
Nr. 35/595

vi)

Bringebær (vinbringebær, åkerbær/bringebær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus
arcticus x idaeus))

Andre

0153030

0153990

Solbær, hvitrips og rødrips

Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-arter)

Nyper

Morbær (melbær)

Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))

Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og andre bær fra
trær)

Andre

0154030

0154040

0154050

0154060

0154070

0154080

0154990

a) Spiselig skall

Dadler

0161010

0,05(*)

10

0,05(*)

0,05(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

3
0,05(*)

(5)

(4)

2

0,5

0,5

0,5

(6)

(7)

(8)

0,02(*)

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,5

1

0,1

0,1

0,02(*)

2

(9)
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0161000

Forskjellige frukter

Tranebær (tyttebær)

0154020

0160000

Blåbær

0154010

d) Andre små frukter og bær

Blåbringebær (loganbær, boysenbær og moltebær)

0153020

0154000

Bjørnebær

10

c) Bær fra halvbusker

0153000

0153010

10

(3)

b) Jordbær

(2)

0152000

(1)

Nr. 35/596
23.6.2016

Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia
x Fortunella spp.))

Stjernefrukt (bilimbi)

Daddelplommer

Jambolan (javaplommer) (javaepler (vannepler), malayepler, rosenepler, eugeniabær,
surinambær (grumichama Eugenia uniflora),)

Andre

0161040

0161050

0161060

0161070

0161990

Pasjonsfrukt

Fikenkaktus (kaktusfrukt)

Stjerneepler

Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot (gul
sapot) og mammeysapot)

Andre

0162030

0162040

0162050

0162060

0162990

Avokadoer

Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)

0163010

0163020

c) Uspiselig skall, store

Litchi (pulasan, rambutan, mangostan)

0162020

0163000

Kiwier

0162010

b) Uspiselig skall, små

Bordoliven

0161030

0162000

Fikener

(2)

0161020

(1)

0,05(*)
0,5

0,6

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

1

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

5

(6)
0,5

(5)

0,05(*)

(4)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

5

(3)

(7)

(8)
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0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

(9)

23.6.2016
Nr. 35/597

Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), ilama og andre mellomstore frukter av
familien Annonceae)

Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))

Ananas

Brødfrukt (jackfrukt)

Durian

Surannona (guanabana)

Andre

0163060

0163070

0163080

0163090

0163100

0163110

0163990

Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)

Arrowrot

Andre

0212030

0212040

0212990

c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete

Søtpoteter

0212020

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,1

(4)

0,01(*)

0,01(*)

0,02

(5)

0,5

0,5

0,05(*)

(6)

0,05(*)

(7)

0,02(*)

0,02(*)

(8)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,03

0,02(*)

(9)
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0213000

Kassava (taro, eddo (japansk taro), tannia)

2

b) Tropiske rot- og knollvekster

0212000

0212010

2

Rot- og knollvekster

a) Poteter

i)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

(3)

0211000

0210000

GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE

Granatepler

0163050

2.

Papaya

0163040

0200000

Mango

(2)

0163030

(1)

Nr. 35/598
23.6.2016

Jordskokk

Pastinakk

Rotpersille

Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, jordmandler
(Cyperus esculentus))

Havrerot (skorsonerrot, svartrot (spansk østersurt))

Kålrot

Neper

Andre

0213050

0213060

0213070

0213080

0213090

0213100

0213110

0213990

Sjalottløk

Pipeløk (pipeløk og lignende varianter)

Andre

Fruktbærende grønnsaker

0220030

0220040

0220990

0230000

a) Søtvierfamilien

Kepaløk (sølvløk)

0220020

0,5

0,05(*)

0,01(*)
10
0,01(*)

5
6
5

1

1

5

3

0,01(*)

5

0,5

0,1

2

0,05(*)

0,1

2

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,1

2

2

0,02(*)

0,1

2

2

0,02(*)

2

0,1

0,1

2

3

0,02(*)

(8)

2

(7)

0,1

(6)

2

(5)
0,1

(4)

2

(3)

0,02(*)

(9)
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0231000

Hvitløk

0220010

iii)

Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)

0213040

Løk

Knollselleri

0213030

ii)

Gulrøtter

0213020

0220000

Rødbeter

(2)

0213010

(1)

23.6.2016
Nr. 35/599

Okra

Andre

0231040

0231990

iv)

Auberginer (eggplanter) (pepino)

0231030

Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson))

Andre

0232030

0232990

e) Andre fruktbærende grønnsaker

Kål

0239000

0240000

0241010

Brokkoli (calabrese, kinesisk brokkoli, brokkolirybs)

5

0,5

3

d) Sukkermais

0234000

a) Blomsterkål

0,5

0,5

Andre

0233990

0,05(*)

0,7

2

0,01(*)

0,01(*)

0,5

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,03

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)
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0241000

0,7

Vannmeloner

0233030

0,7

Kjempegresskar (vintersquash)

0233020

1

0,02(*)

0,02(*)

0,7
0,05(*)

0,02(*)

0,7

0,5

0,1

0,7

0,05(*)

0,02(*)

0,1

0,5

0,05(*)

0,02(*)

1

0,5

0,5

0,05(*)

0,02(*)

0,6

1

0,5

(9)

0,2

(8)

1

(7)

2

(6)
0,6

(5)

1

(4)

Meloner (hornmelon)

3

3

(3)

0233010

c) Gresskarfamilien – uspiselig skall

Sylteagurker

0232020

0233000

Slangeagurker

0232010

b) Gresskarfamilien – spiselig skall

Paprika (chilipepper)

0231020

0232000

Tomater (kirsebærtomater, tretomat, physalis, bukketorn, kinabukketorn (Lycium
barbarum og L. chinense))

(2)

0231010

(1)

Nr. 35/600
23.6.2016

Rosenkål

Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)

Andre

0242010

0242020

0242990

v)

b) Hodekål

0242000

Andre

d) Knutekål

Bladgrønnsaker og friske urter

0243990

0244000

0250000

Vårsalat (taggbegersalat)

Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat)

Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendiv, sugar loaf)

Karse

Vårkarse

Salatsennep, rucola

Sareptasennep

0251010

0251020

0251030

0251040

0251050

0251060

0251070

a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea

Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål)

0243020

0251000

Kinakål (indisk (kinesisk) sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai)

0243010

c) Bladkål

Andre

0241990

0243000

Blomkål

(2)

0241020

(1)

0,05(*)
10
10
10
10

30
30
30
30
30

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

6

0,05(*)

1

1

(7)

10

0,5

1

1

0,5

0,5

3

2

5

1

2

(6)

30

0,01(*)

0,01(*)

0,1

0,01(*)

0,2

0,2

(5)

10

0,5

(4)

40

5

30

5

(3)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,1

0,1

0,02(*)

0,03

(8)

0,02(*)

(9)

23.6.2016
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Nr. 35/601

Andre

0252990

Urter

0256000

Kjørvel

Gressløk

Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og
andre Apiacea-blader)

Persille

Salvie (vintersar, sommersar)

Rosmarin

Timian (merian, oregano)

0256010

0256020

0256030

0256040

0256050

0256060

0256070

4

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

(8)

(9)
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10

10

10

10

10

10

30

0,5

e) Salatsikori

0255000

f)

0,05(*)

30

d) Brønnkarse
0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

30

(7)

10

(6)

30

(5)
10

(4)

30

(3)

0,05(*)

0254000

Bladbete (mangold) (blader av rødbete)

0252030

c) Vinblader (vindrueblader)

Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt, agretti
(Salsola soda))

0252020

0253000

Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat)

0252010

b) Spinat og lignende (blader)

Andre

0251990

0252000

Blader og spirer av Brassica spp. (mizuna, erteblader, reddikblader og andre unge spirer
av Brassica (høstet opp til bladstadium 8))

(2)

0251080

(1)

Nr. 35/602
23.6.2016

Kardon

Stilkselleri

Fennikel

Artisjokk

0270030

0270040

0270050

0,5

0,05(*)

0,5

0,05(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

(5)

0,5

0,5

(6)

0,05(*)

0,05(*)

(7)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

(8)

0,02(*)

0,02(*)

(9)
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0,5

7

0,5

Stengelgrønnsaker (friske)

0270000

0270020

Andre

0260990

0,05(*)

Linser

0260050

Asparges

0,05(*)

Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter)

0260040

0270010

0,05(*)

Erter (med belg) (sukkererter)

0260030

0,5

Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, limabønner, vignabønner)

0260020

1

(4)

Bønner (med belg) (hagebønner (skolmbønner, brytbønner), prydbønner (runner beans),
snittebønner, langbønner)

3

10

10

10

50

(3)

0260010

vii)

Andre (spiselige blomster)

0256990

Belgfrukter (friske)

Estragon (isop)

0256100

vi)

Laurbærblader

0256090

0260000

Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte)

(2)

0256080

(1)

23.6.2016
Nr. 35/603

3.

OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER

0400000

Linfrø

Peanøtter

0401020

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

1

0,05(*)

3

1

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,5

0,5

(4)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,3

(5)

0,5

0,2

0,2

0,2

0,2

0,5

0,05(*)

0,5

(6)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

(7)

0,05

0,05

1

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,05

(8)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

(9)
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0401010

Oljeholdige frø

Andre

0300990

i)

Lupiner

0300040

0401000

Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)

0300030

4.

Linser

TØRKEDE BELGFRUKTER

0300000

0300020

Tang og tare

ix)

0290000

Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) flageolettbønner, jackbønner, limabønner,
bondebønner, vignabønner)

Andre

0280990

0300010

Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)

viii) Sopp

0280000

0280020

Andre

0270990

Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp)

0,5

Palmehjerter

0270090

0280010

0,5

Bambusskudd

0270080

0,5

Rabarbra

0270070

5

(3)

Purre

(2)

0270060

(1)

Nr. 35/604
23.6.2016

Agurkurt

Oljedodre

Hampefrø

Ricinus

Andre

Oljeholdige frukter

0401120

0401130

0401140

0401150

0401990

0402000

Kapok

Saflortistel

0401110

0402040

Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)

0401100

Oljepalmefrukt

Bomullsfrø

0401090

0402030

Sennepsfrø

0401080

Palmenøtter (palmekjerner)

Soyabønner

0401070

0402020

Rapsfrø (rybs)

0401060

Oliven til produksjon av olivenolje

Solsikkefrø

0401050

0402010

Sesamfrø

0401040

ii)

Valmuefrø

(2)

0401030

(1)

0,05(*)
0,05(*)
0,05(*)
0,5

1
3
1
1

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

1

0,05(*)

1
0,05(*)

5

0,05(*)

1

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,05(*)

0,05(*)

1

1

0,05(*)

1

0,05(*)

0,05(*)

1

0,5

(4)

(3)

(5)

(7)

0,02(*)

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,1

0,05

0,05

0,05

(8)

(9)
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0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,5

(6)

23.6.2016
Nr. 35/605

TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO

0600000

a) Blomster

Kamille

Hibiskus

Kronblader av rose

0631010

0631020

0631030

Urtete (tørket)

Kaffebønner

0631000

iii)

Andre

0500990

0630000

Hvete (spelt, rughvete)

0500090

ii)

Sorghum

0500080

0620000

Rug

0500070

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

Ris

0500060

i)

Havre

0500050

0610000

0,5

Hirse (stor busthirse, teff)

0500040

6.

0,5

Mais

0500030

0,5

0,5

0,5

0,5

3

0,5

0,5

0,5

Bokhvete (amarant, kinoa)

3

0500020

KORN

0,05(*)

(3)

Bygg

5.

Andre

(2)

0500010

0500000

0402990

(1)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,5

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

(4)

0,02(*)

0,01(*)

(5)

0,05(*)

0,05(*)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,2

0,05(*)

(6)

0,1(*)

0,05(*)

(7)

0,02(*)

0,02(*)

0,1

0,02(*)

0,1

0,02(*)

0,05

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,3

(8)

0,05(*)

0,02(*)

(9)

Nr. 35/606
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
23.6.2016

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

KRYDDER

7.

8.

0700000

0800000

0810010

i)

0,5

v)

0650000

Anisfrø

Frø

0,05(*)

5

(4)

0,02(*)

0,02(*)

(5)

0,05(*)

20

(6)

0,05(*)

0,1(*)

(7)

0,02(*)

0,02(*)

(8)

0,05(*)

40

(9)
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0810000

35

Kakao (gjærede bønner)

iv)

0640000

Johannesbrød

d) Andre urteteer

Andre

0633990

(3)

0639000

Ginsengrot

c) Røtter

0633000

0633020

Andre

0632990

Vendelrot

Maté

0632030

0633010

Rooibosblader (ginkgoblader)

b) Blader

0632000

0632020

Andre

0631990

Jordbærblader

Lind

0631050

0632010

Sjasmin (svarthyllblomster (Sambucus nigra))

(2)

0631040

(1)

23.6.2016
Nr. 35/607

Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper)

Vaniljestang

Tamarind

Andre

Bark

0820060

0820070

0820080

0820990

0830000

iii)

Einebær

0820050

Frukt og bær

0820000

Kardemomme

Andre

0810990

0820040

Muskatnøtt

0810090

Karve

Bukkehornkløver

0810080

0820030

Fennikelfrø

0810070

Anispepper (kinesisk pepper)

Dillfrø

0810060

0820020

Spisskummenfrø

0810050

Allehånde

Korianderfrø

0810040

(2)

0820010

Sellerifrø (løpstikkefrø)

0810030

ii)

Svartkarve

0810020

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Nr. 35/608
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
23.6.2016

9.

Sukkerbete (rot)

(2)

2

(3)

0,05(*)

(4)

0,01(*)

(5)

0,05(*)

(6)

0,05(*)

(7)

0,3

(8)

0,02(*)

(9)
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0900010

SUKKERPLANTER

Andre

0870990

0900000

Muskatblomme

Frøkapper

0870000

0870010

Andre

0860990

vii)

Safran

0860010

Blomsterarr

0860000

vi)

Andre

0850990

Knopper

0850000

Kapers

Andre

0840990

0850020

Pepperrot

0840040

Kryddernellik

Gurkemeie (kurkuma)

0840030

0850010

Ingefær

0840020

v)

Lakris

Røtter eller jordstengler

0840000

0840010

Andre

0830990

iv)

Kanel (kassia)

0830010

(1)

23.6.2016
Nr. 35/609

Andre

0900990

Kjøtt

Fettfritt eller magert kjøtt

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

b) Storfe

Kjøtt

Fett

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

1011010

1011020

1011030

1011040

1011050

1011990

1012000

1012010

1012020

1012030

1012040

1012050

Kjøtt, bearbeidet kjøtt, slakteavfall, blod, animalsk fett, ferskt, kjølt eller fryst, saltet, i
saltlake, tørket, røkt eller bearbeidet til mel, andre bearbeidede produkter, f.eks. pølser,
og næringsmidler framstilt av disse

a) Svin

i)

1011000

1010000

(2)

10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR

Sikorirøtter

0900030

1000000

Sukkerrør

0900020

(1)

0,5

0,2

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

0,05
0,5
0,5
0,5

0,7

0,3
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0,3

0,2

0,05(*)

0,05

0,01(*)

0,01(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,01(*)

(9)

0,7

0,02

0,5

0,2

0,01(*)

0,5

0,2

0,05(*)

0,05

0,02

0,7

0,05

0,02(*)

0,05

0,01(*)

(8)

0,7

0,5
0,05(*)

(7)

0,02(*)

(6)

2

(5)
0,02(*)

(4)

0,5

(3)

Nr. 35/610
23.6.2016

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

1014040

1014050

1014990

Kjøtt

Fett

Lever

Nyrer

1015010

1015020

1015030

1015040

e) Hester, esler, muldyr eller mulesler

Lever

1014030

1015000

Fett

Andre

1013990

1014020

Spiselig slakteavfall

1013050

Kjøtt

Nyrer

1013040

1014010

Lever

1013030

d) Geit

Fett

1013020

1014000

Kjøtt

c) Sau

Andre

1013010

1013000

1012990

(1)

(2)

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

0,5
0,5
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0,3

0,2

0,05(*)

0,05

0,7

0,01(*)

0,05

0,7

0,05(*)
0,02

0,05(*)

0,5

0,3

0,01(*)

0,05(*)

0,5

0,3

0,01(*)

0,05(*)

0,5

0,2

0,05(*)

0,05

0,7

0,01(*)

0,05

0,02
0,7

0,05(*)

0,01(*)

0,05(*)

0,5

0,3

0,01(*)

0,05(*)

0,5

0,3

0,2

0,05(*)

0,01(*)

0,01(*)

(9)

0,5

0,05

(8)

0,05(*)

0,02

(7)

0,05

(6)

0,7

(5)

0,05

(4)

0,7

0,05(*)

(3)

23.6.2016
Nr. 35/611

ii)

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

1016030

1016040

1016050

1016990

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

1017030

1017040

1017050

1017990

Storfe

Sau

1020020

0,01(*)
0,01(*)

0,05(*)
0,1

0,02

0,05(*)

0,5
0,3

0,004(*)

0,01(*)

0,05(*)

0,5
0,3

0,2

0,05(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,05(*)

0,01(*)

0,5

0,01(*)

0,01(*)

0,05

0,05

0,05

0,05

0,01(*)

0,05(*)

0,5
0,01(*)

(9)

(8)

0,05(*)

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,1

0,02

(7)

0,05

0,05

(6)

0,7

0,02

(5)

0,05

(4)

0,7

0,05(*)

0,1

0,05

0,1

0,1

0,05(*)

0,05(*)

0,3

(3)
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1020010

Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker eller søtningsmiddel, smør og annet
fett fra melk, ost eller ostemasse

Fett

1017020

1020000

Kjøtt

1017010

g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru)

Fett

1016020

1017000

Kjøtt

Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due

1016000

1016010

Andre

1015990

f)

Spiselig slakteavfall

(2)

1015050

(1)

Nr. 35/612
23.6.2016

vi)

vii)

1060000

1070000

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som grenseverdiene for restmengder gjelder for, vises det til vedlegg I.
(*) Angir bestemmelsesgrensen.
(F) = Løselig i fett.
(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer:
Boskalid — kode 1000000: Summen av boskalid og M 510F01, inkludert dets konjugater, uttrykt som boskalid.
Protiokonazol — kode 1000000: Summen av protiokonazol-destio og dets glukuronidkonjugat, uttrykt som protiokonazol-destio.»

0,05(*)

v)

1050000

0,5

Andre landdyrprodukter

Honning (dronninggelé, pollen)

iv)

1040000

0,05(*)

Andre

1030990

Snegler

Vaktel

1030040

0,05(*)

Gås

1030030

0,05(*)

(3)

Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller)

And

1030020

Fugleegg, ferske, konserverte eller kokte, egg uten skall og eggeplommer, ferske, tørkede,
dampkokte eller kokt i vann, formede, fryste eller på annen måte konserverte, også tilsatt
sukker eller annet søtningsmiddel

1030000

Kylling

Andre

1020990

1030010

Hest

1020040

iii)

Geit

(2)

1020030

(1)

(4)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

(5)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

(6)

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

(7)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,05

(8)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

(9)

23.6.2016
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Nr. 35/613

Mispel

Japansk mispel

Nyper

Morbær (melbær)

Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))

Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær)

Stjernefrukt (bilimbi)

Daddelplommer

Jambolan (javaplommer) (javaepler (vannepler), malayepler, rosenepler, eugeniabær, surinambær
(grumichama Eugenia uniflora),)

Fikenkaktus (kaktusfrukt)

Stjerneepler

Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot (gul sapot) og
mammeysapot)

Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), ilama og andre mellomstore frukter av familien Annonceae)

Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))

0130050

0154050

0154060

0154070

0154080

0161050

0161060

0161070

0162040

0162050

0162060

0163060

0163070

(2)

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a)

0130040

(1)

Kode
nummer

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg)

3) I del B i vedlegg III skal kolonnene for cypermetrin, indoksakarb og metoksyfenozid lyde:

Cypermetrin (cypermetrin, inkludert
andre beslektede isomerblandinger
(summen av isomerer)) (F)

0,05(*)

Indoksakarb som summen av S- og
R-isomerer (F)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

1

1

1

1

0,3

0,3

(4)

Metoksyfenozid (F)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

2

2

(5)
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0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,2

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

1

1

(3)

Nr. 35/614
23.6.2016

Arrowrot

Vårkarse

Sareptasennep

Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt, agretti (Salsola soda))

0212040

0251050

0251070

0252020

ix)

Surannona (guanabana)

0163110

Timian (merian, oregano)

Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte)

Laurbærblader

Estragon (isop)

Bambusskudd

Palmehjerter

0256070

0256080

0256090

0256100

0270080

0270090

Saflortistel

Agurkurt

Oljedodre

Ricinus

0401110

0401120

0401130

0401150

Tang og tare

Rosmarin

0256060

0290000

Salvie (vintersar, sommersar)

0256050

c) Vinblader (vindrueblader)

Durian

0163100

0253000

Brødfrukt (jackfrukt)

(2)

0163090

(1)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

2

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

15
2

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

(5)

2

2

2

2

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

(4)
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0,05(*)

0,05(*)

0,1

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

2

2

2

2

2

2

0,05(*)

0,7

2

2

0,05(*)

0,05(*)

1

0,05(*)

(3)

23.6.2016
Nr. 35/615

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

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

Kapok

Kaffebønner

Urtete (tørket)

a) Blomster

Kamille

Hibiskus

Kronblader av rose

Sjasmin (svarthyllblomster (Sambucus nigra))

Lind

Andre

b) Blader

ii)

iii)

0402040

0620000

0630000

0631000

0631010

0631020

0631030

0631040

0631050

0631990

0632000

Ginsengrot

0633020

c) Røtter

0633000

Vendelrot

0,1(*)

Andre

0632990

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

0,05(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

(4)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

(5)
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0633010

0,1(*)

Maté

0632030

0,1(*)

Rooibosblader (ginkgoblader)

0632020

0,1(*)

Jordbærblader

0632010

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,05(*)

Oljepalmefrukt

0402030

0,05(*)

(3)

Palmenøtter (palmekjerner)

(2)

0402020

(1)

Nr. 35/616
23.6.2016

Andre

Frukt og bær

0810990

0820000

Karve

Muskatnøtt

0810090

0820030

Bukkehornkløver

0810080

Anispepper (kinesisk pepper)

Fennikelfrø

0810070

0820020

Dillfrø

0810060

Allehånde

Spisskummenfrø

0810050

0820010

0,1(*)

Korianderfrø

0810040

ii)

0,1(*)

Sellerifrø (løpstikkefrø)

0810030

0,1(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

10

10

(4)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

(5)
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0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

Svartkarve

0810020

0,1(*)

Anisfrø

0,1(*)

0810010

Frø

KRYDDER

0800000

i)

0,1(*)

Johannesbrød

v)

0650000

0810000

0,1(*)

Kakao (gjærede bønner)

iv)

0640000

8.

0,1(*)

0,1(*)

(3)

d) Andre urteteer

Andre

(2)

0639000

0633990

(1)

23.6.2016
Nr. 35/617

Tamarind

Andre

Bark

0820080

0820990

0830000

Andre

Knopper

0840990

0850000

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

Andre

Blomsterarr

0850990

0860000

0,1(*)

Kapers

0850020

0,1(*)

Kryddernellik

0,2(*)

0,2(*)

0850010

vi)

0,1(*)

Pepperrot

0840040

v)

0,2(*)

Gurkemeie (kurkuma)

0840030

0,2(*)

Ingefær

0840020

0,2(*)

Lakris

0,2(*)

Røtter eller jordstengler

0840000

0840010

0,1(*)

Andre

0830990

0,1(*)

Kanel (kassia)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0830010

iv)

0,1(*)

Vaniljestang

0820070

iii)

0,1(*)

Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper)

0820060

0,1(*)

Einebær

0820050

0,1(*)

(3)

Kardemomme

(2)

0820040

(1)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

(5)
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0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

(4)

Nr. 35/618
23.6.2016

9.

Sikorirøtter

Andre

0900030

0900990

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

1015030

1015040

1015050

1015990

Kjøtt

Fett

Lever

Nyrer

1017010

1017020

1017030

1017040

g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru)

Fett

1015020

1017000

Kjøtt

1015010

e) Hester, esler, muldyr eller mulesler

Sukkerrør

0900020

1015000

Sukkerbete (rot)

0900010

SUKKERPLANTER

Andre

0870990

0900000

Muskatblomme

0870010

0,1

0,05

0,2

0,2
0,2
0,1
0,1

2
2
0,05
0,05
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0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,01(*)

0,1

0,05
0,2

0,01(*)

0,1

0,05
0,2

0,2

2

2

0,2

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,3

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

(5)

2

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,1

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

(4)

2

0,05(*)

0,05(*)

0,2

1

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

Frøkapper

0870000

vii)

0,1(*)

Andre

0860990

0,1(*)

(3)

Safran

(2)

0860010

(1)

23.6.2016
Nr. 35/619

vi)

vii)

1060000

1070000

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

Snegler

Andre landdyrprodukter

0,05(*)

0,05(*)

Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller)

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som grenseverdiene for restmengder gjelder for, vises det til vedlegg I.
(*) Angir bestemmelsesgrensen.
(F) = Løselig i fett.»

v)

Andre

1030990

1050000

Vaktel

1030040

0,05(*)

0,05(*)

0,2

0,2

(3)

0,05(*)

Gås

1030030

(2)

Honning (dronninggelé, pollen)

And

1030020

iv)

Andre

1017990

1040000

Spiselig slakteavfall

1017050

(1)

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,1

0,05
0,01(*)

(5)

(4)
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 524/2011

Nr. 35/621

2016/EØS/35/25

av 26. mai 2011
om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med
hensyn til grenseverdier for rester av bifenyl, deltametrin, etofumesat, isopyrazam, propikonazol,
pymetrozin, pyrimetanil og tebukonazol i eller på visse produkter(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

3)

Når det gjelder deltametrin, er det inngitt en slik søknad
for bruk på poteter. Når det gjelder etofumesat, er det
inngitt en slik søknad for bruk i urtete av blader og
blomster samt timian. Når det gjelder isopyrazam, er det
inngitt en slik søknad for bruk på flere typer korn. Når
det gjelder propikonazol, er det inngitt en slik søknad
for bruk på borddruer, vindruer og epler. Når det gjelder
pyrimetanil, er det inngitt en slik søknad for bruk på erter
med belg. Når det gjelder tebukonazol, er det inngitt en
slik søknad for bruk på forskjellige sitrusfrukter.

4)

I samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 er
disse søknadene evaluert av de berørte medlemsstatene,
og evalueringsrapportene er oversendt Kommisjonen.

5)

Når det gjelder bifenyl, har Kommisjonen mottatt
opplysninger fra Tyskland og driftsansvarlige for
næringsmiddelforetak om at det forekommer bifenyl på
friske urter og urtete som inneholder pesticidrester over
standardgrenseverdien for restmengder. Tyskland framla
en evalueringsrapport og opplyste om at det på grunn av
stoffets utbredelse i ulike kilder er umulig å framstille
urter, nyper til te, krydder og urtete som inneholder
rester av bifenyl, og som overholder grenseverdiene
for restmengder. Under henvisning til vurderingen
omhandlet i artikkel 16 nr. 1 bokstav a) i forordning
(EF) nr. 396/2005 har Tyskland inngitt en søknad om
midlertidige grenseverdier for restmengder for å gjøre det
mulig å bringe de aktuelle produktene i omsetning.

6)

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet,
heretter kalt «Myndigheten», har vurdert søknadene og
evalueringsrapportene, og undersøkte særlig risikoene for
forbrukerne og, der det var relevant, for dyr, og har avgitt
grunngitte uttalelser om de foreslåtte grenseverdiene for
restmengder(3). Myndigheten oversendte disse uttalelsene
til Kommisjonen og medlemsstatene og gjorde dem
tilgjengelige for offentligheten.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for
rester av plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôrvarer
av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av
rådsdirektiv 91/414/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a),
og

ut fra følgende betraktninger:

1)

2)

Grenseverdier for rester av deltametrin, etofumesat,
propikonazol, pymetrozin og pyrimetanil er fastsatt
i vedlegg II og i del B i vedlegg III til forordning (EF)
nr. 396/2005. Grenseverdier for rester av tebukonazol
er fastsatt i del A i vedlegg III til forordning (EF) nr.
396/2005. For isopyrazam er det ikke tidligere fastsatt
grenseverdier for restmengder i noen av vedleggene
til forordning (EF) nr. 396/2005, og standardverdien
på 0,01 mg/kg har vært gjeldende. Det er hittil ikke
fastsatt særskilte grenseverdier for rester av bifenyl, og
stoffet er heller ikke oppført i vedlegg IV til forordning
(EF) nr. 396/2005. Bifenyl ble tidligere brukt som
plantevernmiddel. I samsvar med artikkel 18 nr. 1 bokstav
b) i forordning (EF) nr. 396/2005 gjelder standardverdien
på 0,01 mg/kg for alle produkter oppført i vedlegg I til
nevnte forordning.

I forbindelse med vurdering, i samsvar med rådsdirektiv
91/414/EØF av 15. juli 1991 om markedsføring av
plantefarmasøytiske produkter(2), av hvorvidt det skulle
gis godkjenning for bruk på spinat, portulakk og bladbete
av et plantevernmiddel som inneholder det aktive
stoffet pymetrozin, er det i henhold til artikkel 6 nr. 1 i
forordning (EF) nr. 396/2005 inngitt søknad om endring
av de gjeldende grenseverdiene for restmengder.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 142 av 28.5.2011, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 5/2012 av 10. februar 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)
og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 34 av 21.6.2012, s. 8.
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7)

8)

9)

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Myndigheten konkluderte i sine grunngitte uttalelser
med at alle datakrav var oppfylt, og at endringene i
grenseverdiene for restmengder som søkerne anmodet
om, var akseptable med hensyn til forbrukersikkerhet
på grunnlag av en vurdering av forbrukersikkerheten for
27 bestemte europeiske forbrukergrupper. Myndigheten
tok hensyn til de nyeste opplysningene om stoffenes
toksikologiske egenskaper. Verken livslang eksponering
for disse stoffene gjennom konsum av alle næringsmidler
som kan inneholde dem, eller kortvarig eksponering som
følge av overdrevent konsum av de aktuelle produktene,
viste at det var noen risiko for at akseptabelt daglig inntak
(ADI) eller akutt referansedose (ARfD) overskrides.
Myndigheten anbefalte at grenseverdiene for rester
av bifenyl bare heves i tilfeller der det er dokumentert
nødvendig. Myndigheten påpekte også at det på grunn
av analyseproblemer i noen tilfeller ikke er mulig å
håndheve de gjeldende grenseverdiene, og foreslo derfor
at den nedre bestemmelsesgrensen for disse vekstene
heves. Dette ble bekreftet av opplysninger fra EUs
referanselaboratorium.
På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser
og erklæring, og idet det tas hensyn til faktorer som er
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relevante for saken, anses de foreslåtte endringer av
grenseverdiene å oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i
forordning (EF) nr. 396/2005.
10) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres.
11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden
og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet
har motsatt seg dem —
VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i
samsvar med vedlegget til denne forordning.
Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 26. mai 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

_______
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__________________
(1)

EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1.

()

EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1.

(3)

EFSAs vitenskapelige rapporter finnes på http://www.efsa.europa.eu::

2

Reasoned opinion of EFSA: Modification of the existing MRLs for biphenyl in various commodities. EFSA Journal 2010;8(10):1855.
Adopted: 8 octobre 2010. Published: 10 November 2010.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for deltamethrin in
potatoes, EFSA Journal 2010; 8(11):1900. Published: 10 November 2010. Adopted: 9 November 2010
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for ethofumesate in
herbal infusions (leaves and flowers), EFSA Journal 2010; 8(11):1901. Published: 10 November 2010. Adopted: 10 November
2010
Reasoned opinion of EFSA: Modification of the existing MRL for isopyrazam in several cereals and food commodities of animal
origin EFSA Journal 2010; 8(9):1785. Published: 23 September 2010. Adopted: 16 September 2010
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for propiconazole in
table and wine grapes, EFSA Journal 2010; 8(9):1824. Published: 28 September 2010. Adopted: 24 September 2010
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for pymetrozine on
spinach, purslane and beet leaves, EFSA Journal 2010; 8(10):1881. Published: 27 October 2010. Adopted: 26 October 2010.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for pyrimethanil, in
peas and beans, EFSA Journal 2010; 8(7):1696. Published: 13 July 2010. Adopted: 12 July 2010.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for tebuconazole in
various citrus fruit , EFSA Journal 2010; 8(11):1896. Published: 8 November 2010. Adopted: 5 November 2010.
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VEDLEGG
I vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer:
1) I vedlegg II skal kolonnene for deltametrin, etofumesat, propikonazol, pymetrozin og pyrimetanil lyde:

23.6.2016

Kasjunøtter

Kastanjer

Kokosnøtter

Hasselnøtter (filbertnøtter)

Macadamianøtter

0120030

0120040

0120050

0120060

0120070

Nøtter (med eller uten skall)

0120000

Paranøtter

Andre

0110990

0120020

Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider)

0110050

Mandler

Lime

0110040

0120010

Sitroner (ekte sitron, sitron)

0110030

ii)

Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider)

0110020

Sitrusfrukter

Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneolaer), ugli og
andre hybrider)

i)

FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER

0110010

0110000

1.

(2)

(1)

0100000

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a)

Kodenummer

Deltametrin (cis-deltametrin) (F)

0,05(*)

0,05(*)

(3)

0,05(*)

(4)

Etofumesat (summen av etofumesat og
metabolitten 2,3-dihydro-3,3-dimetyl2-oksobenzofuran-5-yl metansulfonat
uttrykt som etofumesat)

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg)

Propikonazol

0,05(*)

0,05(*)

(5)

Pymetrozin

0,02(*)

0,3

(6)

Pyrimetanil

0,05(*)

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,2

10

(7)
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Andre

Bær og små frukter

0140990

0150000

Blåbringebær (loganbær, boysenbær og moltebær)

c) Bær fra halvbusker

0153000

0153020

b) Jordbær

0152000

Bjørnebær

Vindruer

0151020

0,05(*)

0,5

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

(**)

(**)

0,1

0,1

0,2

(3)

(**)

(**)

(4)

0,05(*)

0,05(*)

0,3

0,05(*)

0,05(*)

0,2

0,05(*)

0,2

0,05(*)

(**)

(**)

0,05(*)

0,05(*)

0,15

(5)

0,02(*)

3

0,5

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,05

0,02(*)

0,05

(**)

(**)

0,02(*)

(6)

0,05(*)

10

5

5

0,05(*)

3

10

0,05(*)

3

(**)

(**)

5

0,05(*)

0,05(*)

0,2

0,05(*)

0,05(*)

(7)
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0153010

Borddruer

0151010

a) Borddruer og vindruer

Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn)

0140040

0151000

Ferskener (nektariner og lignende hybrider)

0140030

v)

Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)

Steinfrukter

0140000

0140020

Andre

0130990

Aprikoser

Japansk mispel

0130050

(2)

0140010

Mispel

0130040

iv)

Kveder

0130030

Kjernefrukter

0130000

Pærer (japanske pærer)

Andre

0120990

0130020

Valnøtter

0120110

Epler (villepler)

Pistasienøtter

0120100

0130010

Pinjekjerner

0120090

iii)

Pekannøtter

0120080

(1)

Nr. 35/626
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vi)

Solbær, hvitrips og rødrips

Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-arter)

Nyper

Morbær (melbær)

Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))

Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og
andre bær fra trær)

Andre

0154030

0154040

0154050

0154060

0154070

0154080

0154990

Fikener

Bordoliven

Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus
aurantifolia x Fortunella spp.))

Stjernefrukt (bilimbi)

Daddelplommer

Jambolan (javaplommer) (javaepler (vannepler), malayepler, rosenepler,
eugeniabær, surinambær (grumichama Eugenia uniflora))

Andre

0161020

0161030

0161040

0161050

0161060

0161070

0161990

b) Uspiselig skall, små

Dadler

0161010

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

0,05(*)

1

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,2

0,5

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,5

(3)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(4)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,05(*)

(5)

(**)

(**)

(**)

0,02(*)

0,02(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,5

0,5

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

3

(6)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

5

0,05(*)

10

(7)
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0162000

a) Spiselig skall

0161000

Forskjellige frukter

Tranebær (tyttebær)

0154020

0160000

Blåbær

0154010

d) Andre små frukter og bær

Andre

0153990

0154000

Bringebær (vinbringebær, åkerbær/bringebær (Rubus arcticus),
nektarbringebær (Rubus arcticus x idaeus))

(2)

0153030

(1)
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Fikenkaktus (kaktusfrukt)

Stjerneepler

Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot,
amarillosapot (gul sapot) og mammeysapot)

Andre

0162040

0162050

0162060

0162990

2.

Pasjonsfrukt

0162030

Mango

Papaya

Granatepler

Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), ilama og andre mellomstore
frukter av familien Annonceae)

Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))

Ananas

Brødfrukt (jackfrukt)

Durian

Surannona (guanabana)

Andre

0163030

0163040

0163050

0163060

0163070

0163080

0163090

0163100

0163110

0163990

Kassava (taro, eddo (japansk taro), tannia)

0,05(*)

0,2

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,05(*)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

0,05(*)

0,05(*)

0,2

(3)

0,05(*)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(4)

0,05(*)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

0,05(*)

(**)

(**)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,1

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

(5)

0,02(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(6)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

0,05(*)

(**)

(**)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,1

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

(7)
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0212010

b) Tropiske rot- og knollvekster

0212000

Rot- og knollvekster

a) Poteter

i)

0211000

0210000

GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE

Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)

0163020

0200000

Avokadoer

0163010

c) Uspiselig skall, store

Litchi (pulasan, rambutan (hårete litchi), mangostan)

0162020

0163000

Kiwier

(2)

0162010

(1)

Nr. 35/628
23.6.2016

Andre

0212990

ii)

Arrowrot

0212040

Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)

Jordskokk

Pastinakk

Rotpersille

Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter,
jordmandler (Cyperus esculentus))

Havrerot (skorsonerrot, svartrot (spansk østersurt))

Kålrot

Neper

Andre

0213040

0213050

0213060

0213070

0213080

0213090

0213100

0213110

0213990

Sjalottløk

Pipeløk (pipeløk og lignende varianter)

Andre

Fruktbærende grønnsaker

0220030

0220040

0220990

0230000

a) Søtvierfamilien

Kepaløk (sølvløk)

0220020

0,05(*)

0,1

0,1

0,1

0,1

0,05(*)

(**)

(3)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,1

(**)

(4)

0,05(*)

0,05(*)

(**)

(5)

0,02(*)

(**)

(6)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,1

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

1

0,05(*)

(**)

(7)
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0231000

Hvitløk

0220010

iii)

Knollselleri

0213030

Løk

Gulrøtter

0213020

0220000

Rødbeter

0213010

c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete

Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)

0212030

0213000

Søtpoteter

(2)

0212020

(1)
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Okra

Andre

0231040

0231990

iv)

Auberginer (eggplanter) (pepino)

0231030

Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson))

Andre

0232030

0232990

Andre

d) Sukkermais

e) Andre fruktbærende grønnsaker

Kål

0233990

0234000

0239000

0240000

Brokkoli (calabrese, kinesisk brokkoli, brokkolirybs)

Blomkål

Andre

b) Hodekål

Rosenkål

Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)

0241010

0241020

0241990

0242000

0242010

0242020

0,1

0,1

Vannmeloner

0233030

a) Blomsterkål

0,05(*)

Kjempegresskar (vintersquash)

0233020

0241000

0,05(*)

Meloner (hornmelon)

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,2

0,3

(3)

0233010

c) Gresskarfamilien – uspiselig skall

Sylteagurker

0232020

0233000

Slangeagurker

0232010

b) Gresskarfamilien – spiselig skall

Paprika (chilipepper)

0231020

0232000

Tomater (kirsebærtomater, tretomat, physalis, bukketorn, kinabukketorn
(Lycium barbarum og L. chinense))

(2)

0231010

(1)

0,05(*)

(4)

0,05(*)

(5)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

1

0,05(*)

0,05(*)

1

2

1

(7)
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0,05

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,2

0,5

0,02(*)

1

0,5

1

0,5

(6)

Nr. 35/630
23.6.2016

d) Knutekål

Bladgrønnsaker og friske urter

0244000

0250000

Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendiv,
sugar loaf)

Karse

Vårkarse

Salatsennep, rucola (steinsennep)

Sareptasennep

Blader og spirer av Brassica spp. (mizuna, erteblader, reddikblader og andre
unge spirer av Brassica (høstet opp til bladstadium 8))

Andre

0251030

0251040

0251050

0251060

0251070

0251080

0251990

Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat)

Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt,
agretti (Salsola soda))

Bladbete (mangold) (blader av rødbete)

Andre

0252010

0252020

0252030

0252990

b) Spinat og lignende (blader)

Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat)

0251020

0252000

Vårsalat (taggbegersalat)

0251010

a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea

Andre

0243990

0251000

Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål)

0243020

v)

Kinakål (indisk (kinesisk) sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, petsai)

c) Bladkål

Andre

(2)

0243010

0243000

0242990

(1)

(**)

0,5

(**)

(**)

0,5

0,05(*)

0,5

(3)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

0,05(*)

(5)

0,02(*)

0,4

(**)

0,4

(**)

(**)

2

0,02(*)

0,2

0,02(*)

(6)

(**)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

(**)

0,05(*)

(**)

0,05(*)

10

10

0,05(*)

(7)
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0,05(*)

(**)

0,05(*)

(**)

(**)

0,05(*)

(4)

23.6.2016
Nr. 35/631

vi)

0,5

Urter

0256000

Persille

Salvie (vintersar, sommersar)

Rosmarin

Timian (merian, oregano)

Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte)

Laurbærblader

Estragon (isop)

Andre (spiselige blomster)

0256040

0256050

0256060

0256070

0256080

0256090

0256100

0256990

Erter (med belg) (sukkererter)

Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter)

Linser

Andre

Stengelgrønnsaker (friske)

0260030

0260040

0260050

0260990

0270000

Asparges

Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, limabønner,
vignabønner)

0260020

0,05(*)

0,2

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,05(*)

0,05(*)

1

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

1

1

1

1

0,05(*)

0,05(*)

(*)

(4)

0,05(*)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(*)

(5)

0,02(*)

1

1

1

1

1

2

2

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

2

2

2

2

0,02(*)

0,02(*)

(*)

(6)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,2

3

0,05(*)

2

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

3

0,05(*)

0,05(*)

(*)

(7)
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0270010

Bønner (med belg) (hagebønner (skolmbønner, brytbønner), prydbønner (runner
beans), snittebønner, langbønner)

0260010

vii)

Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk
kjørvel og andre Apiacea-blader)

0256030

Belgfrukter (friske)

Gressløk

0256020

0260000

Kjørvel

0256010

(**)

0,05(*)

e) Salatsikori

0255000

f)

0,05(*)

d) Brønnkarse

0254000

(*)

(3)

c) Vinblader (vindrueblader)

(2)

0253000

(1)

Nr. 35/632
23.6.2016

3.

Andre

OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER

0300990

0400000

Linfrø

Peanøtter

Valmuefrø

0401010

0401020

0401030

Oljeholdige frø

Lupiner

0300040

i)

Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)

0300030

0401000

Linser

0300020

4.

Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) flageolettbønner, jackbønner,
limabønner, bondebønner, vignabønner)

TØRKEDE BELGFRUKTER

0300000

0300010

Tang og tare

ix)

viii) Sopp

0280000

0290000

Andre

0270990

Andre

Palmehjerter

0270090

0280990

Bambusskudd

0270080

Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)

Rabarbra

0270070

0280020

Purre

0270060

Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp)

0,05(*)

Artisjokk

0270050

0280010

0,05(*)

Fennikel

0270040

0,05(*)

0,1(*)

0,05(*)

(**)

0,05(*)

(**)

(**)

(4)

0,1(*)

0,2

0,1(*)

0,05(*)

(**)

0,05(*)

0,05(*)

(**)

(**)

0,05(*)

0,1

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

(5)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

(**)

0,02(*)

(**)

(**)

(6)

0,1(*)

0,5

(**)

0,05(*)

0,05(*)

(**)

(**)

0,05(*)

1

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

(7)
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0,05(*)

0,05(*)

1

(**)

(**)

(**)

0,05(*)

0,2

0,1

0,05(*)

0,05(*)

Stilkselleri

0270030

0,05(*)

(3)

Kardon

(2)

0270020

(1)

23.6.2016
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Andre

Oljeholdige frukter

0401990

0402000

5.

Ricinus

0401150

Bygg

Bokhvete (amarant, kinoa)

Mais

Hirse (stor busthirse, teff)

Havre

Ris

0500020

0500030

0500040

0500050

0500060

KORN

0500010

0500000

Andre

Hampefrø

0401140

0402990

Oljedodre

0401130

Kapok

Agurkurt

0401120

0402040

Saflortistel

0401110

Oljepalmefrukt

Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)

0401100

0402030

Bomullsfrø

0401090

Palmenøtter (palmekjerner)

Sennepsfrø

0401080

0402020

Soyabønner

0401070

Oliven til produksjon av olivenolje

Rapsfrø (rybs)

0401060

0402010

Solsikkefrø

0401050

ii)

Sesamfrø

(2)

0401040

(1)

2

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

1

0,05(*)

(**)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

0,05(*)

0,05(*)

0,1

0,05(*)

0,1

0,05(*)

0,05(*)

(3)

0,05(*)

0,1(*)

(**)

(**)

(**)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(4)

0,05(*)

0,02(*)

(**)

(**)

(**)

0,02(*)

0,02(*)

(**)

0,02(*)

(**)

(**)

(**)

0,02(*)

0,05

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

(6)

0,05(*)

0,1(*)

(**)

(**)

(**)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(7)

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

0,2

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,2

0,1(*)

(**)

(**)

(**)

0,05(*)

0,1(*)

(**)

0,1(*)

(**)

(**)

(**)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

(5)

Nr. 35/634
23.6.2016

(**)

(**)
(**)

a) Blomster

Kamille

Hibiskus

Kronblader av rose

Sjasmin (svarthyllblomster (Sambucus nigra))

Lind

Andre

b) Blader

0631000

0631010

0631020

0631030

0631040

0631050

0631990

0632000

d) Andre urteteer

Andre

0633990

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,1(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,1(*)

(6)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,1(*)

(7)
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0639000

Ginsengrot

0633020

c) Røtter

0633000

Vendelrot

(**)

Andre

0632990

0633010

(**)

Maté

0632030

(**)

Rooibosblader (ginkgoblader)

0632020

(**)

Jordbærblader

0632010

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Urtete (tørket)

iii)

0630000

5
(**)

ii)

0620000

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

Kaffebønner

i)

TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO

0600000

0610000

0,1(*)

Andre

0500990

6.

0,05(*)

Hvete (spelthvete, rughvete)

0500090

0,05(*)

0,05(*)

(5)

Sorghum

(4)

0500080

(3)

Rug

(2)

0500070

(1)

23.6.2016
Nr. 35/635

Spisskummenfrø

Dillfrø

Fennikelfrø

Bukkehornkløver

Muskatnøtt

Andre

Frukt og bær

0810050

0810060

0810070

0810080

0810090

0810990

0820000

(**)
(**)

Karve

Kardemomme

Einebær

Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper)

Vaniljestang

Tamarind

Andre

Bark

0820030

0820040

0820050

0820060

0820070

0820080

0820990

0830000

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Anispepper (kinesisk pepper)

0820020

(**)

Allehånde

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0820010

iii)

(**)

Korianderfrø

0810040

ii)

(**)

Sellerifrø (løpstikkefrø)

0810030

(**)

Svartkarve

(**)

(**)

0810020

Frø

Anisfrø

i)

(**)

5

0810010

0810000

8.

0800000

KRYDDER

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

7.

0700000

(**)

v)

0650000

Johannesbrød

iv)

(**)

(3)

Kakao (gjærede bønner)

(2)

0640000

(1)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,1(*)

(**)

(**)

(5)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

15

(**)

(**)

(6)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,1(*)

(**)

(**)

(7)
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(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,1(*)

(**)

(**)

(4)
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9.

Andre

Knopper

0840990

0850000

(**)

Blomsterarr

0860000

Sikorirøtter

Andre

0900030

0900990

10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR

Sukkerrør

0900020

(**)

(**)

(**)

(**)

0,1(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(4)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(5)

0,01(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(6)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(7)
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1000000

Sukkerbete (rot)

(**)

SUKKERPLANTER

0900000

0900010

(**)

Andre

0870990

(**)

Muskatblomme

(**)

Frøkapper

0870000

0870010

(**)

Andre

0860990

(**)

Safran

0860010

vii)

(**)

Andre

0850990

(**)

Kapers

0850020

(**)

Kryddernellik

(**)

(**)

0850010

vi)

(**)

Pepperrot

0840040

v)

(**)

Gurkemeie

0840030

(**)

Ingefær

0840020

(**)

Lakris

0840010

(**)

Røtter eller jordstengler

0840000

iv)

(**)

Andre

0830990

(**)

(3)

Kanel (kassia)

(2)

0830010

(1)

23.6.2016
Nr. 35/637

Fettfritt eller magert kjøtt

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

b) Storfe

Kjøtt

Fett

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

1011020

1011030

1011040

1011050

1011990

1012000

1012010

1012020

1012030

1012040

1012050

1012990

Spiselig slakteavfall

Andre

1013050

1013990

Kjøtt

Nyrer

1013040

1014010

Lever

1013030

d) Geit

Fett

1013020

0,5

0,5

0,5

0,03(*)

0,03(*)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,03(*)

0,03(*)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,03(*)

0,03(*)

0,5

0,5

(3)

(4)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,1

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,1

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

(5)

(6)

(7)
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1014000

Kjøtt

1013010

c) Sau

Kjøtt

1011010

1013000

(2)

Kjøtt, bearbeidet kjøtt, slakteavfall, blod, animalsk fett, ferskt, kjølt eller
fryst, saltet, i saltlake, tørket, røkt eller bearbeidet til mel, andre bearbeidede
produkter, f.eks. pølser, og næringsmidler framstilt av disse

a) Svin

i)

1011000

1010000

(1)

Nr. 35/638
23.6.2016

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

1014040

1014050

1014990

(2)

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

1016040

1016050

1016990

Kjøtt

Fett

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

1017010

1017020

1017030

1017040

1017050

1017990

g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru)

Lever

1016030

1017000

Fett

Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due

1016000

1016020

Andre

1015990

Kjøtt

Spiselig slakteavfall

1015050

1016010

0,1

Nyrer

1015040

f)

(**)

Lever

1015030

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(4)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,01(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,1

0,01(*)

(5)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(6)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(7)
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(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Fett

1015020

(**)

Kjøtt

(**)

0,5

0,5

0,03(*)

0,03(*)

0,5

(3)

1015010

e) Hester, esler, muldyr eller mulesler

Lever

1014030

1015000

Fett

1014020

(1)

23.6.2016
Nr. 35/639

vii)

1070000

(**)
(**)
(**)

Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller)

Snegler

Andre landdyrprodukter

For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til vedlegg I.
Angir bestemmelsesgrensen.
Kombinasjon av pesticid og kodenummer som grenseverdien for restmengder som fastsatt i vedlegg III del B, gjelder for.
= Løselig i fett.»

vi)

1060000

(a)
(*)
(**)
(F)

v)

1050000

(**)
(**)

Andre

1030990

(**)

(**)

(**)

0,05(*)

0,05

(3)

Honning (dronninggelé, pollen)

Vaktel

1030040

iv)

Gås

1030030

1040000

And

Fugleegg, ferske, konserverte eller kokte, egg uten skall og eggeplommer,
ferske, tørkede, dampkokte eller kokt i vann, formede, fryste eller på annen
måte konserverte, også tilsatt sukker eller annet søtningsmiddel

1030000

1030020

Andre

1020990

Kylling

Hest

1020040

1030010

Geit

1020030

iii)

Sau

1020020

Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker eller søtningsmiddel,
smør og annet fett fra melk, ost eller ostemasse

Storfe

ii)

(2)

1020010

1020000

(1)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(4)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,01(*)

0,01(*)

(5)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(6)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(7)

Nr. 35/640
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Kasjunøtter

Kastanjer

Kokosnøtter

Hasselnøtter (filbertnøtter)

Macadamianøtter

Pekannøtter

0120030

0120040

0120050

0120060

0120070

0120080

Nøtter (med eller uten skall)

0120000

Paranøtter

Andre

0110990

0120020

Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider)

0110050

Mandler

Lime

0110040

0120010

Sitroner (ekte sitron, sitron)

0110030

ii)

Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider)

Sitrusfrukter

0110020

i)

FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER

Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneolaer), ugli og andre hybrider)

1.

0110010

0110000

0100000

(2)

(1)

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg)

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(*)

Kolonnen for tebukonazol skal lyde:

Kodenummer

i)

a) I del A gjøres følgende endringer:

2) I vedlegg III gjøres følgende endringer:

Tebukonazol

0,05(*)

0,9

3

0,9

0,9

0,9

0,9

(3)

23.6.2016
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Bær og små frukter

0150000

Blåbringebær (loganbær, boysenbær og moltebær)

Bringebær (vinbringebær, åkerbær/bringebær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x idaeus))

0153030

c) Bær fra halvbusker

0153000

0153020

b) Jordbær

0152000

Bjørnebær

Vindruer

0151020

(2)

0153010

Borddruer

0151010

a) Borddruer og vindruer

Andre

0140990

0151000

Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn)

0140040

v)

Ferskener (nektariner og lignende hybrider)

0140030

Steinfrukter

0140000

Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)

Andre

0130990

0140020

Japansk mispel

0130050

Aprikoser

Mispel

0130040

0140010

Kveder

0130030

iv)

Pærer (japanske pærer)

Kjernefrukter

0130000

0130020

Andre

0120990

Epler (villepler)

Valnøtter

0120110

0130010

Pistasienøtter

0120100

iii)

Pinjekjerner

0120090

(1)

1

0,05(*)

2

0,5

0,5

1

5

1

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

(3)
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Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-arter)

Nyper

Morbær (melbær)

Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))

Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær)

Andre

0154040

0154050

0154060

0154070

0154080

0154990

Fikener

Bordoliven

Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

Stjernefrukt (bilimbi)

Daddelplommer

Jambolan (javaplommer) (javaepler (vannepler), malayepler, rosenepler, eugeniabær, surinambær (grumichama Eugenia uniflora))

Andre

0161020

0161030

0161040

0161050

0161060

0161070

0161990

Kiwier

Litchi (pulasan, rambutan (hårete litchi), mangostan)

Pasjonsfrukt

Fikenkaktus (kaktusfrukt)

Stjerneepler

0162010

0162020

0162030

0162040

0162050

b) Uspiselig skall, små

Dadler

0161010

0162000

a) Spiselig skall

0161000

Forskjellige frukter

Solbær, hvitrips og rødrips

0154030

vi)

Tranebær (tyttebær)

0154020

0160000

Blåbær

d) Andre små frukter og bær

Andre

(2)

0154010

0154000

0153990

(1)

0,05(*)

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

0,05(*)

1

0,05(*)

0,5

0,05(*)

2

(3)

23.6.2016
Nr. 35/643

Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), ilama og andre mellomstore frukter av familien Annonceae)

Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))

Ananas

Brødfrukt (jackfrukt)

Durian

Surannona (guanabana)

Andre

0163060

0163070

0163080

0163090

0163100

0163110

0163990

Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)

Arrowrot

Andre

0212030

0212040

0212990

0213010

Rødbeter

c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete

Søtpoteter

0212020

0,05(*)

0,05(*)

0,2

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

2

0,1

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

(3)

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

0213000

Kassava (taro, eddo (japansk taro), tannia)

b) Tropiske rot- og knollvekster

0212000

0212010

a) Poteter

Rot- og knollvekster

0211000

i)

Granatepler

0163050

0210000

Papaya

0163040

GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE

Mango

0163030

2.

Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)

0163020

0200000

Avokadoer

0163010

c) Uspiselig skall, store

Andre

0162990

0163000

Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot (gul sapot) og mammeysapot)

(2)

0162060

(1)

Nr. 35/644
23.6.2016

Pastinakk

Rotpersille

Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, jordmandler (Cyperus esculentus))

Havrerot (skorsonerrot, svartrot (spansk østersurt))

Kålrot

Neper

Andre

0213060

0213070

0213080

0213090

0213100

0213110

0213990

Sjalottløk

Pipeløk (pipeløk og lignende varianter)

Andre

Fruktbærende grønnsaker

0220030

0220040

0220990

0230000

Auberginer (eggplanter) (pepino)

Okra

Andre

0231030

0231040

0231990

0232010

Slangeagurker

b) Gresskarfamilien – spiselig skall

Paprika (chilipepper)

0231020

0,5

0,05(*)

0,05(*)

0,5

0,5

1

0,05(*)

0,5

0,05(*)

0,05(*)

0,1

0,05(*)

0,3

0,3

0,4

0,05(*)

0,5

0,5

0,05(*)

0,4

0,5

0,5

(3)
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0232000

Tomater (kirsebærtomater, tretomat, physalis, bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og L. chinense))

0231010

a) Søtvierfamilien

Kepaløk (sølvløk)

0220020

0231000

Hvitløk

0220010

iii)

Jordskokk

0213050

Løk

Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)

0213040

ii)

Knollselleri

0213030

0220000

Gulrøtter

(2)

0213020

(1)

23.6.2016
Nr. 35/645

iv)

Andre

0232990

e) Andre fruktbærende grønnsaker

Kål

0239000

0240000

Andre

b) Hodekål

Rosenkål

Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)

Andre

0241990

0242000

0242010

0242020

0242990

d) Knutekål

Bladgrønnsaker og friske urter

0244000

0250000

a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea

0,05(*)

Andre

0243990

0,05(*)

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

0251000

0,05(*)

Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål)

0243020

0,05(*)

Kinakål (indisk (kinesisk) sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai)

1

0,5

1

0,5

0,05(*)

1

1

0,05(*)

0,2

0243010

c) Bladkål

Blomkål

0241020

0243000

Brokkoli (calabrese, kinesisk brokkoli, brokkolirybs)

0241010

v)

d) Sukkermais

0234000

a) Blomsterkål

0,2

Andre

0233990

0241000

0,05(*)

Vannmeloner

0233030

0,2

Kjempegresskar (vintersquash)

0233020

0,2

0,05(*)

0,2

0,05(*)

(3)

Meloner (hornmelon)

(2)

0233010

c) Gresskarfamilien – uspiselig skall

Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson))

0232030

0233000

Sylteagurker

0232020

(1)

Nr. 35/646
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Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendiv, sugar loaf)

Karse

Vårkarse

Salatsennep, rucola (steinsennep)

Sareptasennep

Blader og spirer av Brassica spp. (mizuna, erteblader, reddikblader og andre unge spirer av Brassica (høstet opp til bladstadium 8))

Andre

0251030

0251040

0251050

0251060

0251070

0251080

0251990

Urter

0256000

Kjørvel

Gressløk

Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea-blader)

Persille

Salvie (vintersar, sommersar)

Rosmarin

Timian (merian, oregano)

Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte)

0256010

0256020

0256030

0256040

0256050

0256060

0256070

0256080

0,05(*)

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,5

0,05(*)

0,05(*)

e) Salatsikori

0255000

f)

0,05(*)

d) Brønnkarse

0254000

Andre

0252990

0,05(*)

Bladbete (mangold) (blader av rødbete)

0252030

c) Vinblader (vindrueblader)

Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt, agretti (Salsola soda))

0252020

0,05(*)

(3)

0253000

Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat)

0252010

b) Spinat og lignende (blader)

Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat)

0251020

0252000

Vårsalat (taggbegersalat)

(2)

0251010

(1)

23.6.2016
Nr. 35/647

Tang og tare

ix)

viii) Sopp

0280000

0290000

Andre

0270990

Andre

Palmehjerter

0270090

0280990

Bambusskudd

0270080

Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)

Rabarbra

0270070

0280020

Purre

0270060

Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp)

0,05(*)

Artisjokk

0270050

0280010

0,05(*)

Fennikel

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

1

0,5

0,05(*)

0,3

0,05(*)

0270040

0,05(*)

Stilkselleri

Stengelgrønnsaker (friske)

0270000

0,05(*)

0270030

Andre

0260990

0,05(*)

Kardon

Linser

0260050

0,05(*)

0270020

Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter)

0260040

2

Asparges

Erter (med belg) (sukkererter)

0260030

2

2

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

(3)

0270010

Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, limabønner, vignabønner)

0260020

vii)

Bønner (med belg) (hagebønner (skolmbønner, brytbønner), prydbønner (runner beans), snittebønner, langbønner)

(2)

0260010

Belgfrukter (friske)

Andre (spiselige blomster)

0256990

vi)

Estragon (isop)

0256100

0260000

Laurbærblader

0256090

(1)

Nr. 35/648
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OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER

0400000

Soyabønner

Sennepsfrø

Bomullsfrø

Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)

Saflortistel

Agurkurt

Oljedodre

Hampefrø

Ricinus

Andre

Oljeholdige frukter

0401070

0401080

0401090

0401100

0401110

0401120

0401130

0401140

0401150

0401990

0402000

Palmenøtter (palmekjerner)

Rapsfrø (rybs)

0401060

0402020

Solsikkefrø

0401050

Oliven til produksjon av olivenolje

Sesamfrø

0401040

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,2

0,1

0,5

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)
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0402010

0,05(*)

Valmuefrø

0401030

ii)

0,05(*)

Peanøtter

0401020

0,05(*)

Linfrø

0,05(*)

0,05(*)

0,2

0,05(*)

0,05(*)

0,2

(3)

0401010

Oljeholdige frø

Andre

0300990

i)

Lupiner

0300040

0401000

Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)

0300030

4.

Linser

0300020

TØRKEDE BELGFRUKTER

Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) flageolettbønner, jackbønner, limabønner, bondebønner, vignabønner)

3.

(2)

0300010

0300000

(1)

23.6.2016
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Hvete (spelthvete, rughvete)

Andre

TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO

0500090

0500990

0600000

Kronblader av rose

Sjasmin (svarthyllblomster (Sambucus nigra))

Lind

Andre

b) Blader

0631030

0631040

0631050

0631990

0632000

Jordbærblader

Hibiskus

0631020

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

0632010

Kamille

0631010

50

Urtete (tørket)

a) Blomster

0,1

0,05(*)

0,2

0,2

0,2

0,2

2

2

0,2

0,2

0,2

2

(3)

Kaffebønner

0631000

iii)

Sorghum

0500080

0630000

Rug

0500070

ii)

Ris

0500060

0620000

Havre

0500050

(2)

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

Hirse (stor busthirse, teff)

0500040

i)

Mais

0500030

0610000

Bokhvete (amarant, kinoa)

0500020

6.

Bygg

0500010

KORN

Andre

0402990

5.

Kapok

0402040

0500000

Oljepalmefrukt

0402030

(1)

Nr. 35/650
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8.

0800000

Andre

Frukt og bær

0810990

0820000

Karve

Muskatnøtt

0810090

0820030

Bukkehornkløver

0810080

Anispepper (kinesisk pepper)

Fennikelfrø

0810070

0820020

Dillfrø

0810060

Allehånde

Spisskummenfrø

0810050

0820010

1

Korianderfrø

0810040

ii)

1

Sellerifrø (løpstikkefrø)

0810030

1

1

2

1

1

2

1

2

Svartkarve

2

0810020

Frø

Anisfrø

i)

0810010

0810000

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

7.

0700000

KRYDDER

0,05(*)

Johannesbrød

v)

0650000

30

0,05(*)

Kakao (gjærede bønner)

iv)

0640000

(3)

d) Andre urteteer

Andre

0633990

(2)

0639000

Ginsengrot

c) Røtter

0633000

0633020

Andre

0632990

Vendelrot

Maté

0632030

0633010

Rooibosblader (ginkgoblader)

0632020

(1)

23.6.2016
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9.

SUKKERPLANTER

Andre

0870990

(2)

0,05(*)

1

1

1

1

1

(3)
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0900000

Muskatblomme

Frøkapper

0870000

0870010

Andre

0860990

vii)

Safran

0860010

Blomsterarr

0860000

vi)

Andre

0850990

Knopper

0850000

Kapers

Andre

0840990

0850020

Pepperrot

0840040

Kryddernellik

Gurkemeie

0840030

0850010

Ingefær

0840020

v)

Lakris

0840010

Røtter eller jordstengler

iv)

Bark

0830000

0840000

Andre

0820990

Andre

Tamarind

0820080

0830990

Vaniljestang

0820070

Kanel (kassia)

Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper)

0820060

0830010

Einebær

0820050

iii)

Kardemomme

0820040

(1)

Nr. 35/652
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Sikorirøtter

Andre

0900030

0900990

Fettfritt eller magert kjøtt

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

b) Storfe

Kjøtt

Fett

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

1011020

1011030

1011040

1011050

1011990

1012000

1012010

1012020

1012030

1012040

1012050

1012990

Kjøtt

Fett

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

1013010

1013020

1013030

1013040

1013050

c) Sau

Kjøtt

1011010

1013000

(2)

Kjøtt, bearbeidet kjøtt, slakteavfall, blod, animalsk fett, ferskt, kjølt eller fryst, saltet, i saltlake, tørket, røkt eller bearbeidet til mel, andre bearbeidede
produkter, f.eks. pølser, og næringsmidler framstilt av disse

a) Svin

i)

1011000

1010000

10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR

Sukkerrør

0900020

1000000

Sukkerbete (rot)

0900010

(1)

0,1

(3)

23.6.2016
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Fett

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

1014020

1014030

1014040

1014050

1014990

Spiselig slakteavfall

Andre

1016050

1016990

Kjøtt

Fett

Lever

Nyrer

1017010

1017020

1017030

1017040

g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru)

Nyrer

1016040

1017000

Lever

Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due

1016000

1016030

Andre

1015990

Fett

Spiselig slakteavfall

1015050

1016020

Nyrer

1015040

Kjøtt

Lever

1015030

1016010

Fett

1015020

f)

Kjøtt

1015010

e) Hester, esler, muldyr eller mulesler

Kjøtt

1014010

1015000

d) Geit

Andre

1014000

1013990

(1)

(2)

(3)
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ii)

0,05(*)

Honning (dronninggelé, pollen)

Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller)

Snegler

iv)

v)

vi)

vii)

1040000

1050000

1060000

1070000

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som grenseverdiene for restmengder gjelder for, vises det til vedlegg I.
(*) Angir bestemmelsesgrensen.»

0,1

0,05(*)

Andre

1030990

Andre landdyrprodukter

0,05(*)

Vaktel

1030040

0,1

Gås

Fugleegg, ferske, konserverte eller kokte, egg uten skall og eggeplommer, ferske, tørkede, dampkokte eller kokt i vann, formede, fryste eller på annen måte
konserverte, også tilsatt sukker eller annet søtningsmiddel

1030000

1030030

Andre

1020990

And

Hest

1020040

1030020

Geit

1020030

Kylling

Sau

1020020

0,05(*)

(3)

1030010

Storfe

1020010

iii)

(2)

Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker eller søtningsmiddel, smør og annet fett fra melk, ost eller ostemasse

Andre

1017990

1020000

Spiselig slakteavfall

1017050

(1)
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Kasjunøtter

Kastanjer

Kokosnøtter

Hasselnøtter (filbertnøtter)

Macadamianøtter

Pekannøtter

Pinjekjerner

Pistasienøtter

Valnøtter

Andre

0120030

0120040

0120050

0120060

0120070

0120080

0120090

0120100

0120110

0120990

Nøtter (med eller uten skall)

0120000

Paranøtter

Andre

0110990

0120020

Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider)

0110050

Mandler

Lime

0110040

0120010

Sitroner (ekte sitron, sitron)

0110030

ii)

Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider)

0110020

Sitrusfrukter

Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneolaer), ugli og andre hybrider)

i)

FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER

0110010

0110000

1.

(2)

(1)

0100000

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a)

Kodenummer

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg)

ii) Følgende kolonner for isopyrazam og bifenyl tilføyes:

Bifenyl

0,01(*)

0,01(*)

(3)

Isopyrazam

0,01(*)

(4)
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Bær og små frukter

0150000

Andre

0153990

Blåbær

Tranebær (tyttebær)

Solbær, hvitrips og rødrips

0154010

0154020

0154030

d) Andre små frukter og bær

Bringebær (vinbringebær, åkerbær/bringebær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x idaeus))

0153030

0154000

Blåbringebær (loganbær, boysenbær og moltebær)

0153020

0,01(*)

(4)
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0,01(*)

0,01(*)

c) Bær fra halvbusker

0153000

Bjørnebær

0,01(*)

b) Jordbær

0152000

0153010

0,01(*)

Vindruer

0151020

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

(3)

Borddruer

(2)

0151010

a) Borddruer og vindruer

Andre

0140990

0151000

Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn)

0140040

v)

Ferskener (nektariner og lignende hybrider)

0140030

Steinfrukter

0140000

Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)

Andre

0130990

0140020

Japansk mispel

0130050

Aprikoser

Mispel

0130040

0140010

Kveder

0130030

iv)

Pærer (japanske pærer)

0130020

Kjernefrukter

Epler (villepler)

iii)

0130010

0130000

(1)

23.6.2016
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Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))

Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær)

Andre

0154070

0154080

0154990

Fikener

Bordoliven

Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

Stjernefrukt (bilimbi)

Daddelplommer

Jambolan (javaplommer) (javaepler (vannepler), malayepler, rosenepler, eugeniabær, surinambær (grumichama Eugenia uniflora))

Andre

0161020

0161030

0161040

0161050

0161060

0161070

0161990

Pasjonsfrukt

Fikenkaktus (kaktusfrukt)

Stjerneepler

Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot (gul sapot) og mammeysapot)

Andre

0162030

0162040

0162050

0162060

0162990

0163010

Avokadoer

c) Uspiselig skall, store

Litchi (pulasan, rambutan (hårete litchi), mangostan)

0162020

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,02

0,01(*)

(3)

(4)
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0163000

Kiwier

0162010

b) Uspiselig skall, små

Dadler

0161010

0162000

a) Spiselig skall

0161000

Forskjellige frukter

Morbær (melbær)

0154060

vi)

Nyper

0154050

0160000

Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-arter)

(2)

0154040

(1)

Nr. 35/658
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Granatepler

Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), ilama og andre mellomstore frukter av familien Annonceae)

Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))

Ananas

Brødfrukt (jackfrukt)

Durian

Surannona (guanabana)

Andre

0163050

0163060

0163070

0163080

0163090

0163100

0163110

0163990

Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)

Arrowrot

Andre

0212030

0212040

0212990

Rødbeter

Gulrøtter

Knollselleri

Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)

Jordskokk

Pastinakk

0213010

0213020

0213030

0213040

0213050

0213060

c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete

Søtpoteter

0212020

0213000

Kassava (taro, eddo (japansk taro), tannia)

0212010

b) Tropiske rot- og knollvekster

0212000

Rot- og knollvekster

a) Poteter

i)

0211000

0210000

GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE

Papaya

0163040

2.

Mango

0163030

0200000

Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)

(2)

0163020

(1)

0,01(*)

(3)

0,01(*)

(4)
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Neper

Andre

0213110

0213990

Sjalottløk

Pipeløk (pipeløk og lignende varianter)

Andre

Fruktbærende grønnsaker

0220030

0220040

0220990

0230000

Auberginer (eggplanter) (pepino)

Okra

Andre

0231030

0231040

0231990

Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson))

Andre

0232030

0232990

Meloner (hornmelon)

Kjempegresskar (vintersquash)

0233020

0,01(*)

0,01(*)

(3)

(4)
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0233010

c) Gresskarfamilien – uspiselig skall

Sylteagurker

0232020

0233000

Slangeagurker

0232010

b) Gresskarfamilien – spiselig skall

Paprika (chilipepper)

0231020

0232000

Tomater (kirsebærtomater, tretomat, physalis, bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og L. chinense))

0231010

a) Søtvierfamilien

Kepaløk (sølvløk)

0220020

0231000

Hvitløk

0220010

iii)

Kålrot

0213100

Løk

Havrerot (skorsonerrot, svartrot (spansk østersurt))

0213090

ii)

Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, jordmandler (Cyperus esculentus))

0213080

0220000

Rotpersille

(2)

0213070

(1)

Nr. 35/660
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Kål

0240000

Andre

b) Hodekål

Rosenkål

Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)

Andre

0241990

0242000

0242010

0242020

0242990

Andre

d) Knutekål

Bladgrønnsaker og friske urter

0243990

0244000

0250000

Vårsalat (taggbegersalat)

Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat)

Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendiv, sugar loaf)

Karse

Vårkarse

Salatsennep, rucola (steinsennep)

Sareptasennep

0251010

0251020

0251030

0251040

0251050

0251060

0251070

a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea

Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål)

0243020

0251000

Kinakål (indisk (kinesisk) sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai)

(2)

0243010

c) Bladkål

Blomkål

0241020

0243000

Brokkoli (calabrese, kinesisk brokkoli, brokkolirybs)

0241010

v)

e) Andre fruktbærende grønnsaker

0239000

a) Blomsterkål

d) Sukkermais

0234000

0241000

Andre

0233990

iv)

Vannmeloner

0233030

(1)

0,01(*)

0,01(*)

(3)

(4)
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vi)

0,1

Urter

0256000

Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea-blader)

Persille

Salvie (vintersar, sommersar)

Rosmarin

Timian (merian, oregano)

Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte)

Laurbærblader

Estragon (isop)

Andre (spiselige blomster)

0256030

0256040

0256050

0256060

0256070

0256080

0256090

0256100

0256990

Bønner (med belg) (hagebønner (skolmbønner, brytbønner), prydbønner (runner beans), snittebønner, langbønner)

Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, limabønner, vignabønner)

Erter (med belg) (sukkererter)

0260010

0260020

0260030

Belgfrukter (friske)

Gressløk

0256020

0260000

Kjørvel

0256010

0,01(*)

0,01(*)

e) Salatsikori

0255000

f)

0,01(*)

d) Brønnkarse

0254000

Andre

0252990

0,01(*)

Bladbete (mangold) (blader av rødbete)

0252030

c) Vinblader (vindrueblader)

Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt, agretti (Salsola soda))

0252020

0,01(*)

(3)

0253000

Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat)

0252010

b) Spinat og lignende (blader)

Andre

0251990

0252000

Blader og spirer av Brassica spp. (mizuna, erteblader, reddikblader og andre unge spirer av Brassica (høstet opp til bladstadium 8))

(2)

0251080

(1)

(4)
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3.

Andre

OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER

0300990

0400000

Oljeholdige frø

Lupiner

0300040

i)

Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)

0300030

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

(3)

0,01(*)

0,01(*)

(4)
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0401000

Linser

0300020

4.

Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) flageolettbønner, jackbønner, limabønner, bondebønner, vignabønner)

(2)

0300010

TØRKEDE BELGFRUKTER

0300000

viii) Sopp

0280000

Tang og tare

Andre

0270990

ix)

Palmehjerter

0270090

0290000

Bambusskudd

0270080

Andre

Rabarbra

0270070

0280990

Purre

0270060

Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)

Artisjokk

0270050

0280020

Fennikel

0270040

Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp)

Stilkselleri

0270030

0280010

Kardon

0270020

Stengelgrønnsaker (friske)

0270000

Asparges

Andre

0260990

0270010

Linser

0260050

vii)

Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter)

0260040

(1)
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Oljedodre

Hampefrø

Ricinus

Andre

Oljeholdige frukter

0401130

0401140

0401150

0401990

0402000

5.

Agurkurt

0401120

Bygg

Bokhvete (amarant, kinoa)

Mais

Hirse (stor busthirse, teff)

0500020

0500030

0500040

KORN

0500010

0500000

Andre

Saflortistel

0401110

0402990

Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)

0401100

Kapok

Bomullsfrø

0401090

0402040

Sennepsfrø

0401080

Oljepalmefrukt

Soyabønner

0401070

0402030

Rapsfrø (rybs)

0401060

Palmenøtter (palmekjerner)

Solsikkefrø

0401050

0402020

Sesamfrø

0401040

Oliven til produksjon av olivenolje

Valmuefrø

0401030

0402010

Peanøtter

0401020

ii)

Linfrø

0401010

(1)

(2)

0,01(*)

(3)

0,01(*)
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0,01(*)

0,01(*)

0,6

(4)
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Vendelrot

Ginsengrot

Andre

0633020

0633990

0,05(*)

c) Røtter

0633000

0633010

0,05(*)

0,5

0,05(*)

Andre

0,05(*)

0632990

b) Blader

0632000

Maté

Andre

0631990

0632030

Lind

0631050

Rooibosblader (ginkgoblader)

Sjasmin (svarthyllblomster (Sambucus nigra))

0631040

0632020

Kronblader av rose

0631030

Jordbærblader

Hibiskus

0631020

0,05(*)

0632010

Kamille

0631010

Urtete (tørket)

a) Blomster

iii)

0630000

0,05(*)

Kaffebønner

0631000

ii)

0620000

0,05(*)

TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO

0600000

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

Andre

0500990

i)

Hvete (spelthvete, rughvete)

0500090

0610000

0,01(*)

Sorghum

0500080

6.

0,01(*)

Rug

0500070

0,2

0,01(*)

0,2

0,01(*)

Ris

0,6

(4)

0500060

(3)

Havre

(2)

0500050

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

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

KRYDDER

7.

8.

0700000

0800000

Einebær

Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper)

Vaniljestang

Tamarind

Andre

0820060

0820070

0820080

0820990

Frukt og bær

0820000

0820050

Andre

0810990

Kardemomme

Muskatnøtt

0810090

0820040

Bukkehornkløver

0810080

Karve

Fennikelfrø

0810070

0820030

Dillfrø

0810060

Anispepper (kinesisk pepper)

Spisskummenfrø

0810050

0820020

Korianderfrø

0810040

Allehånde

Sellerifrø (løpstikkefrø)

0810030

0820010

Svartkarve

0810020

ii)

Anisfrø

0810010

Frø

0,05(*)

Johannesbrød

v)

0650000

i)

0,05(*)

Kakao (gjærede bønner)

iv)

0640000

0810000

0,05(*)

(3)

d) Andre urteteer

(2)

0639000

(1)

0,01(*)

0,01(*)

(4)
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9.

Sikorirøtter

Andre

0900030

0900990

1011000

i)

a) Svin

Kjøtt, bearbeidet kjøtt, slakteavfall, blod, animalsk fett, ferskt, kjølt eller fryst, saltet, i saltlake, tørket, røkt eller bearbeidet til mel,
andre bearbeidede produkter, f.eks. pølser, og næringsmidler framstilt av disse

(2)

0,01(*)

0,01(*)

(3)

0,01(*)

0,01(*)

(4)
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1010000

10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR

Sukkerrør

0900020

1000000

Sukkerbete (rot)

0900010

SUKKERPLANTER

Andre

0870990

0900000

Muskatblomme

Frøkapper

0870000

0870010

Andre

0860990

vii)

Safran

0860010

Blomsterarr

0860000

vi)

Andre

0850990

Knopper

0850000

Kapers

Andre

0840990

0850020

Pepperrot

0840040

Kryddernellik

Gurkemeie

0840030

0850010

Ingefær

0840020

v)

Lakris

0840010

Røtter eller jordstengler

0840000

iv)

Andre

0830990

Bark

Kanel (kassia)

iii)

0830010

0830000

(1)

23.6.2016
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Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

b) Storfe

Kjøtt

Fett

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

1011030

1011040

1011050

1011990

1012000

1012010

1012020

1012030

1012040

1012050

1012990

Fett

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

1014030

1014040

1014050

1014990

Andre

1013990

1014020

Spiselig slakteavfall

1013050

Kjøtt

Nyrer

1013040

1014010

Lever

1013030

d) Geit

Fett

1013020

1014000

Kjøtt

1013010

c) Sau

Fettfritt eller magert kjøtt

1011020

1013000

Kjøtt

1011010

(1)

(2)

(3)

(4)
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ii)

Spiselig slakteavfall

Andre

1016050

1016990

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

1017030

1017040

1017050

1017990

(2)

Storfe

Sau

Geit

Hest

Andre

1020010

1020020

1020030

1020040

1020990

Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker eller søtningsmiddel, smør og annet fett fra melk, ost eller ostemasse

Fett

1017020

1020000

Kjøtt

1017010

g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru)

Nyrer

1016040

1017000

Lever

Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due

1016000

1016030

Andre

1015990

Fett

Spiselig slakteavfall

1015050

1016020

Nyrer

1015040

Kjøtt

Lever

1015030

1016010

Fett

1015020

f)

Kjøtt

e) Hester, esler, muldyr eller mulesler

1015010

1015000

(1)

(3)

(4)
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(2)

Gås

Vaktel

Andre

Honning (dronninggelé, pollen)

iv)

v)

vi)

vii)

1030030

1030040

1030990

1040000

1050000

1060000

1070000

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som grenseverdiene for restmengder gjelder for, vises det til vedlegg I.
(*) Angir bestemmelsesgrensen.»

Andre landdyrprodukter

Snegler

Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller)

And

1030020

Fugleegg, ferske, konserverte eller kokte, egg uten skall og eggeplommer, ferske, tørkede, dampkokte eller kokt i vann, formede, fryste
eller på annen måte konserverte, også tilsatt sukker eller annet søtningsmiddel

Kylling

iii)

1030010

1030000

(1)

(3)

(4)

Nr. 35/670
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Mispel

Japansk mispel

Nyper

Morbær (melbær)

Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))

Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og
andre bær fra trær)

Stjernefrukt (bilimbi)

Daddelplommer

Jambolan (javaplommer) (javaepler (vannepler), malayepler, rosenepler,
eugeniabær, surinambær (grumichama Eugenia uniflora))

Fikenkaktus (kaktusfrukt)

Stjerneepler

0130050

0154050

0154060

0154070

0154080

0161050

0161060

0161070

0162040

0162050

(2)

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(1)

0130040

(1)

Kodenummer

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg)

Kolonnene for deltametrin, etofumesat, propikonazol, pymetrozin og pyrimetanil skal lyde:

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

(4)

Propikonazol

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

(5)

Pymetrozin

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

(6)

Pyrimetanil

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

5

5

5

5

5

5

(7)
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0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,1

0,1

(3)

Deltametrin (cis-deltametrin) (F)

i)

Etofumesat (summen av etofumesat og
metabolitten 2,3-dihydro-3,3-dimetyl2-oksobenzofuran-5-yl metansulfonat
uttrykt som etofumesat)

b) I del B gjøres følgende endringer:

23.6.2016
Nr. 35/671

Brødfrukt (jackfrukt)

Durian

Surannona (guanabana)

Arrowrot

Vårkarse

Sareptasennep

Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt,
agretti (Salsola soda))

0163090

0163100

0163110

0212040

0251050

0251070

0252020

ix)

Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))

0163070

Timian (merian, oregano)

Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte)

Laurbærblader

Estragon (isop)

Bambusskudd

Palmehjerter

0256070

0256080

0256090

0256100

0270080

0270090

Saflortistel

Agurkurt

Oljedodre

Ricinus

0401110

0401120

0401130

0401150

Tang og tare

Rosmarin

0256060

0290000

Salvie (vintersar, sommersar)

0256050

c) Vinblader (vindrueblader)

Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), ilama og andre mellomstore
frukter av familien Annonceae)

0163060

0253000

Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot,
amarillosapot (gul sapot) og mammeysapot)

(2)

0162060

(1)

0,05(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

1

1

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

1,5
1

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

1

1

0,05(*)

1

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

(5)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

1

1

1

1

1

1

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

3

3

3

3

3

3

0,05(*)

0,05(*)

0,4
0,02(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

(7)

2

2

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

(6)
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0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

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

0,05(*)

(4)

0,05(*)

(3)

Nr. 35/672
23.6.2016

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

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

Kaffebønner

Urtete (tørket)

a) Blomster

Kamille

Hibiskus

Kronblader av rose

Sjasmin (svarthyllblomster (Sambucus nigra))

Lind

Andre

b) Blader

ii)

iii)

0620000

0630000

0631000

0631010

0631020

0631030

0631040

0631050

0631990

0632000

8.

2

Kapok

0402040

Frø

KRYDDER

0800000

i)

0,05(*)

Johannesbrød

v)

0650000

0810000

0,05(*)

Kakao (gjærede bønner)

iv)

0640000

0,05(*)

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

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

0,5

0,5

0,1(*)

0,1(*)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

15

0,5

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

(5)

15

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

(4)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

0,1(*)

0,1(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

(6)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

(7)
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0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

d) Andre urteteer

Andre

0633990

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0639000

Ginsengrot

0633020

c) Røtter

0633000

Vendelrot

0,05(*)

Andre

0632990

0633010

0,05(*)

Maté

0632030

0,05(*)

Rooibosblader (ginkgoblader)

0632020

0,05(*)

Jordbærblader

0632010

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

Oljepalmefrukt

0402030

0,05(*)

(3)

Palmenøtter (palmekjerner)

(2)

0402020

(1)

23.6.2016
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Spisskummenfrø

Dillfrø

Fennikelfrø

Bukkehornkløver

Muskatnøtt

Andre

Frukt og bær

0810050

0810060

0810070

0810080

0810090

0810990

0820000

0,05(*)

Kardemomme

Einebær

Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper)

Vaniljestang

Tamarind

Andre

Bark

0820040

0820050

0820060

0820070

0820080

0820990

0830000

Lakris

Ingefær

Gurkemeie

0840020

0840030

0,05(*)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

(4)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

(5)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

(6)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

(7)
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0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

Røtter eller jordstengler

0840000

0840010

0,05(*)

Andre

0830990

0,05(*)

Kanel (kassia)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0830010

iv)

0,05(*)

Karve

0820030

0,05(*)

Anispepper (kinesisk pepper)

0820020

0,05(*)

Allehånde

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0820010

iii)

0,05(*)

Korianderfrø

0810040

ii)

0,05(*)

Sellerifrø (løpstikkefrø)

0810030

0,05(*)

Svartkarve

0810020

0,05(*)

(3)

Anisfrø

(2)

0810010

(1)
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9.

Sikorirøtter

Andre

0900030

0900990

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

1015030

1015040

1015050

1015990

1017010

Kjøtt

g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru)

Fett

1015020

0,5

0,5

0,5

0,03(*)

0,03(*)

0,5

0,5

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,5

0,05(*)

0,05(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

(4)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

(5)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

(6)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

(7)
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1017000

Kjøtt

1015010

e) Hester, esler, muldyr eller mulesler

Sukkerrør

0900020

1015000

Sukkerbete (rot)

0900010

SUKKERPLANTER

Andre

0870990

0900000

Muskatblomme

0,05(*)

Frøkapper

0870000

0870010

0,05(*)

Andre

0860990

0,05(*)

Safran

0860010

vii)

0,05(*)

Blomsterarr

0860000

vi)

0,05(*)

Andre

0850990

0,05(*)

Kapers

0850020

0,05(*)

Kryddernellik

0850010

0,05(*)

Knopper

0850000

v)

0,05(*)

Andre

0840990

0,05(*)

(3)

Pepperrot

(2)

0840040

(1)
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a

0,03(*)
0,03(*)

Snegler

Andre landdyrprodukter

0,05(*)

For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som grenseverdiene for restmengder gjelder for, vises det til vedlegg I.
Angir bestemmelsesgrensen.
Kombinasjon av pesticid og kodenummer som grenseverdien for restmengder som fastsatt i vedlegg III del B, gjelder for.
= Løselig i fett.»

vii)

1070000

()
(*)
(**)
(F)

vi)

1060000

Andre

1030990

0,05(*)

0,03(*)

Vaktel

1030040

0,05(*)

0,05(*)

0,5

Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller)

Gås

1030030

v)

And

1030020

1050000

Andre

1017990

0,5

0,03(*)

0,03(*)

0,5

(3)

0,03(*)

Spiselig slakteavfall

1017050

(2)

Honning (dronninggelé, pollen)

Nyrer

1017040

iv)

Lever

1017030

1040000

Fett

1017020

(1)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

(4)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

(5)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

(6)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

(7)
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 559/2011

Nr. 35/677

2016/EØS/35/26

av 7. juni 2011
om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005
med hensyn til grenseverdier for rester av kaptan, karbendazim, cyromazin, etefon, fenamifos,
tiofanatmetyl, triasulfuron og tritikonazol i eller på visse produkter(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 396/2005(1) av 23. februar 2005 om grenseverdier
for rester av plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôr
av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av
rådsdirektiv 91/414/EØF, særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a) og
artikkel 49 nr. 2, og

grenseverdien for restmengder senkes. Dette gjelder også
for bredbladet endiv.

4)

På grunnlag av tilleggsopplysninger framlagt av SørAfrika og Tyskland, har myndigheten justert sin tidligere
evaluering av forbrukernes eksponering for karbendazim(3)
og tiofanatmetyl(4). Myndigheten konkluderte med at det
er nødvendig å senke grenseverdiene for restmengder for
karbendazim med hensyn til grapefrukt, appelsiner og
tomater, og for tiofanatmetyl med hensyn til tomater.

5)

Når det gjelder etefon(5), fenamifos(6), triasulfuron(7) og
tritikonazol(8), avga Myndigheten grunngitte uttalelser
om gjeldende grenseverdier for restmengder i samsvar
med artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005.
Myndigheten konkluderte med at det er nødvendig å
senke grenseverdiene for restmengder for triasulfuron
med hensyn til bygg, havre, rug og hvete, og for fenamifos
med hensyn til tomater, auberginer, grønnsakpaprika,
vannmeloner, mandelgresskar, rosenkål, bananer,
peanøtter og oljeholdige frø, og å heve grenseverdien
for restmengder for druer. Når det gjelder tritikonazol,
konkluderte Myndigheten med at det ikke er nødvendig å
endre grenseverdiene for restmengder. Grenseverdiene for
restmengder for disse fire stoffene på nye produkter, som
midlertidig er oppført i del B i vedlegg III til forordning
(EF) nr. 396/2005, bør flyttes til forordningens vedlegg II.

6)

På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser,
og idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for
saken, anses de foreslåtte endringene av grenseverdiene
å oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF)
nr. 396/2005.

7)

Unionens handelspartnere er rådspurt om de nye
grenseverdiene gjennom Verdens handelsorganisasjon,
og det er tatt hensyn til deres merknader.

ut fra følgende betraktninger:

1)

Grenseverdier for rester av kaptan, karbendazim,
cyromazin, etefon, fenamifos, tiofanatmetyl, triasulfuron
og tritikonazol er fastsatt i vedlegg II og i del B i
vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005.

2)

Når det gjelder kaptan, har Kommisjonen blitt underrettet
om at godkjenningene for bruk på stilkselleri, spinat
og persille er tilbakekalt, og derfor kan de tilsvarende
grenseverdiene for restmengder senkes uten at det må
innhentes en uttalelse fra Den europeiske myndighet for
næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», i
samsvar med artikkel 17 i forordning (EF) nr. 396/2005.

3)

Når det gjelder cyromazin, viser en evaluering utført
av Myndigheten(2) at grenseverdien for restmengder
for salat kan gi grunn til bekymring med hensyn
til forbrukervernet. Myndigheten har anbefalt at

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 152 av 11.6.2011, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 5/2012 av 10. februar 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)
og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 34 av 21.6.2012, s. 8.
(1) EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1.
(2) EFSAs vitenskapelige rapport (2008) 168.

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

EFSAs vitenskapelige rapport (2009) 289.
Se fotnote 3.
EFSA Journal (2009) 7(10):1347.
EFSAs vitenskapelige rapport (2009) 331.
EFSAs vitenskapelige rapport (2009) 278.
EFSAs vitenskapelige rapport (2009) 277.
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8)

9)
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1) Vedlegg II endres i samsvar med vedlegget til denne
forordning.

Før de endrede grenseverdiene for restmengder trer i
kraft, bør medlemsstatene og de berørte partene få en
rimelig frist til å forberede seg, slik at de kan oppfylle de
nye kravene som følger av endringen av grenseverdiene
for restmengder.

2) I del B i vedlegg III utgår kolonnene for etefon, fenamifos,
triasulfuron og tritikonazol.
Artikkel 2

Vedlegg II og del B i vedlegg III til forordning (EF)
nr. 396/2005 bør derfor endres.

Når det gjelder de aktive stoffene og produktene angitt i
listen nedenfor, skal forordning (EF) nr. 396/2005 med den
ordlyd den hadde før den ble endret ved denne forordning,
fortsatt få anvendelse på produkter framstilt på lovlig måte før
1. januar 2012:

10) For å sikre at produkter markedsføres, bearbeides og
forbrukes på normal måte bør det ved denne forordning
fastsettes en overgangsordning for produkter som er
framstilt på lovlig måte før endringen av grenseverdiene,
og der opplysninger viser at et høyt nivå av forbrukervern
er opprettholdt.

a) kaptan: stilkselleri, spinat og persille,
b) karbendazim og tiofanatmetyl: fryste, konserverte og
bearbeidede produkter av grapefrukt, appelsiner og tomater,

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden
og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet
har motsatt seg dem —

c) fenamifos: fruktbærende grønnsaker, bananer, oljeholdige
frø og rosenkål.
Artikkel 3

VEDTATT DENNE FORORDNING:

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

Artikkel 1
I vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres
følgende endringer:

Den får anvendelse fra 1. januar 2012.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel, 7. juni 2011.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

______
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VEDLEGG

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer:
Kolonnene for kaptan, karbendazim, cyromazin, etefon, fenamifos, tiofanatmetyl, triasulfuron og tritikonazol skal lyde:
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Lime

Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og lignende hybrider)

Andre

0110040

0110050

0110990

Mandler

Paranøtter

Kasjunøtter

Kastanjer

Kokosnøtter

Hasselnøtter (filbertnøtter)

0120010

0120020

0120030

0120040

0120050

0120060

ii) Nøtter (med eller uten skall)

Sitroner (ekte sitron, sitron)

0110030

0120000

Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider)

Sitrusfrukter

0110020

i)

FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER

Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt
minneolaer), ugli og andre hybrider)

1.

(2)

0110010

0110000

0100000

(1)

Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a)

Kaptan

0,02(*)

Karbendazim og benomyl (summen av
benomyl og karbendazim uttrykt som
karbendazim) (R)

Etefon

(8)

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2(*)

0,1(*)

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

6

6

6

0,7

0,7

0,7

6

0,02(*)

0,02(*)

(7)

0,2

0,1

0,05(*)

(6)

Fenamifos (summen av fenamifos og
dets svoveloksid og sulfon uttrykt som
fenamifos)

6

0,05(*)

(5)

Tiofanatmetyl (R)

0,2

(4)

Triasulfuron

0,05(*)

(9)

Tritikonazol

0,01(*)

(10)
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0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,3

0,02(*)

(3)

Cyromazin

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg)
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Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn)

Andre

0140040

0140990

Borddruer

Vindruer

b) Jordbær

0151020

0152000

a) Borddruer og vindruer

0151010

0151000

v) Bær og små frukter

Ferskener (nektariner og lignende hybrider)

0140030

0150000

Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)

0140020

Andre

0130990

Aprikoser

Japansk mispel

0130050

0140010

Mispel

0130040

iv) Steinfrukter

Kveder

0130030

(2)

0140000

Pærer (japanske pærer)

Andre

0120990

0130020

Valnøtter

0120110

Epler (villepler)

Pistasienøtter

0120100

0130010

Pinjekjerner

0120090

iii) Kjernefrukter

Pekannøtter

0120080

0130000

Macadamianøtter

0120070

(1)

3 (+)

0,02(*)

0,02(*)

1

0,02(*)

5

3

3 (+)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

(3)

0,1(*)

(**)

(**)

(5)

0,05(*)

2

0,7

0,05(*)

0,05 (*)

0,05(*)

3

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,6

0,1

0,5

0,1

0,1

0,1

0,1

(6)

0,02(*)

0,03

0,02(*)

0,02(*)

(7)

0,1(*)

3

0,1(*)

0,1(*)

0,3

2

0,3

2

0,5

(**)

(**)

0,5

0,5

0,5

(8)

(9)

(10)
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0,5

0,3

0,1(*)

0,5

0,2

0,5

0,2

0,2

(**)

(**)

0,2

0,2

0,2

(4)
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5 (+)
0,05(*)

0,02(*)
0,02(*)

Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))

Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn,
søtmispel og andre bær fra trær)

Andre

vi) Forskjellige frukter

a) Spiselig skall

Dadler

Fikener

Bordoliven

Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat),
limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

0154070

0154080

0154990

0160000

0161000

0161010

0161020

0161030

0161040

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,1(*)

(**)

(**)
(**)

(**)

(**)

Morbær (melbær)

0154060

0,02(*)

3 (+)

(**)

Nyper

0154050

(**)

Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-arter)

0154040

3 (+)

(**)

Solbær, hvitrips og rødrips

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0154030

0,02(*)

Tranebær (tyttebær)

20

0,05(*)

(6)

0154020

0,02(*)

(5)

Blåbær

0,1(*)

0,1(*)

(4)

0154010

d) Andre små frukter og bær

Andre

0153990

0154000

3 (+)

Bringebær (vinbringebær, åkerbær/bringebær (Rubus arcticus),
nektarbringebær (Rubus arcticus x idaeus))

0153030
0,02(*)

0,02(*)

Blåbringebær (loganbær, boysenbær og moltebær)

0153020

3 (+)

(3)

Bjørnebær

c) Bær fra halvbusker

(2)

0153010

0153000

(1)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

(7)

0,1(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,1(*)

0,1(*)

(8)

(9)

(10)
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Amerikansk kaki (Virginia kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn
sapot, amarillosapot (gul sapot) og mammeysapot)

Andre

0162060

0162990

0,02(*)
0,02(*)

Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)

Mango

Papaya

Granatepler

Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), ilama og andre
mellomstore frukter av familien Annonceae)

Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))

Ananas

0163020

0163030

0163040

0163050

0163060

0163070

0163080

0,02(*)

0,1(*)

(**)

(**)

0,1(*)

0,2

0,5

0,1(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(5)

2

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

(6)

(7)

0,1(*)

(**)

(**)

0,1(*)

1

1

0,1(*)

0,1(*)

(**)

(**)

(**)

0,1(*)

(**)

(**)

(**)

(8)

(9)

(10)
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0,02(*)

0,02(*)

2

0,02(*)

Avokadoer

0163010

0,1(*)

Stjerneepler

0162050

0,02(*)

Fikenkaktus (kaktusfrukt)

0162040

c) Uspiselig skall, store

(**)

Pasjonsfrukt

0162030

0163000

(**)

Litchi (pulasan, rambutan (hårete litchi), mangostan)

0162020

(**)

Kiwier

0,1(*)

0162010

0,02(*)

Andre

0161990

b) Uspiselig skall, små

(**)

Jambolan (javaplommer) (javaepler (vannepler), malayepler,
rosenepler, eugeniabær, surinambær (grumichama Eugenia uniflora))

0161070

0162000

(**)

Daddelplommer

(**)

(4)

0161060

(3)

Stjernefrukt (bilimbi)

(2)

0161050

(1)

23.6.2016
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Andre

0163990

Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)

Arrowrot

Andre

0212030

0212040

0212990

0,02(*)
0,02(*)

Gulrøtter

Knollselleri

Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)

Jordskokk

Pastinakk

Rotpersille

Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende
sorter, jordmandler (Cyperus esculentus))

0213020

0213030

0213040

0213050

0213060

0213070

0213080

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,1

0,1

Rødbeter

0,02(*)

0,02(*)

0,05

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

(3)

0213010

c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete

Søtpoteter

0212020

0213000

Kassava (taro, eddo (japansk taro), tannia)

0212010

b) Tropiske rot- og knollvekster

0212000

Rot- og knollvekster

a) Poteter

i)

0211000

0210000

(2)

GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE

Surannona (guanabana)

0163110

2.

Durian

0163100

0200000

Brødfrukt (jackfrukt)

0163090

(1)

(**)

0,1(*)

0,1(*)

(**)

(**)

(**)

(4)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

(6)

0,02(*)

(7)

(**)

0,1(*)

0,1(*)

(**)

(**)

(**)

(8)

0,05(*)

(9)

0,01(*)

(10)
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0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

1

0,05(*)

(**)

0,05(*)

1

(**)

(**)

(**)

(5)
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Neper

Andre

0213110

0213990

ii) Løk

Kålrot

0213100

Sjalottløk

Pipeløk (pipeløk og lignende varianter)

Andre

0220030

0220040

0220990

Auberginer (eggplanter) (pepino)

Okra

Andre

0231030

0231040

0231990

Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson))

Andre

0232030

0232990

c) Gresskarfamilien – uspiselig skall

Sylteagurker

0232020

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,1

2 (+)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

(3)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

2

0,5

0,1(*)

0,3

0,1(*)

(4)

1

1

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

(5)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

1

0,05(*)

(6)

2

0,04

0,1(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,1(*)

0,02(*)

1

0,1(*)

0,04

0,02(*)

1

0,1(*)

(8)

0,04

0,02(*)

(7)

(9)

(10)
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0233000

Slangeagurker

0232010

b) Gresskarfamilien – spiselig skall

Paprika (chilipepper)

0231020

0232000

Tomater (kirsebærtomater, tretomat, physalis, bukketorn,
kinabukketorn (Lycium barbarum og L. chinense))

a) Søtvierfamilien

0231010

0231000

iii) Fruktbærende grønnsaker

Kepaløk (sølvløk)

0220020

0230000

Hvitløk

0220010

0220000

Havrerot (skorsonerrot, svartrot (spansk østersurt))

(2)

0213090

(1)

23.6.2016
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0,02(*)

d) Sukkermais

e) Andre fruktbærende grønnsaker

0234000

0239000

Andre

b) Hodekål

Rosenkål

Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)

Andre

0241990

0242000

0242010

0242020

0242990

Andre

d) Knutekål

0243990

0244000

0251000

a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea

v) Bladgrønnsaker og friske urter

Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål)

0243020

0,02(*)

0,02(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,5

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

(4)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,3

0,05(*)

0,3

(5)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

(6)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

(7)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

1

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,3

0,3

0,5

0,3

(8)

(9)

(10)
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0250000

Kinakål (indisk (kinesisk) sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi
sum, pe-tsai)

0243010

c) Bladkål

Blomkål

0241020

0243000

Brokkoli (calabrese, kinesisk brokkoli, brokkolirybs)

a) Blomsterkål

0241010

0241000

iv) Kål

0,02(*)

Andre

0233990

0240000

0,02(*)

Vannmeloner

0233030

0,02(*)

Kjempegresskar (vintersquash)

0233020

0,1

(3)

Meloner (hornmelon)

(2)

0233010

(1)
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Vårkarse

Salatsennep, rucola (steinsennep)

Sareptasennep

Blader og spirer av Brassica spp. (mizuna, erteblader, reddikblader
og andre unge spirer av Brassica (høstet opp til bladstadium 8))

Andre

0251050

0251060

0251070

0251080

0251990

15

0,02(*)

Urter

0256000

Kjørvel

Gressløk

Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke,
kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea-blader)

0256010

0256020

0256030

f)

0,05(*)

0,02(*)

e) Salatsikori

0255000

0,05(*)

0,02(*)

(**)

d) Brønnkarse

(**)

0,05(*)

0254000

Andre

0252990

20

(**)

0,05(*)

15

0,05(*)

(**)

15

(**)

0,02(*)

Bladbete (mangold) (blader av rødbete)

0252030

(**)

(**)

(**)

15

0,05(*)

3

15

(5)

c) Vinblader (vindrueblader)

Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk,
matsyre, salturt, agretti (Salsola soda))

0252020

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

2

(4)

0253000

Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat)

0252010

b) Spinat og lignende (blader)

0,02(*)

Karse

0251040

0252000

0,02(*)

Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio),
krusendiv, sugar loaf)

0251030

0,02(*)

Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat)

0251020

0,02(*)

(3)

Vårsalat (taggbegersalat)

(2)

0251010

(1)

(6)

(7)

(**)

(**)

(**)

(**)

(8)

(9)

(10)
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Rosmarin

Timian (merian, oregano)

Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte)

Laurbærblader

Estragon (isop)

Andre (spiselige blomster)

0256060

0256070

0256080

0256090

0256100

0256990

Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter)

Linser

Andre

0260040

0260050

0260990

Asparges

Kardon

Stilkselleri

Fennikel

Artisjokk

Purre

Rabarbra

0270010

0270020

0270030

0270040

0270050

0270060

0270070

vii) Stengelgrønnsaker (friske)

Erter (med belg) (sukkererter)

0260030

0270000

2 (+)

Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner,
limabønner, vignabønner)

0260020

0,02(*)

0,05(*)

0,05(*)

2

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

(6)

0,02(*)

0,02(*)

(7)

0,1(*)

0,1(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(8)

(9)

(10)
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2

0,02(*)

0,02(*)

2

0,02(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

5

0,05(*)

5

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(5)

0,05(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,2

0,1(*)

0,2

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(4)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

2 (+)

Bønner (med belg) (hagebønner (skolmbønner, brytbønner), prydbønner
(runner beans), snittebønner, langbønner)

(3)

0260010

vi) Belgfrukter (friske)

Salvie (vintersar, sommersar)

0256050

0260000

Persille

(2)

0256040

(1)

Nr. 35/688
23.6.2016

3.

Andre

OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER

0300990

0400000

Linfrø

Peanøtter

Valmuefrø

Sesamfrø

Solsikkefrø

Rapsfrø (rybs)

Soyabønner

0401010

0401020

0401030

0401040

0401050

0401060

0401070

Oljeholdige frø

Lupiner

0300040

i)

Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)

0300030

0401000

Linser

0300020

4.

Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) flageolettbønner, jackbønner,
limabønner, bondebønner, vignabønner)

0,02(*)

0,02(*)

TØRKEDE BELGFRUKTER

0300000

0300010

0,02(*)

Andre

0280990

ix) Tang og tare

Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)

0280020

0290000

Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp)

0,02(*)

viii) Sopp

0280000

0280010

0,02(*)

Andre

0270990

0,02(*)

Palmehjerter

0270090

0,02(*)

(3)

Bambusskudd

(2)

0270080

(1)

0,2

0,05(*)

0,05(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

(6)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

(7)

0,3

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

(**)

0,1(*)

(**)

(**)

(8)

0,05(*)

0,05(*)

(9)

0,02(*)

0,01(*)

(10)
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0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

(**)

0,05(*)

0,1(*)
(**)

0,05(*)

5

0,05(*)

(**)

(**)

(5)

0,1(*)

1

(**)

(**)

(4)

23.6.2016
Nr. 35/689

Saflortistel

Agurkurt

Oljedodre

Hampefrø

Ricinus

Andre

0401110

0401120

0401130

0401140

0401150

0401990

5.

Gresskarfrø (andre frø av gresskarfamilien)

0401100

Oljepalmefrukt

Kapok

Andre

0402030

0402040

0402990

Bygg

Bokhvete (amarant, kinoa)

Mais

Hirse (stor busthirse, teff)

Havre

Ris

Rug

0500010

0500020

0500030

0500040

0500050

0500060

0500070

KORN

Palmenøtter (palmekjerner)

0402020

0500000

Oliven til produksjon av olivenolje

0402010

ii) Oljeholdige frukter

Bomullsfrø

0401090

0402000

Sennepsfrø

(2)

0401080

(1)

0,02(*)

(3)

0,1

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(5)

1

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

1

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

10

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

2 (+)

0,1(*)

(6)

0,02(*)

0,05(*)

(7)

0,05

0,01(*)

0,3

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,3

(**)

(**)

(**)

0,1(*)

0,1(*)

(**)

0,1(*)

(**)

(**)

(**)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

(8)

0,05(*)

(9)

0,01(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,01(*)

(10)
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0,01(*)

2

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

2

(**)

(**)

(**)

0,1(*)

0,1(*)

(**)

0,1(*)

(**)

(**)

(**)

0,1(*)

0,1(*)

0,1(*)

(4)

Nr. 35/690
23.6.2016

(**)
(**)

(**)
(**)

iii) Urtete (tørket)

a) Blomster

Kamille

Hibiskus

Kronblader av rose

Sjasmin (svarthyllblomster (Sambucus nigra))

Lind

Andre

b) Blader

0630000

0631000

0631010

0631020

0631030

0631040

0631050

0631990

0632000

Ginsengrot

Andre

0633020

0633990

c) Røtter

0633000

Vendelrot

(**)

Andre

0632990

0633010

(**)

Maté

0632030

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,05(*)

(5)

0,1(*)

0,05(*)

1

0,05(*)

(6)

0,05(*)

(7)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,1(*)

0,01(*)

0,05

0,01(*)

(8)

0,1(*)

(9)

0,02(*)

(10)
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(**)

(**)

(**)

(**)

Rooibosblader (ginkgoblader)

0632020

(**)

Jordbærblader

0632010

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

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

ii) Kaffebønner

i)

0620000

0610000

0,1(*)

0,05(*)

TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO

0600000

6.

0,01(*)

Andre

0500990

0,1

Hvete (spelt, rughvete)

0,01(*)

(4)

0500090

(3)

Sorghum

(2)

0500080

(1)

23.6.2016
Nr. 35/691

Kardemomme

Einebær

Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper)

0820040

0820050

0820060

Andre

0810990

Karve

Muskatnøtt

0810090

0820030

Bukkehornkløver

0810080

Anispepper (kinesisk pepper)

Fennikelfrø

0810070

0820020

Dillfrø

0810060

Allehånde

Spisskummenfrø

0810050

0820010

Korianderfrø

0810040

ii) Frukt og bær

Sellerifrø (løpstikkefrø)

0810030

0820000

Svartkarve

0810020

Frø

Anisfrø

i)

0810010

0810000

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

(5)

0,1(*)

0,1(*)

(6)

0,05(*)

0,05(*)

(7)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,1(*)

(**)

(**)

(**)

(8)

0,1(*)

0,1(*)

(9)

0,02(*)

0,02(*)

(10)
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(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,05(*)

KRYDDER

0800000

8.

0,1(*)

0,05(*)

7.

HUMLE (tørket), herunder humle i form av pelleter og ikke-konsentrert
pulver

0700000

(**)

v) Johannesbrød

0650000

(**)

(4)

(**)

(3)

iv) Kakao (gjærede bønner)

d) Andre urteteer

(2)

0640000

0639000

(1)

Nr. 35/692
23.6.2016

Muskatblomme

Andre

0870990

(**)

vii) Frøkapper

0870000

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(5)

(6)

(7)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(8)

(9)

(10)
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0870010

(**)

Andre

0860990

(**)

Safran

0860010

(**)

(**)

vi) Blomsterarr

Andre

0850990

(**)

(**)

(**)

(**)

0860000

Kapers

v) Knopper

0850000

0850020

Andre

0840990

Kryddernellik

(**)

Pepperrot

0840040

0850010

(**)

Gurkemeie

0840030

(**)

Ingefær

0840020

(**)

Lakris

(**)

(**)

(**)

0840010

iv) Røtter eller jordstengler

Andre

0830990

0840000

Kanel (Kassia)

(**)

iii) Bark

0830000

0830010

(**)

Andre

0820990

(**)

Tamarind

(**)

(4)

0820080

(3)

Vaniljestang

(2)

0820070

(1)

23.6.2016
Nr. 35/693

Andre

0900990

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

b) Storfe

Kjøtt

Fett

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

1011030

1011040

1011050

1011990

1012000

1012010

1012020

1012030

1012040

1012050

1012990

1013010

Kjøtt

c) Sau

Fettfritt eller magert kjøtt

1011020

0,02(*)

0,02(*)

(3)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(4)

0,05(*)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(5)

0,05(*)

0,05(*)

(6)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,02(*)

0,1

(7)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(8)

0,05(*)

0,05(*)

(9)

0,01(*)

0,01(*)

(10)
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1013000

Kjøtt

1011010

Kjøtt, bearbeidet kjøtt, slakteavfall, blod, animalsk fett, ferskt, kjølt
eller fryst, saltet, i saltlake, tørket, røkt eller bearbeidet til mel, andre
bearbeidede produkter, f.eks. pølser, og næringsmidler framstilt av
disse

(a) Svin

i)

1011000

1010000

(2)

10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR

Sikorirøtter

0900030

1000000

Sukkerrør

0900020

SUKKERPLANTER

Sukkerbete (rot)

9.

0900010

0900000

(1)

Nr. 35/694
23.6.2016

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

1014040

1014050

1014990

(2)

Lever

Nyrer

1016040

Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due

1016000

1016030

Andre

1015990

Fett

Spiselig slakteavfall

1015050

1016020

Nyrer

1015040

Kjøtt

Lever

1015030

1016010

Fett

1015020

f)

Kjøtt

1015010

e) Hester, esler, muldyr eller mulesler

Lever

1014030

1015000

Fett

1014020

Andre

1013990

Kjøtt

Spiselig slakteavfall

1013050

1014010

Nyrer

1013040

d) Geit

Lever

1013030

1014000

Fett

1013020

(1)

(3)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(4)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,05(*)

(5)

(6)

0,02(*)

0,01(*)

0,02(*)

(7)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(8)

(9)

(10)
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Nr. 35/695

Fett

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

1017020

1017030

1017040

1017050

1017990

Geit

Hest

Andre

1020030

1020040

1020990

Kylling

And

Gås

Vaktel

Andre

1030010

1030020

1030030

1030040

1030990

iii) Fugleegg, ferske, konserverte eller kokte, egg uten skall og
eggeplommer, ferske, tørkede, dampkokte eller kokt i vann, formede,
fryste eller på annen måte konserverte, også tilsatt sukker eller annet
søtningsmiddel

Sau

1020020

1030000

Storfe

1020010

ii) Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker eller
søtningsmiddel, smør og annet fett fra melk, ost eller ostemasse

Kjøtt

1017010

1020000

(2)

g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru)

Andre

1016990

1017000

Spiselig slakteavfall

1016050

(1)

(3)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,2

0,02(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(5)

0,05(*)

0,05(*)

(6)

0,01(*)

0,005(*)

0,01(*)

(7)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,05(*)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(8)

(9)

(10)
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(**)

(**)

(**)

0,05(*)

0,05(*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(4)

Nr. 35/696
23.6.2016

(**)
(**)
(**)

v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller)

vi) Snegler

vii) Andre landdyrprodukter

1050000

1060000

1070000

(**)

(**)

(**)

(**)

(5)

Bordoliven

Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, limabønner,
vignabønner)

Bønner (med belg) (hagebønner (skolmbønner, brytbønner), prydbønner (runner
beans), snittebønner, langbønner)

Bomullsfrø

Grenseverdien for restmengder er gyldig fram til 1. juli 2011, i påvente av at en ytterligere undersøkelse av metabolisme skal bli
framlagt og evaluert.»

0,01(*)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

(6)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

(7)

(**)

(**)

(**)

(**)

(8)

(9)

(10)
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(+) 0401090

Grenseverdien for restmengder er gyldig fram til 1. juli 2011, i påvente av at ytterligere undersøkelser av restmengder skal bli
framlagt og evaluert.

(+) 0161030

Etefon

Summen av kaptan og folpet.

Summen av kaptan og folpet.
(+) 0260020

Summen av kaptan og folpet.
(+) 0260010

Tomater (kirsebærtomater, tretomat, physalis, bukketorn, kinabukketorn (Lycium
barbarum og L. chinense))

Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-arter)

Summen av kaptan og folpet.
(+) 0231010

Solbær, hvitrips og rødrips

Bringebær (vinbringebær, åkerbær/bringebær (Rubus arcticus), nektarbringebær
(Rubus arcticus x idaeus))

Bjørnebær

Jordbær

Summen av kaptan og folpet.
(+) 0154040

b)

iii) Kjernefrukter

Summen av kaptan og folpet.
(+) 0154030

Summen av kaptan og folpet.
(+) 0153030

Summen av kaptan og folpet.
(+) 0153010

Summen av kaptan og folpet.
(+) 0152000

(+) 0130000

Kaptan

a

( ) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som grenseverdiene for restmengder gjelder for, vises det til vedlegg I.
(*) Angir bestemmelsesgrensen.
(**) Kombinasjon av pesticid og kodenummer som grenseverdien for restmengder som fastsatt i vedlegg III del B, gjelder for.
(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer:
Karbendazim – kode 1000000: Karbendazim og tiofanatmetyl, uttrykt som karbendazim.
Tiofanatmetyl – kode 1000000: Karbendazim og tiofanatmetyl, uttrykt som karbendazim.

(**)

iv) Honning (dronninggelé, pollen)

(4)

1040000

(3)

(2)

(1)

23.6.2016
Nr. 35/697

Nr. 35/698
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 812/2011

23.6.2016

2016/EØS/35/27

av 10. august 2011
om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn
til grenseverdier for rester av dimetomorf, fluopikolid, mandipropamid, metrafenon, nikotin og
spirotetramat i eller på visse produkter(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

metrafenon på vindruer og borddruer i De forente stater
fører til høyere restmengder enn grenseverdiene for
restmengder i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005.
For å unngå handelshindringer for import av vindruer
og borddruer bør det fastsettes en høyere grenseverdi
for restmengder. Å unngå handelshindringer er også i
samsvar med målene i avtalen mellom Det europeiske
fellesskap og De forente stater om handel med vin(3), som
fastsatt i artikkel 1 i avtalen.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for
rester av plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôrvarer
av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av
rådsdirektiv 91/414/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a),
og
5)

I samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 er
disse søknadene evaluert av de berørte medlemsstatene,
og evalueringsrapportene er oversendt Kommisjonen.

6)

Når det gjelder nikotin, mottok Kommisjonen opplysninger fra driftsansvarlige for næringsmiddelforetak
som viste forekomster av nikotin i te, urtete, krydder,
nyper og friske urter som medførte høyere restmengder
enn standardverdien på 0,01 mg/kg fastsatt i nevnte
forordning.

7)

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet,
heretter kalt «Myndigheten», har vurdert søknadene
og evalueringsrapportene for dimetomorf, fluopikolid,
mandipropamid og metrafenon, og undersøkte særlig
risikoene for forbrukerne og, der det var relevant, for
dyr, og har avgitt grunngitte uttalelser om de foreslåtte
grenseverdiene for restmengder(4). Når det gjelder nikotin,
vurderte Myndigheten tilgjengelige overvåkingsdata
og avga en grunngitt uttalelse om fastsettelsen av

(3)
(4)

EUT L 87 av 24.3.2006, s. 2.
EFSAs vitenskapelige rapporter finnes på http://www.efsa.europa.eu:
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR)
on the modification of existing MRL for dimethomorph, EFSA Journal
2011;9(1):1978 [29 s.].
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR)
on the modification of existing MRL for fluopicolide, EFSA Journal
2011;9(1):1977 [39 s.]. Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the current MRL for mandipropamid, EFSA Journal 2011;9(2):2013 [22 s.].
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR)
on the modification of existing MRL for metrafenone, EFSA Journal
2011;9(1):1979 [23 s.].

ut fra følgende betraktninger:

1)

2)

For dimetomorf, fluopikolid, mandipropamid, metrafenon,
nikotin og spirotetramat er det fastsatt grenseverdier for
restmengder i del A i vedlegg III til forordning (EF) nr.
396/2005.

Innenfor rammen av en framgangsmåte i samsvar
med rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om
markedsføring av plantefarmasøytiske produkter(2) med
henblikk på godkjenning av bruk av et plantevernmiddel
som inneholder det aktive stoffet mandipropamid på
humle, er det i henhold til artikkel 6 nr. 1 i forordning
(EF) nr. 396/2005 inngitt en søknad om endring av de
gjeldende grenseverdiene for restmengder.

3)

Når det gjelder dimetomorf, er det inngitt en slik søknad
for bruk på jordbær og vårsalat. Når det gjelder fluopikolid,
er det inngitt en slik søknad for bruk på kepaløk, tomater,
frukter av gresskarfamilien (spiselig skall), blomsterkål,
hodekål, knutekål, salat og purre.

4)

I samsvar med artikkel 6 nr. 2 og 4 i forordning (EF) nr.
396/2005 er det inngitt en søknad for bruk av metrafenon
på vindruer og borddruer. Den godkjente bruken av

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 208 av 13.8.2011, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 5/2012 av 10. februar 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)
og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 34 av 21.6.2012, s. 8.
(1) EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1.
(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1.
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midlertidige grenseverdier for restmengder for nikotin
i de berørte produktene(1). Myndigheten oversendte
disse uttalelsene til Kommisjonen og medlemsstatene og
gjorde dem tilgjengelige for offentligheten.
8)

9)

Nr. 35/699

11) Når det gjelder spirotetramat, har Codex Alimentariuskommisjonen vedtatt CXL-grenseverdier(2). Disse bør
oppføres i forordning (EF) nr. 396/2005 som grenseverdier
for restmengder, unntatt de CXL-grenseverdiene som
ikke er trygge for en europeisk forbrukergruppe, og
som Unionen har framlagt sine forbehold om for Codex
Alimentarius-kommisjonen.

Myndigheten konkluderte i sine grunngitte uttalelser
med at alle datakrav var oppfylt, og at endringene i
grenseverdiene for restmengder som søkerne anmodet
om, var akseptable med hensyn til forbrukersikkerhet
på grunnlag av en vurdering av forbrukersikkerheten for
27 bestemte europeiske forbrukergrupper. Myndigheten
tok hensyn til de nyeste opplysningene om stoffenes
toksikologiske egenskaper. Verken livslang eksponering
for disse stoffene gjennom konsum av alle næringsmidler
som kan inneholde dem, eller kortvarig eksponering som
følge av overdrevent konsum av de aktuelle vekstene,
viste at det var noen risiko for at akseptabelt daglig inntak
(ADI) eller akutt referansedose (ARfD) overskrides.

12) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres.

13) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden
og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet
har motsatt seg dem —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Når det gjelder fluopikolid på kepaløk, tomater, frukter
av gresskarfamilien (spiselig skall), blomsterkål,
hodekål og rosenkål, konkluderte Myndigheten med at
grenseverdiene for restmengder allerede er fastsatt på de
nivåer som omfatter gjeldende godkjent bruk.

Artikkel 1
Vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar
med vedlegget til denne forordning.

10) På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser,
og idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for
saken, anses de foreslåtte endringene av grenseverdiene
å oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF)
nr. 396/2005.

Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 10. august 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

______

(1)

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on
the setting of temporary MRLs for nicotine in tea, herbal infusions, spices,
rose hips and fresh herbs. EFSA Journal 2011;9(3):2098 [50 s.].

(2)

Vedlegg III i ALINORM 09/32/24 fra Codex Alimentarius-kommisjonen.
http://www.codexalimentarius.net/web/index_en.jsp
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VEDLEGG
I del A i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005 skal kolonnene for dimetomorf, fluopikolid, mandipropamid,
metrafenon, nikotin og spirotetramat lyde:
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Lime

Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre
hybrider)

Andre

0110040

0110050

0110990

Mandler

Paranøtter

Kasjunøtter

Kastanjer

Kokosnøtter

Hasselnøtter (filbertnøtter)

Macadamianøtter

Pekannøtter

0120010

0120020

0120030

0120040

0120050

0120060

0120070

0120080

ii) Nøtter (med eller uten skall)

Sitroner (ekte sitron, sitron)

0110030

0120000

Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre
hybrider)

0110020

Sitrusfrukter

Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt
minneolaer), ugli og andre hybrider)

i)

FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER

0110010

0110000

1.

(2)

(1)

0100000

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for
restmengder gjelder for(a)

Kodenummer

Dimetomorf

0,05 (*)

0,05 (*)

(3)

0,01 (*)

0,01 (*)

(4)

Fluopikolid

(5)

Mandipropamid

0,01 (*)

0,01 (*)

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg)

Metrafenon

0,05 (*)

0,05 (*)

(6)

Nikotin
(7)

Spirotetramat og dets 4 metabolitter
BYI08330-enol,
BYI08330-ketohydroksy, BYI08330-monohydroksy og
BYI08330 enol-glukosid, uttrykt som
spirotetramat (R)

0,5

1

(8)
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Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn)

Andre

0140040

0140990

Blåbringebær (loganbær, boysenbær og moltebær)

c) Bær fra halvbusker

0153000

0153020

b) Jordbær

0152000

Bjørnebær

Vindruer

0151020

0,05 (*)

0,7

3

0,05 (*)

0,05 (*)

(3)

0,01 (*)

0,01 (*)

2

0,01 (*)

0,01 (*)

(4)

0,01 (*)

0,01 (*)

2

0,01 (*)

0,01 (*)

(5)

0,05 (*)

0,05 (*)

5

0,05 (*)

0,05 (*)

(6)

(7)

0,1 (*)

0,1 (*)

2

3

1

(8)
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0153010

Borddruer

a) Borddruer og vindruer

0151010

0151000

v) Bær og små frukter

Ferskener (nektariner og lignende hybrider)

0140030

0150000

Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)

Andre

0130990

0140020

Japansk mispel

0130050

Aprikoser

Mispel

0130040

0140010

Kveder

0130030

iv) Steinfrukter

Pærer (japanske pærer)

0130020

(2)

0140000

Epler (villepler)

Andre

0120990

0130010

Valnøtter

0120110

iii) Kjernefrukter

Pistasienøtter

0120100

0130000

Pinjekjerner

0120090

(1)

Nr. 35/702
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Blåbær

Tranebær (tyttebær)

Solbær, hvitrips og rødrips

Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-arter)

Nyper

Morbær (melbær)

Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))

Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg (havtindved),
hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær)

Andre

vi) Forskjellige frukter

a) Spiselig skall

Dadler

Fikener

Bordoliven

Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval
kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella
spp.))

Stjernefrukt (bilimbi)

Daddelplommer

Jambolan (javaplommer) (javaepler (vannepler),
malayepler, rosenepler, eugeniabær, surinambær
(grumichama Eugenia uniflora),)

Andre

0154010

0154020

0154030

0154040

0154050

0154060

0154070

0154080

0154990

0160000

0161000

0161010

0161020

0161030

0161040

0161050

0161060

0161070

0161990

d) Andre små frukter og bær

Andre

0153990

0154000

Bringebær (vinbringebær, åkerbær/bringebær (Rubus
arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x idaeus))

(2)

0153030

(1)

0,05 (*)

0,05 (*)

(3)

0,01 (*)

0,01 (*)

(4)

0,01 (*)

0,01 (*)

(5)

0,05 (*)

0,05 (*)

(6)

0,3 (+)

(7)

0,1 (*)

0,1 (*)

(8)
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Nr. 35/703

Fikenkaktus (kaktusfrukt)

Stjerneepler

Amerikansk kaki (Virginia kaki) (svart sapot, hvit sapot,
grønn sapot, amarillosapot (gul sapot) og mammeysapot)

Andre

0162040

0162050

0162060

0162990

2

Pasjonsfrukt

0162030

Mango

Papaya

Granatepler

Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), ilama og
andre mellomstore frukter av familien Annonceae)

Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))

Ananas

Brødfrukt (jackfrukt)

Durian

Surannona (guanabana)

Andre

0163030

0163040

0163050

0163060

0163070

0163080

0163090

0163100

0163110

0163990

0211000

i)

a) Poteter

Rot- og knollvekster
0,5

(3)

0,02

(4)

0,01 (*)

(5)

0,05 (*)

(6)

(7)

0,8

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,4

0,2

0,1 (*)

0,7

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

15

0,3

(8)
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0210000

GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE

Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)

0163020

0200000

Avokadoer

0163010

c) Uspiselig skall, store

Litchi (pulasan, rambutan, mangostan)

0162020

0163000

Kiwier

b) Uspiselig skall, små

(2)

0162010

0162000

(1)

Nr. 35/704
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Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)

Arrowrot

Andre

0212030

0212040

0212990

Knollselleri

Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)

Jordskokk

Pastinakk

Rotpersille

Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og
lignende sorter, jordmandler (Cyperus esculentus))

Havrerot (skorsonerrot, svartrot (spansk østersurt))

Kålrot

Neper

Andre

0213030

0213040

0213050

0213060

0213070

0213080

0213090

0213100

0213110

0213990

Hvitløk

Kepaløk (sølvløk)

Sjalottløk

Pipeløk (pipeløk og lignende varianter)

0220010

0220020

0220030

0220040

ii) Løk

Gulrøtter

0213020

0220000

Rødbeter

0213010

c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete

Søtpoteter

0212020

0213000

Kassava (taro, eddo (japansk taro), tannia)

b) Tropiske rot- og knollvekster

(2)

0212010

0212000

(1)

0,3

10

0,01 (*)

1

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

(4)

7

0,01 (*)

0,1

0,01 (*)

(5)

(6)

(7)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,3

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

(8)

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

0,15

0,15

0,15

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

1

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

(3)
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Auberginer (eggplanter) (pepino)

Okra

Andre

0231030

0231040

0231990

Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar
(patisson))

Andre

0232030

0232990

0,05 (*)

Andre

d) Sukkermais

e) Andre fruktbærende grønnsaker

0233990

0234000

0239000

0241010

Brokkoli (calabrese, kinesisk brokkoli, brokkolirybs)

a) Blomsterkål

0,05 (*)

0,05 (*)

2

0,01 (*)

0,01 (*)

0,5

0,5

1

0,01 (*)

(4)

2

0,01 (*)

0,01 (*)

0,3

0,3

0,3

0,5

0,1

0,2

0,1

0,2

0,01 (*)

0,01 (*)

1

1

1

0,01 (*)

(5)

(6)

(7)

1

0,1 (*)

0,1 (*)

0,2

0,2

1

1

2

2

2

0,1 (*)

(8)
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0241000

iv) Kål

0,05 (*)

Vannmeloner

0233030

0240000

0,05 (*)

Kjempegresskar (vintersquash)

0233020

0,05 (*)

Meloner (hornmelon)

1

1

0,05 (*)

0,05 (*)

0,3

0,5

1

0,1

(3)

0233010

c) Gresskarfamilien – uspiselig skall

Sylteagurker

0232020

0233000

Slangeagurker

0232010

b) Gresskarfamilien – spiselig skall

Paprika (chilipepper)

0231020

0232000

Tomater (kirsebærtomater, tretomat, physalis, bukketorn,
kinabukketorn (Lycium barbarum og L. chinense))

a) Søtvierfamilien

iii) Fruktbærende grønnsaker

Andre

(2)

0231010

0231000

0230000

0220990

(1)

Nr. 35/706
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b) Hodekål

Rosenkål

Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)

Andre

0242000

0242010

0242020

0242990

Andre

d) Knutekål

0243990

0244000

Vårsalat (taggbegersalat)

Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat)

Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori
(radicchio), krusendiv, sugar loaf)

Karse

Vårkarse

Salatsennep, rucola (steinsennep)

Sareptasennep

Blader og spirer av Brassica spp (mizuna, erteblader,
reddikblader og andre unge spirer av Brassica (høstet
opp til bladstadium 8))

0251020

0251030

0251040

0251050

0251060

0251070

0251080

a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea

0251010

0251000

v) Bladgrønnsaker og friske urter

Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål,
åkerkål)

0243020

0250000

Kinakål (indisk (kinesisk) sennepskål, pak choi, tai goo
choi, choi sum, pe-tsai),)

0243010

c) Bladkål

Andre

0241990

0243000

Blomkål

(2)

0241020

(1)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

8

0,01 (*)

0,03

0,1

0,01 (*)

0,2

0,2

(4)

25

0,01 (*)

25

0,01 (*)

3

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

(5)

(6)

(7)

7

2

7

0,1 (*)

2

0,3

(8)
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1

1

10

1

1

1

10

10

(3)
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10
10

e) Salatsikori

Urter

0255000

0256000

Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve,
løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre Apiaceablader)

Persille

Salvie (vintersar, sommersar)

Rosmarin

Timian (merian, oregano)

Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte)

Laurbærblader

Estragon (isop)

Andre (spiselige blomster)

0256030

0256040

0256050

0256060

0256070

0256080

0256090

0256100

0256990

vi) Belgfrukter (friske)

Gressløk

0256020

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

(4)

0,01 (*)

10

0,01 (*)

25

0,01 (*)

25

(5)

(6)

0,4 (+)

(7)

0,1 (*)

0,1 (*)

7

0,1 (*)

7

(8)
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0260000

Kjørvel

0256010

f)

10

d) Brønnkarse

0,05 (*)

0254000

Andre

0252990

0,05 (*)

10

Bladbete (mangold) (blader av rødbete)

0252030

1

c) Vinblader (vindrueblader)

Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig
portulakk, matsyre, salturt, agretti (Salsola soda))

0252020

0,1

1

(3)

0253000

Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat)

b) Spinat og lignende (blader)

Andre

(2)

0252010

0252000

0251990

(1)

Nr. 35/708
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Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter)

Linser

Andre

0260040

0260050

0260990

3.

Erter (med belg) (sukkererter)

0260030

Bambusskudd

Palmehjerter

Andre

viii) Sopp

0270080

0270090

0270990

0280000

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

ix) Tang og tare

TØRKEDE BELGFRUKTER

0300000

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

1,5

2

0,05 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

1,5
0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

20

0,01 (*)

0,01 (*)

(5)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

(4)

0,05 (*)

(6)

0,04 (+)

(7)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

4

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

1,5

0,7

1,5

(8)
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0290000

Andre

Rabarbra

0270070

0280990

Purre

0270060

Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)

Artisjokk

0270050

0280020

Fennikel

0270040

Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp)

0,05 (*)

Stilkselleri

0270030

0280010

0,05 (*)

Kardon

0270020

0,05 (*)

Asparges

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,1

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

(3)

0270010

vii) Stengelgrønnsaker (friske)

Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner,
jackbønner, limabønner, vignabønner)

0260020

0270000

Bønner (med belg) (hagebønner (skolmbønner, brytbønner),
prydbønner (runner beans), snittebønner, langbønner)

(2)

0260010

(1)

23.6.2016
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Andre

OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER

0300990

0400000

Valmuefrø

Sesamfrø

Solsikkefrø

Rapsfrø (rybs)

Soyabønner

Sennepsfrø

Bomullsfrø

Gresskarfrø (andre frø av gresskarfamilien)

Saflortistel

Agurkurt

Oljedodre

Hampefrø

Ricinus

Andre

0401030

0401040

0401050

0401060

0401070

0401080

0401090

0401100

0401110

0401120

0401130

0401140

0401150

0401990

ii) Oljeholdige frukter

Peanøtter

0401020

0,05 (*)

(3)

0,01 (*)

(4)

0,01 (*)

(5)

0,05 (*)

(6)

(7)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,3

0,1 (*)

3

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

1,5

0,1 (*)

1,5

(8)
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0402000

Linfrø

0401010

Oljeholdige frø

Lupiner

0300040

i)

Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)

0300030

0401000

Linser

0300020

4.

Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) flageolettbønner,
jackbønner, limabønner, bondebønner, vignabønner)

(2)

0300010

(1)

Nr. 35/710
23.6.2016

Andre

0402990

Rug

Sorghum

Hvete (spelt, rughvete)

Andre

TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO

0500070

0500080

0500090

0500990

0600000

ii) Kaffebønner

iii) Urtete (tørket)

a) Blomster

Kamille

Hibiskus

Kronblader av rose

Sjasmin (svarthyllblomster (Sambucus nigra))

i)

0610000

0620000

0630000

0631000

0631010

0631020

0631030

0631040

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

0,05 (*)

Ris

0500060

0,02 (*)

Havre

0500050

0,02 (*)

Hirse (stor busthirse, teff)

0500040

0,05 (*)

0,05 (*)

Mais

0,5

0,05 (*)

0,1

0,05 (*)

0,5

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0500030

0,5

(6)

Bokhvete (amarant, kinoa)

0,01 (*)

(5)

0500020

0,01 (*)

(4)

Bygg

0,05 (*)

(3)

0500010

6.

Kapok

0402040

KORN

Oljepalmefrukt

0402030

5.

Palmenøtter (palmekjerner)

0402020

0500000

Oliven til produksjon av olivenolje

(2)

0402010

(1)

0,5 (+)

0,6 (+)

(7)

0,1 (*)

0,1 (*)

(8)
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Humle (tørket), herunder humle i form av pelleter og ikkekonsentrert pulver

7.

8.

0700000

0800000

Svartkarve

Sellerifrø (løpstikkefrø)

Korianderfrø

Spisskummenfrø

Dillfrø

Fennikelfrø

Bukkehornkløver

Muskatnøtt

0810020

0810030

0810040

0810050

0810060

0810070

0810080

0810090

Frø

Anisfrø

i)

0810010

0810000

v) Johannesbrød

0650000

KRYDDER

iv) Kakao (gjærede bønner)

0640000

d) Andre urteteer

Andre

0633990

0639000

Ginsengrot

c) Røtter

0633000

0633020

Andre

0632990

Vendelrot

Maté

0632030

0633010

Rooibosblader (ginkgoblader)

0632020

b) Blader

0632000

Jordbærblader

Andre

0631990

(2)

0632010

Lind

0631050

(1)

0,05 (*)

50

(3)

0,02 (*)

0,02 (*)

(4)

0,02 (*)

50

(5)

0,05 (*)

0,05 (*)

(6)

0,3 (+)

(7)

0,1 (*)

15

(8)

Nr. 35/712
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Kardemomme

Einebær

Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper)

Vaniljestang

Tamarind

Andre

iii) Bark

0820040

0820050

0820060

0820070

0820080

0820990

0830000

vi) Blomsterarr

(3)

(4)

(5)

(6)

4 (+)

4 (+)

4 (+)

4 (+)

0,3 (+)

(7)

(8)
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0860000

Andre

v) Knopper

0850000

0850990

Andre

0840990

Kapers

Pepperrot

0840040

0850020

Gurkemeie

0840030

Kryddernellik

Ingefær

0840020

0850010

Lakris

iv) Røtter eller jordstengler

0840010

0840000

Andre

Karve

0820030

0830990

Anispepper (kinesisk pepper)

0820020

Kanel (Kassia)

Allehånde

0820010

0830010

ii) Frukt og bær

Andre

(2)

0820000

0810990

(1)

23.6.2016
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9.

Sikorirøtter

Andre

0900030

0900990

Kjøtt

Fettfritt eller magert kjøtt

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

b) Storfe

Kjøtt

Fett

Lever

Nyrer

1011010

1011020

1011030

1011040

1011050

1011990

1012000

1012010

1012020

1012030

1012040

Kjøtt, bearbeidet kjøtt, slakteavfall, blod, animalsk fett,
ferskt, kjølt eller fryst, saltet, i saltlake, tørket, røkt eller
bearbeidet til mel, andre bearbeidede produkter, f.eks.
pølser, og næringsmidler framstilt av disse

a) Svin

i)

1011000

1010000

(2)

10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE –
LANDDYR

Sukkerrør

0900020

1000000

Sukkerbete (rot)

SUKKERPLANTER

0900010

0900000

Andre

0870990

vii) Frøkapper

0870000

Muskatblomme

Andre

0860990

0870010

Safran

0860010

(1)

0,05 (*)

0,05 (*)

(3)

0,01 (*)

0,01 (*)

(4)

0,02 (*)

0,01 (*)

(5)

0,05 (*)

0,05 (*)

(6)

4 (+)

(7)

0,03
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0,03

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,03

0,03

0,03

0,01 (*)

0,01 (*)

0,1 (*)

(8)

Nr. 35/714
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Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

1014040

1014050

1014990

(2)

0,01 (*)

Spiselig slakteavfall

Andre

Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts,
due

1015050

1015990

1016000

f)

0,01 (*)

Nyrer

0,03

0,03

0,03

0,01 (*)

1015040

0,01 (*)

0,01 (*)

0,03

0,03

0,03

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,03

0,03

0,03

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,03

(8)

Lever

(7)

1015030

(6)

Fett

(5)

1015020

(4)

Kjøtt

(3)

1015010

e) Hester, esler, muldyr eller mulesler

Lever

1014030

1015000

Fett

Andre

1013990

1014020

Spiselig slakteavfall

1013050

Kjøtt

Nyrer

1013040

1014010

Lever

1013030

d) Geit

Fett

1013020

1014000

Kjøtt

1013010

c) Sau

Andre

1012990

1013000

Spiselig slakteavfall

1012050

(1)
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Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

1016030

1016040

1016050

1016990

Fett

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

1017020

1017030

1017040

1017050

1017990

Geit

Hest

Andre

1020030

1020040

1020990

Kylling

And

1030020

(3)

0,01 (*)

0,02

(4)

(5)

(6)

(7)

0,01 (*)

0,005 (*)

0,01 (*)

0,03

0,03

0,03

0,01 (*)

0,01 (*)

(8)
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1030010

iii) Fugleegg, ferske, konserverte eller kokte, egg uten skall
og eggeplommer, ferske, tørkede, dampkokte eller kokt
i vann, formede, fryste eller på annen måte konserverte,
også tilsatt sukker eller annet søtningsmiddel

Sau

1020020

1030000

Storfe

1020010

ii) Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker eller
søtningsmiddel, smør og annet fett fra melk, ost eller
ostemasse

Kjøtt

1017010

1020000

(2)

g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru)

Fett

1016020

1017000

Kjøtt

1016010

(1)

Nr. 35/716
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0,01 (*)
0,01 (*)

vi) Snegler

vii) Andre landdyrprodukter

1060000

1070000

(5)

(6)

(7)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

(8)

Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)

0631000

a)

Blomster

iii) Urtete (tørket)

0630000

Andre (spiselige blomster)

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

i)

0256990

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

0610000

Laurbærblader

Estragon (isop)

0256090

0256100

Timian (merian, oregano)

Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte)

0256070

0256080

Salvie (vintersar, sommersar)

Rosmarin

0256050

0256060

Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea-blader)

Persille

0256030

0256040

Kjørvel

Gressløk

0256010

0256020

Urter

0256000

f)

Nyper

0154050

(+) Grenseverdiene skal vurderes på nytt innen to år for å evaluere nye data og opplysninger som blir tilgjengelige, herunder eventuelle vitenskapelige bevis på at nikotin forekommer naturlig eller dannes i den aktuelle veksten.

0280020

(+) Følgende grenseverdier for restmengder gjelder for tørket viltvoksende sopp: 2,3 mg/kg for steinsopp, 1,2 mg/kg for annen tørket viltvoksende sopp enn steinsopp. Grenseverdiene skal vurderes på nytt innen to år for å evaluere nye data og
opplysninger som blir tilgjengelige, herunder eventuelle vitenskapelige bevis på at nikotin forekommer naturlig eller dannes i sopp.

Nikotin

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som grenseverdiene for restmengder gjelder for, vises det til vedlegg I.
(*) Angir bestemmelsesgrensen.
(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer:
Spirotetramat — kode 1000000: Spirotetramat og dets metabolitt BYI08330-enol uttrykt som spirotetramat.

0,01 (*)

v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller)

1050000

(4)

0,01 (*)

Andre

1030990

(3)

iv) Honning (dronninggelé, pollen)

Vaktel

1030040

(2)

1040000

Gås

1030030

(1)

23.6.2016
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i)

b)

Einebær

Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper)

0820060

Frukt og bær

0820000

0820050

Andre

0810990

Kardemomme

Muskatnøtt

0810090

Karve

Bukkehornkløver

0810080

0820040

Fennikelfrø

0810070

0820030

Dillfrø

0810060

Anispepper (kinesisk pepper)

Spisskummenfrø

0810050

Allehånde

Korianderfrø

0810040

0820020

Sellerifrø (løpstikkefrø)

0810030

0820010

Svartkarve

ii)

Anisfrø

0810020

Andre urteteer

d)

Frø

0639000

0810000

0810010

Ginsengrot

Andre

0633020

0633990

Vendelrot

Røtter

c)

0633000

0633010

Maté

Andre

0632030

0632990

Jordbærblader

Rooibosblader (ginkgoblader)

0632010

Andre

Blader

0631990

0632000

0632020

Sjasmin (svarthyllblomster (Sambucus nigra))

Lind

0631040

0631050

Hibiskus

Kronblader av rose

0631020

0631030

Kamille

0631010

Nr. 35/718
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Andre

0820990

Andre

vii) Frøkapper

0860990

0870000

Andre»

Safran

0860010

0870990

vi) Blomsterarr

0860000

Muskatblomme

Andre

0870010

Kapers

Knopper

0850000

0850990

Andre

0840990

0850020

Pepperrot

0840040

Kryddernellik

Gurkemeie

0840030

v)

Ingefær

0840020

0850010

Lakris

0840010

iv) Røtter eller jordstengler

Andre

0830990

0840000

Kanel (Kassia)

0830010

iii) Bark

Tamarind

0820080

0830000

Vaniljestang

0820070

23.6.2016
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 813/2011

23.6.2016

2016/EØS/35/28

av 11. august 2011
om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn
til grenseverdier for rester av acekinocyl, emamektinbenzoat, etametsulfuronmetyl, flubendiamid,
fludioksonil, kresoksimmetyl, metoksyfenozid, novaluron, tiakloprid og trifloksystrobin i eller på visse
produkter(*)
fastsatt som standardverdi i forordning (EF) nr. 396/2005.
For å unngå handelshindringer for import av rapsfrø må
det fastsettes en høyere grenseverdi for restmengder.

EUROPAKOMMISJONEN HAR —
under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for
rester av plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôrvarer
av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av
rådsdirektiv 91/414/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a),
og

5)

Når det gjelder flubendiamid, er det inngitt en slik søknad
for å heve de gjeldende grenseverdiene for restmengder
for nøtter, epler, pærer, kirsebær, ferskener, borddruer,
vindruer, salat, spinat, stilkselleri, soyabønner, bomullsfrø,
mais og plommer for å unngå handelshindringer for
import av disse produktene fra De forente stater. En slik
søknad er inngitt for det samme aktive stoffet for å heve
den gjeldende grenseverdien for restmengder for ris for
å unngå handelshindringer for import av ris fra India.
Når det gjelder fludioksonil, er det inngitt en slik søknad
for å heve de gjeldende grenseverdiene for restmengder
for søtpoteter og jams for å unngå handelshindringer for
import av disse produktene fra De forente stater. Når det
gjelder novaluron, er det inngitt en slik søknad for å heve
den gjeldende grenseverdien for restmengder for tranebær
for å unngå handelshindringer for import av tranebær
fra De forente stater. Når det gjelder metoksyfenozid,
er det inngitt en slik søknad for å heve de gjeldende
grenseverdiene for restmengder for avokadoer og
granatepler for å unngå handelshindringer for import av
disse produktene fra De forente stater.

6)

I samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 er
disse søknadene evaluert av de berørte medlemsstatene,
og evalueringsrapportene er oversendt Kommisjonen.

7)

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet,
heretter kalt «Myndigheten», har vurdert søknadene og
evalueringsrapportene, og undersøkte særlig risikoene for
forbrukerne og, der det var relevant, for dyr, og har avgitt
grunngitte uttalelser om de foreslåtte grenseverdiene for
restmengder(3). Myndigheten oversendte disse uttalelsene
til Kommisjonen og medlemsstatene og gjorde dem
tilgjengelige for offentligheten.

8)

I sine grunngitte uttalelser konkluderte Myndigheten
med at det når det gjelder bruk av trifloksystrobin på
tranebær og flubendiamid på soyabønner, bomullsfrø,
mais og plommer, ikke fantes tilstrekkelige data om
restmengder til å støtte grenseverdiene for restmengder
som det var anmodet om. Når det gjelder tomater,
paprika og sukkermais, konkluderte Myndigheten med
at grenseverdiene for restmengder allerede var fastsatt
til de verdiene som tilsvarer godkjent bruk. Når det
gjelder emamektinbenzoat på sitrusfrukter, konkluderte
Myndigheten med at grenseverdiene for restmengder

ut fra følgende betraktninger:
1)

Grenseverdier
for
rester
av
kresoksimmetyl,
metoksyfenozid, tiakloprid og trifloksystrobin er fastsatt
i vedlegg II og i del B i vedlegg III til forordning (EF)
nr. 396/2005. Grenseverdier for rester av acekinocyl,
emamektinbenzoat, flubendiamid, fludioksonil og
novaluron er fastsatt i del A i vedlegg III til forordning
(EF) nr. 396/2005. For etametsulfuronmetyl er det ikke
tidligere fastsatt grenseverdier for restmengder i noen
av vedleggene til forordning (EF) nr. 396/2005, og
standardverdien på 0,01 mg/kg har derfor vært gjeldende.

2)

I forbindelse med vurdering, i samsvar med rådsdirektiv
91/414/EØF av 15. juli 1991 om markedsføring av
plantefarmasøytiske produkter(2), av hvorvidt det
skulle gis godkjenning for bruk på erter (med belg) av
et plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet
tiakloprid, er det i henhold til artikkel 6 nr. 1 i forordning
(EF) nr. 396/2005 inngitt en søknad om endring av de
gjeldende grenseverdiene for restmengder.

3)

4)

Når det gjelder acekinocyl, er det inngitt en slik søknad
for bruk på humle. Når det gjelder emamektinbenzoat,
er det inngitt en slik søknad for bruk på sitrusfrukter,
plommer og aprikoser. Når det gjelder fludioksonil, er det
inngitt en slik søknad for bruk på borddruer og vindruer.
Når det gjelder kresoksimmetyl, er det inngitt en slik
søknad for bruk på blåbær og tranebær. Når det gjelder
metoksyfenozid, er det inngitt en slik søknad for bruk på
plommer. Når det gjelder trifloksystrobin, er det inngitt en
slik søknad for bruk på auberginer og tranebær.
I samsvar med artikkel 6 nr. 2 og 4 i forordning (EF)
nr. 396/2005 er det inngitt en søknad om bruk av
etametsulfuronmetyl på rapsfrø. Den godkjente bruken av
etametsulfuronmetyl på rapsfrø i Canada medfører høyere
restmengder enn grenseverdien for restmengder som er

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 208 av 13.8.2011, s. 23, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 5/2012 av 10. februar 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)
og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 34 av 21.6.2012, s. 8.
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allerede var fastsatt til de verdiene som tilsvarer godkjent
bruk. Når det gjelder alle andre søknader, konkluderte
Myndigheten med at alle datakrav var oppfylt, og at
endringene av grenseverdiene som søkerne anmodet
om, var akseptable med hensyn til forbrukersikkerhet,
på grunnlag av en vurdering av forbrukersikkerheten for
27 bestemte europeiske forbrukergrupper. Myndigheten
tok hensyn til de nyeste opplysningene om stoffenes
toksikologiske egenskaper. Verken livslang eksponering
for disse stoffene gjennom konsum av alle næringsmidler
som kan inneholde dem, eller kortvarig eksponering som
følge av overdrevent konsum av de aktuelle vekstene,
viste at det var noen risiko for at akseptabelt daglig inntak
(ADI) eller akutt referansedose (ARfD) overskrides.
9)

På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser, og
idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for saken,
anses de foreslåtte endringer av grenseverdiene å oppfylle
kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005.

Nr. 35/721

10) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres.
11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden
og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet
har motsatt seg dem —
VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i
samsvar med vedlegget til denne forordning.
Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 11. august 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

______
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(1)
(2)
(3)

EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1.
EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1.
EFSAs vitenskaptelige rapporter finnes på http://www.efsa.europa.eu:
Reasoned opinion of EFSA: Modification of the existing MRL for acequinocyl in hops. EFSA Journal 2010;8(12):1937 [25 s.].
Reasoned opinion of EFSA: Modification of the existing MRLs for emamectin benzoate in plums, apricots and citrus fruit. EFSA
Journal 2011;9(1):1974 [37 s.]. Published: 12 January 2010. Approved: 10 January 2011.
Reasoned opinion of EFSA: Setting of an MRL for ethametsulfuron-methyl in rape seed. EFSA Journal 2010;8(12):1959 [25 s.].
Published: 17 December 2010. Adopted: 15 December 2010.
Reasoned opinion of EFSA: Modification of the existing MRLs for flubendiamide in various food commodities. EFSA Journal
2010;8(12):1960 [45 s.]. Published: 17 December 2010. Adopted: 16 December 2010.
Reasoned opinion of EFSA: Modification of the existing MRLs for fludioxonil in sweet potatoes, yams and grapes. EFSA Journal
2010;8(11):1912 [25 s.]. Published: 22 November 2010. Adopted: 19 November 2010.
Reasoned opinion of EFSA: Modification of the existing MRLs for kresoxim-methyl in blueberries and cranberries. EFSA Journal
2010;8(12):1933 [25 s.]. Published: 1 December 2010. Adopted: 30 November 2010.
Reasoned opinion of EFSA: Modification of the existing MRLs for methoxyfenozide in various fruits. EFSA Journal
2010;8(11):1902 [25 s.]. Published: 15 November 2010. Adopted: 15 November 2010.
Reasoned opinion of EFSA: Modification of the existing MRL for novaluron in cranberries. EFSA Journal 2010;8(12):1963 [24 s.].
Published: 21 December 2010. Adopted: 16 December 2010.
Reasoned opinion of EFSA: Modification of the existing MRLs for thiacloprid in peas (with pods). EFSA Journal 2010;8(12):1939
[27 s.]. Published: 9 December 2010. Adopted: 7 December 2010.
Reasoned opinion of EFSA: Modification of the existing MRLs for trifloxystrobin in cranberries and aubergines. EFSA Journal
2011;9(1):1973 [26 s.]. Published: 12 January 2011. Adopted: 7 January 2011.
__________
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VEDLEGG

I vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer:
1) I vedlegg II skal kolonnene for kresoksimmetyl, metoksyfenozid, tiakloprid og trifloksystrobin lyde:

Nr. 35/723

Lime

Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider)

Andre

0110040

0110050

0110990

Mandler

Paranøtter

Kasjunøtter

Kastanjer

Kokosnøtter

Hasselnøtter (filbertnøtter)

Macadamianøtter

Pekannøtter

Pinjekjerner

0120010

0120020

0120030

0120040

0120050

0120060

0120070

0120080

0120090

ii) Nøtter (med eller uten skall)

Sitroner (ekte sitron, sitron)

0110030

0120000

Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider)

0110020

Sitrusfrukter

Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneolaer), ugli og andre
hybrider)

i)

FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER

0110010

0110000

1.

(2)

(1)

0100000

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a)

Kodenummer

0,1 (*)

0,05 (*)

(3)

Kresoksimmetyl (F) (R)

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg)

Metoksyfenozid (F)

0,02 (*)

1

(4)

Tiakloprid (F)

0,02 (*)

0,02 (*)

(5)

Trifloksystrobin (F)

0,02 (*)

0,3

(6)
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Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn)

Andre

0140040

0140990

Blåbringebær (loganbær, boysenbær og moltebær)

Bringebær (vinbringebær, åkerbær/bringebær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus
arcticus x idaeus))

Andre

0153030

0153990

c) Bær fra halvbusker

0153000

0153020

b) Jordbær

0152000

Bjørnebær

Vindruer

0151020

0153010

Borddruer

a) Borddruer og vindruer

0151010

0151000

v) Bær og små frukter

Ferskener (nektariner og lignende hybrider)

0140030

0150000

Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)

Andre

0130990

0140020

Japansk mispel

0130050

Aprikoser

Mispel

0130040

0140010

Kveder

0130030

iv) Steinfrukter

Pærer (japanske pærer)

0130020

(2)

0140000

Epler (villepler)

0130010

Andre

0120990

iii) Kjernefrukter

Valnøtter

0120110

0130000

Pistasienøtter

0120100

(1)

0,05 (*)

1

1

0,05 (*)

(**)

(**)

0,2

(3)

0,02 (*)

2

1

0,02 (*)

0,5

5

0,02 (*)

0,2

1

1

1

(**)

(**)

0,5

(6)
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1

3

1

3

1

0,02 (*)

0,02 (*)

0,1

0,1
0,02 (*)

0,3

0,3

0,3

(**)

(**)

0,3

(5)

0,3

0,02 (*)

0,3

(**)

(**)

2

(4)

23.6.2016
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Solbær, hvitrips og rødrips

Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-arter)

Nyper

Morbær (melbær)

Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))

Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og andre bær fra
trær)

Andre

vi) Forskjellige frukter

a) Spiselig skall

Dadler

Fikener

Bordoliven

Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x
Fortunella spp.))

Stjernefrukt (bilimbi)

Daddelplommer

Jambolan (javaplommer) (javaepler (vannepler), malayepler, rosenepler, eugeniabær,
surinambær (grumichama Eugenia uniflora),)

Andre

0154030

0154040

0154050

0154060

0154070

0154080

0154990

0160000

0161000

0161010

0161020

0161030

0161040

0161050

0161060

0161070

0161990

Kiwier

Litchi (pulasan, rambutan (hårete litchi), mangostan)

Pasjonsfrukt

Fikenkaktus (kaktusfrukt)

0162010

0162020

0162030

0162040

b) Uspiselig skall, små

Tranebær (tyttebær)

0154020

0162000

Blåbær

d) Andre små frukter og bær

(2)

0154010

0154000

(1)

(**)

0,05 (*)

0,05 (*)

(**)

(**)

(**)

0,05 (*)

0,2

0,05

0,05 (*)

0,05 (*)

(**)

(**)

(**)

(**)

1

(**)

(**)

0,02 (*)

0,02 (*)

(**)

(**)

(**)

0,02 (*)

4

0,4

0,02 (*)

(**)

(**)

(**)

(**)

1

(5)

(**)

4

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

(**)

(**)

(**)

0,02 (*)

0,3

0,02

0,02 (*)

0,02 (*)

(**)

(**)

(**)

(**)

1

1

0,02 (*)

2

(6)
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0,02 (*)

0,02 (*)

1

(**)

(**)

(**)

0,02 (*)

0,02 (*)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,7

0,9
1

4

(4)

0,9

(3)
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2.

Andre

0162990

Mango

Papaya

Granatepler

Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), ilama og andre mellomstore frukter av
familien Annonceae)

Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))

Ananas

Brødfrukt (jackfrukt)

Durian

Surannona (guanabana)

Andre

0163030

0163040

0163050

0163060

0163070

0163080

0163090

0163100

0163110

0163990

Kassava (taro, eddo (japansk taro), tannia)

Søtpoteter

Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)

Arrowrot

Andre

0212010

0212020

0212030

0212040

0212990

(**)

(**)

0,02 (*)

b) Tropiske rot- og knollvekster

0212000

0,05 (*)
0,02 (*)

Rot- og knollvekster

0,02 (*)

(**)

(**)

(**)

0,02 (*)

(**)

(**)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

(**)

(**)

(**)

0,02 (*)

(**)

(**)

0,02 (*)

0,6
(**)

0,5

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

(**)

(**)

(5)

1

0,02 (*)

0,02 (*)

0,7

0,02 (*)

(**)

(**)

(4)

a) Poteter

i)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,05 (*)

(**)

(**)

(3)

0211000

0210000

GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE

Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)

0163020

0200000

Avokadoer

0163010

c) Uspiselig skall, store

Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot (gul
sapot) og mammeysapot)

0162060

0163000

Stjerneepler

(2)

0162050

(1)

(**)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

(**)

(**)

(**)

0,02 (*)

(**)

(**)

0,02 (*)

1

0,5

0,05

0,02 (*)

0,02 (*)

(**)

(**)

(6)
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Knollselleri

Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)

Jordskokk

Pastinakk

Rotpersille

Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, jordmandler
(Cyperus esculentus))

Havrerot (skorsonerrot, svartrot (spansk østersurt))

Kålrot

Neper

Andre

0213030

0213040

0213050

0213060

0213070

0213080

0213090

0213100

0213110

0213990

Sjalottløk

Pipeløk (pipeløk og lignende varianter)

Andre

0220030

0220040

0220990

Tomater (kirsebærtomater, tretomat, physalis, bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum
og L. chinense))

Paprika (chilipepper)

Auberginer (eggplanter) (pepino)

Okra

0231020

0231030

0231040

a) Søtvierfamilien

0231010

0231000

iii) Fruktbærende grønnsaker

Kepaløk (sølvløk)

0220020

0230000

Hvitløk

0220010

ii) Løk

Gulrøtter

0213020

0220000

Rødbeter

c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete

(2)

0213010

0213000

(1)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,5

1

2

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,4

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,5

0,02 (*)

(4)

0,02 (*)

0,5

1

0,5

0,02 (*)

0,1

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,05

0,02 (*)

0,05

0,05

0,02 (*)

0,05

0,1

0,05

0,05

(5)

0,02 (*)

0,3

0,3

0,5

0,02 (*)

0,02 (*)

0,04

0,04

0,04

0,02 (*)

0,04

0,04

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,05

0,02 (*)
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0,5

1

0,5

0,05 (*)

(3)
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Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson))

Andre

0232030

0232990

Andre

b) Hodekål

Rosenkål

Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)

Andre

0241990

0242000

0242010

0242020

0242990

Kinakål (indisk (kinesisk) sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai)

Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål)

0243020

0,05 (*)

0,02 (*)

1

0,02 (*)

0,2

0,05

0,1

0,02 (*)

0,2

3

0,02 (*)

0,3

0,5

0,02 (*)

0,05

0,05

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,2

0,2

0,3

0,2

0,02 (*)
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0243010

c) Bladkål

Blomkål

0241020

0243000

Brokkoli (calabrese, kinesisk brokkoli, brokkolirybs)

a) Blomsterkål

0241010

0241000

iv) Kål

e) Andre fruktbærende grønnsaker

0239000

0240000

0,05 (*)

d) Sukkermais

0234000

0,02 (*)

0,1

0,05 (*)

Andre

0233990

0,02 (*)

0,02 (*)

Vannmeloner

0233030

0,02 (*)

Kjempegresskar (vintersquash)

0,2

0,3

0,02 (*)

(5)

0233020

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

(4)

Meloner (hornmelon)

0,2

0,05 (*)

0,05 (*)

(3)

0233010

c) Gresskarfamilien – uspiselig skall

Sylteagurker

0232020

0233000

Slangeagurker

b) Gresskarfamilien – spiselig skall

Andre

(2)

0232010

0232000

0231990

(1)

23.6.2016
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Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendiv, sugar loaf)

Karse

Vårkarse

Salatsennep, rucola (steinsennep)

Sareptasennep

Blader og spirer av Brassica spp. (mizuna, erteblader, reddikblader og andre unge spirer av
Brassica (høstet opp til bladstadium 8))

Andre

0251030

0251040

0251050

0251060

0251070

0251080

0251990

5

Urter

0256000

Kjørvel

Gressløk

0256020

10

0,02 (*)

0,02 (*)

(**)

(**)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

(**)

0,02 (*)

(**)

0,02 (*)

10

10

0,02 (*)

0,5

(6)
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0256010

f)

0,02 (*)

e) Salatsikori

(**)

0255000

(**)

0,02 (*)

(**)

(**)

d) Brønnkarse

Andre

0252990

(**)

0,02 (*)

2

2

(**)

3

(**)

2

2

2

5

0,05

(5)

0254000

Bladbete (mangold) (blader av rødbete)

0252030

(**)

(**)

(**)

0,02 (*)

(4)

c) Vinblader (vindrueblader)

Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt, agretti
(Salsola soda))

0252020

(**)

(**)

0,05 (*)

(3)

0253000

Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat)

0252010

b) Spinat og lignende (blader)

Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat)

0251020

0252000

Vårsalat (taggbegersalat)

a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea

(2)

0251010

0251000

v) Bladgrønnsaker og friske urter

d) Knutekål

0244000

0250000

Andre

0243990

(1)

Nr. 35/730
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Salvie (vintersar, sommersar)

Rosmarin

Timian (merian, oregano)

Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte)

Laurbærblader

Estragon (isop)

Andre (spiselige blomster)

0256050

0256060

0256070

0256080

0256090

0256100

0256990

Erter (med belg) (sukkererter)

Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter)

Linser

Andre

0260030

0260040

0260050

0260990

Asparges

Kardon

Stilkselleri

Fennikel

Artisjokk

Purre

Rabarbra

Bambusskudd

Palmehjerter

0270010

0270020

0270030

0270040

0270050

0270060

0270070

0270080

0270090

vii) Stengelgrønnsaker (friske)

Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, limabønner, vignabønner)

0260020

0270000

Bønner (med belg) (hagebønner (skolmbønner, brytbønner), prydbønner (runner beans),
snittebønner, langbønner)

0260010

vi) Belgfrukter (friske)

Persille

0256040

0260000

Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og
andre Apiacea-blader)

(2)

0256030

(1)

(**)

(**)

(**)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,3

0,02 (*)

0,3

2

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(4)

(**)

(**)

0,02 (*)

0,1

0,02 (*)

0,5

0,5

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

(**)

(**)

0,02 (*)

0,2

0,02 (*)

0,02 (*)

1

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,2
0,2

0,02 (*)

0,5

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(6)

0,02 (*)

1

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(5)
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(**)

0,05 (*)

5

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(3)
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3.

Andre

OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER

0300990

0400000

Linfrø

Peanøtter

Valmuefrø

Sesamfrø

Solsikkefrø

Rapsfrø (rybs)

Soyabønner

Sennepsfrø

Bomullsfrø

Gresskarfrø (andre frø av gresskarfamilien)

Saflortistel

Agurkurt

0401010

0401020

0401030

0401040

0401050

0401060

0401070

0401080

0401090

0401100

0401110

0401120

Oljeholdige frø

Lupiner

0300040

i)

Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)

0300030

0401000

Linser

0300020

4.

Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) flageolettbønner, jackbønner, limabønner,
bondebønner, vignabønner)

0300010

TØRKEDE BELGFRUKTER

0300000

Andre

0280990

ix) Tang og tare

Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)

0280020

0290000

Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp)

(**)

(**)

0,05 (*)

2

0,05 (*)

2

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

5

0,02 (*)

(4)

(**)

(**)

0,05 (*)

0,15

0,2

0,05 (*)

0,3

0,05 (*)

0,05 (*)

0,3

0,05 (*)

0,05 (*)

0,1

0,02 (*)

0,02 (*)

(5)

(**)

(**)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

(6)
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(**)

(**)

0,1

0,05 (*)

0,05 (*)

viii) Sopp

0280000

0280010

0,05 (*)

(3)

Andre

(2)

0270990

(1)

Nr. 35/732
23.6.2016

Andre

0401990

5.

Ricinus

0401150

Kapok

Andre

0402040

0402990

Bokhvete (amarant, kinoa)

Mais

Hirse (stor busthirse, teff)

Havre

Ris

Rug

Sorghum

Hvete (spelthvete, rughvete)

Andre

TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO

0500020

0500030

0500040

0500050

0500060

0500070

0500080

0500090

0500990

0600000

(2)

(**)
(**)
(**)

ii) Kaffebønner

iii) Urtete (tørket)

a) Blomster

i)

0620000

0630000

0631000

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

(**)

(**)

(**)

0,05 (*)

(**)

(**)

(3)

0610000

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

Bygg

0500010

6.

Oljepalmefrukt

0402030

KORN

Palmenøtter (palmekjerner)

0402020

0500000

Oliven til produksjon av olivenolje

0402010

ii) Oljeholdige frukter

Hampefrø

0401140

0402000

Oljedodre

0401130

(1)

(**)

(**)

(**)

(**)

10

0,05

0,1

0,05

0,05

0,05

1

0,05

0,05

0,05

1

0,05 (*)

(**)

(**)

(**)

4

0,05 (*)

(**)

0,05 (*)

(**)

(5)

(**)

(**)

(**)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,05

0,02 (*)

0,05

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,3

0,05 (*)

(**)

(**)

(**)

0,3

(**)

(**)

(6)
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(**)

(**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

(**)

(**)

(**)

0,02 (*)

0,05 (*)

(**)

0,05 (*)

(**)

(4)

23.6.2016
Nr. 35/733

(**)
(**)

Kronblader av rose

Sjasmin (svarthyllblomster (Sambucus nigra))

Lind

Andre

b) Blader

0631030

0631040

0631050

0631990

0632000

Anisfrø

Svartkarve

Sellerifrø (løpstikkefrø)

Korianderfrø

Spisskummenfrø

0810010

0810020

0810030

0810040

0810050

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,05 (*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(4)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,1

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(5)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

30

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(6)
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(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

i)

Frø

8.

0800000

0810000

0,1 (*)

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

7.

0700000

(**)

(**)

v) Johannesbrød

0650000

KRYDDER

(**)

iv) Kakao (gjærede bønner)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0640000

d) Andre urteteer

Andre

0633990

0639000

Ginsengrot

0633020

c) Røtter

0633000

Vendelrot

(**)

Andre

0632990

0633010

(**)

Maté

0632030

(**)

Rooibosblader (ginkgoblader)

0632020

(**)

Jordbærblader

0632010

(**)

(**)

(**)

(**)

Hibiskus

0631020

(**)

(3)

Kamille

(2)

0631010

(1)

Nr. 35/734
23.6.2016

Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper)

Vaniljestang

Tamarind

Andre

iii) Bark

0820060

0820070

0820080

0820990

0830000

Andre

v) Knopper

0840990

0850000

Kryddernellik

(**)

Pepperrot

0840040

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(4)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(5)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(6)
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0850010

(**)

Gurkemeie (kurkuma)

0840030

(**)

Ingefær

0840020

(**)

(**)

Lakris

iv) Røtter eller jordstengler

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0840010

0840000

Andre

Einebær

0820050

0830990

Kardemomme

0820040

Kanel (kassia)

(**)

Karve

0820030

0830010

(**)

Anispepper (kinesisk pepper)

(**)

(**)

(**)

0820020

Andre

0810990

(**)

Allehånde

Muskatnøtt

0810090

(**)

0820010

Bukkehornkløver

0810080

(**)

(**)

(3)

ii) Frukt og bær

Fennikelfrø

0810070

(2)

0820000

Dillfrø

0810060

(1)

23.6.2016
Nr. 35/735

9.

Sikorirøtter

Andre

0900030

0900990

Kjøtt

Fettfritt eller magert kjøtt

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

b) Storfe

Kjøtt

Fett

1011010

1011020

1011030

1011040

1011050

1011990

1012000

1012010

1012020

Kjøtt, bearbeidet kjøtt, slakteavfall, blod, animalsk fett, ferskt, kjølt eller fryst, saltet, i
saltlake, tørket, røkt eller bearbeidet til mel, andre bearbeidede produkter, f.eks. pølser, og
næringsmidler framstilt av disse

a) Svin

i)

1011000

1010000

10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR

Sukkerrør

0900020

1000000

Sukkerbete (rot)

0900010

SUKKERPLANTER

Andre

0870990

0900000

Muskatblomme

(**)

vii) Frøkapper

0870000

0870010

(**)

Andre

0860990

0,2

0,2

0,01 (*)

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(4)

0,05

0,05

0,01 (*)

0,01 (*)

0,3

0,3

0,05

0,05

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(5)

0,04 (*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(6)
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0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,05

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Safran

0860010

(**)

(**)

(**)

(3)

vi) Blomsterarr

Andre

0850990

(2)

0860000

Kapers

0850020

(1)

Nr. 35/736
23.6.2016

Spiselig slakteavfall

Andre

1012050

1012990

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

1014040

1014050

1014990

Fett

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due

1015020

1015030

1015040

1015050

1015990

1016000

f)

Kjøtt

(2)

1015010

e) Hester, esler, muldyr eller mulesler

Lever

1014030

1015000

Fett

Andre

1013990

1014020

Spiselig slakteavfall

1013050

Kjøtt

Nyrer

1013040

1014010

Lever

1013030

d) Geit

Fett

1013020

1014000

Kjøtt

1013010

c) Sau

Nyrer

1012040

1013000

Lever

1012030

(1)

0,01 (*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,01 (*)

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,01 (*)

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,01 (*)

0,1

0,1

0,1

(4)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,3

0,3

0,05

0,05

0,01 (*)

0,01 (*)

0,3

0,3

0,05

0,05

0,01 (*)

0,01 (*)

0,3

0,3

(5)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(6)
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(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,05

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,05

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,05

0,02 (*)

(3)

23.6.2016
Nr. 35/737

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

1016030

1016040

1016050

1016990

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

1017030

1017040

1017050

1017990

Sau

Geit

Hest

Andre

1020020

1020030

1020040

1020990

Kylling

And

Gås

Vaktel

Andre

1030010

1030020

1030030

1030040

1030990

iii) Fugleegg, ferske, konserverte eller kokte, egg uten skall og eggeplommer, ferske, tørkede,
dampkokte eller kokt i vann, formede, fryste eller på annen måte konserverte, også tilsatt
sukker eller annet søtningsmiddel

Storfe

1020010

1030000

(2)

ii) Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker eller søtningsmiddel, smør og annet
fett fra melk, ost eller ostemasse

Fett

1017020

1020000

Kjøtt

1017010

g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru)

Fett

1016020

1017000

Kjøtt

1016010

(1)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,01 (*)

0,05

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(4)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,01 (*)

0,03

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,3

0,3

0,05

0,05

(5)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,04 (*)

0,02 (*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(6)

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

(**)

(**)

(**)

0,02 (*)

0,05 (*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,05

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

(3)

Nr. 35/738
23.6.2016

(**)
(**)
(**)

v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller)

vi) Snegler

vii) Andre landdyrprodukter

1050000

1060000

1070000

(**)

(**)

(**)

(**)

(4)

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som grenseverdiene for restmengder gjelder for, vises det til vedlegg I.
(*) Angir bestemmelsesgrensen.
(**) Kombinasjon av pesticid og kodenummer som grenseverdien for restmengder som fastsatt i vedlegg III del B, gjelder for.
(F) = Løselig i fett.
(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer:
Kresoksimmetyl – kode 1010000: 490M1 uttrykt som kresoksimmetyl melkeprodukter: 490M9 uttrykt som kresoksimmetyl.
Kresoksimmetyl – kode 1020000: 490M9 uttrykt som kresoksimmetyl.
Metabolitt 490M1 = 2-metoksyimino-2-[2-(o-tolyloksymetyl)fenyl]eddiksyre. Metabolitt 490M9 = 2-[2-(4-hydroksy-2-metylfenoksymetyl)fenyl]-2-metoksy-iminoeddiksyre.
Trifloksystrobin – kode 1000000: summen av trifloksystrobin og dets metabolitt (E, E)-metoksyimino- {2-[1-(3-trifluormetylfenyl)-etylidenamino-oksymetyl]-fenyl}-eddiksyre (CGA 321113).»

(**)

(3)

iv) Honning (dronninggelé, pollen)

(2)

1040000

(1)

(**)
(**)

(**)

(**)

(**)

(6)

(**)

(**)

(**)

(5)

23.6.2016
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Nr. 35/739

Lime

Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider)

Andre

0110040

0110050

0110990

Mandler

Paranøtter

Kasjunøtter

Kastanjer

Kokosnøtter

0120010

0120020

0120030

0120040

0120050

ii) Nøtter (med eller uten skall)

Sitroner (ekte sitron, sitron)

0110030

0120000

Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider)

0110020

Sitrusfrukter

Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneolaer), ugli og
andre hybrider)

i)

FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER

0110010

0110000

1.

(2)

(1)

0100000

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a)

0,01 (*)

Emamektinbenzoat B1a, uttrykt som
emamektin

0,01 (*)

0,01 (*)

(4)

Flubendiamid (F)

0,06

0,01 (*)

(5)

Fludioksonil

0,05 (*)

7

7

7

7

7

10

(6)

Novaluron (F)

0,01 (*)

0,01 (*)

(7)
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0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02

0,2

0,4

0,2

0,2

0,4

0,2

(3)

Acekinocyl

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg)

Kolonnene for acekinocyl, emamektinbenzoat, flubendiamid, fludioksonil og novaluron skal lyde:

Kodenummer

i)

a) I del A gjøres følgende endringer:

2) I vedlegg III gjøres følgende endringer:

Nr. 35/740
23.6.2016

Ferskener (nektariner og lignende hybrider)

Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn)

Andre

0140030

0140040

0140990

0153010

Bjørnebær

0,01 (*)
5

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

0,01 (*)

0,01 (*)

c) Bær fra halvbusker

0153000

0,01 (*)

3

0,05

0,01 (*)

b) Jordbær

0152000

5
4

1

0,05 (*)

Vindruer

0,05

0,01 (*)

0151020

0,3

0,01 (*)

0,02

0,01 (*)

7

0,7
0,02

0,5

5

1,5
0,01 (*)

5

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

3

0,8

(7)

2

5

(6)

0,8

(5)

0,01 (*)

0,02

0,02

(4)

Borddruer

a) Borddruer og vindruer

0,01 (*)

0,01 (*)

0,04

0,01 (*)

0,01 (*)

0,1

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

(3)

0151010

0151000

v) Bær og små frukter

Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)

0140020

0150000

Aprikoser

Andre

0130990

0140010

Japansk mispel

0130050

iv) Steinfrukter

Mispel

0130040

(2)

0140000

Kveder

0130030

Andre

0120990

Pærer (japanske pærer)

Valnøtter

0120110

0130020

Pistasienøtter

0120100

Epler (villepler)

Pinjekjerner

0120090

0130010

Pekannøtter

0120080

iii) Kjernefrukter

Macadamianøtter

0120070

0130000

Hasselnøtter (filbertnøtter)

0120060

(1)

23.6.2016
Nr. 35/741

Andre

0153990

Solbær, hvitrips og rødrips

Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-arter)

Nyper

Morbær (melbær)

Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))

Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og andre
bær fra trær)

Andre

vi) Forskjellige frukter

a) Spiselig skall

Dadler

Fikener

Bordoliven

Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus
aurantifolia x Fortunella spp.))

Stjernefrukt (bilimbi)

Daddelplommer

Jambolan (javaplommer) (javaepler (vannepler), malayepler, rosenepler,
eugeniabær, surinambær (grumichama Eugenia uniflora),)

Andre

0154030

0154040

0154050

0154060

0154070

0154080

0154990

0160000

0161000

0161010

0161020

0161030

0161040

0161050

0161060

0161070

0161990

0162010

Kiwier

b) Uspiselig skall, små

Tranebær (tyttebær)

0154020

0,01 (*)

0,01 (*)

(3)

0,01 (*)

0,01 (*)

(4)

0,01 (*)

0,01 (*)

(5)

20

0,05 (*)

1

2

1

1

1

3

3

1

3

0,05 (*)

5

0,05 (*)

(6)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

7

0,01 (*)

(7)
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0162000

Blåbær

0154010

d) Andre små frukter og bær

Bringebær (vinbringebær, åkerbær/bringebær (Rubus arcticus), nektarbringebær
(Rubus arcticus x idaeus))

0153030

0154000

Blåbringebær (loganbær, boysenbær og moltebær)

(2)

0153020

(1)

Nr. 35/742
23.6.2016

Stjerneepler

Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot,
amarillosapot (gul sapot) og mammeysapot)

Andre

0162050

0162060

0162990

2.

Fikenkaktus (kaktusfrukt)

0162040

Mango

Papaya

Granatepler

Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), ilama og andre mellomstore frukter
av familien Annonceae)

Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))

Ananas

Brødfrukt (jackfrukt)

Durian

Surannona (guanabana)

Andre

0163030

0163040

0163050

0163060

0163070

0163080

0163090

0163100

0163110

0163990

Kassava (taro, eddo (japansk taro), tannia)

Søtpoteter

Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)

0212010

0212020

0212030

b) Tropiske rot- og knollvekster

0212000

Rot- og knollvekster

a) Poteter

i)

0211000

0210000

GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE

Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)

0163020

0200000

Avokadoer

0163010

c) Uspiselig skall, store

Pasjonsfrukt

0162030

0163000

Litchi (pulasan, rambutan (hårete litchi), mangostan)

(2)

0162020

(1)

0,01 (*)

(3)

0,01 (*)

(4)

0,01 (*)

(5)

10

0,01 (*)

0,2

(7)
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10

0,05 (*)

1

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

3

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

(6)

23.6.2016
Nr. 35/743

(2)

Knollselleri

Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)

Jordskokk

Pastinakk

Rotpersille

Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter,
jordmandler (Cyperus esculentus))

Havrerot (skorsonerrot, svartrot (spansk østersurt))

Kålrot

Neper

Andre

0213030

0213040

0213050

0213060

0213070

0213080

0213090

0213100

0213110

0213990

Sjalottløk

Pipeløk (pipeløk og lignende varianter)

Andre

0220030

0220040

0220990

Tomater (kirsebærtomater, tretomat, physalis, bukketorn, kinabukketorn (Lycium
barbarum og L. chinense))

Paprika (chilipepper)

Auberginer (eggplanter) (pepino)

0231020

0231030

a) Søtvierfamilien

0231010

0231000

iii) Fruktbærende grønnsaker

Kepaløk (sølvløk)

0220020

0230000

Hvitløk

0220010

ii) Løk

Gulrøtter

0213020

0220000

Rødbeter

0213010

c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete

Andre

0212990

0213000

Arrowrot

0212040

(1)

0,2

0,01 (*)

0,02

0,02

0,01

(4)

0,2

0,2

0,2

0,01

(5)

1

2

1

0,05 (*)

0,3

0,05 (*)

0,1

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

1

0,05 (*)

1

1

0,05 (*)

1

0,2

1

1

0,05 (*)

0,05 (*)

(6)

0,01 (*)

0,01 (*)

1

0,01

0,01 (*)

(7)
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0,01 (*)

0,2

0,01

(3)

Nr. 35/744
23.6.2016

Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson))

Andre

0232030

0232990

Andre

d) Sukkermais

e) Andre fruktbærende grønnsaker

0233990

0234000

0239000

Andre

b) Hodekål

Rosenkål

Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)

Andre

0241990

0242000

0242010

0242020

0242990

0243010

Kinakål (indisk (kinesisk) sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai)

c) Bladkål

Blomkål

0241020

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

(4)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,06

0,15

0,01 (*)

0,01 (*)

(5)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,5

1

0,5

1

0,5

0,5

(6)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

(7)
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0243000

Brokkoli (calabrese, kinesisk brokkoli, brokkolirybs)

a) Blomsterkål

0241010

0241000

0,01 (*)

Vannmeloner

0233030

iv) Kål

0,01 (*)

Kjempegresskar (vintersquash)

0233020

0240000

0,01 (*)

Meloner (hornmelon)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

(3)

0233010

c) Gresskarfamilien – uspiselig skall

Sylteagurker

0232020

0233000

Slangeagurker

(2)

0232010

b) Gresskarfamilien – spiselig skall

Andre

0231990

0232000

Okra

0231040

(1)

23.6.2016
Nr. 35/745

d) Knutekål

0244000

Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendiv,
sugar loaf)

Karse

Vårkarse

Salatsennep, rucola (steinsennep)

Sareptasennep

Blader og spirer av Brassica spp. (mizuna, erteblader, reddikblader og andre unge
spirer av Brassica (høstet opp til bladstadium 8))

Andre

0251030

0251040

0251050

0251060

0251070

0251080

0251990

Kjørvel

1

Urter

0256000

0256010

0,01 (*)

e) Salatsikori

0255000

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

10

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

6

0,01 (*)

(5)

1

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

7

10

7

10

(6)

0,01 (*)

(7)

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

f)

0,01 (*)

d) Brønnkarse

0254000

Andre

0252990

0,01 (*)

Bladbete (mangold) (blader av rødbete)

0252030

0,01 (*)

1

1

1

1

1

1

0,2

1

1

(4)

c) Vinblader (vindrueblader)

Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt,
agretti (Salsola soda))

0252020

0,01 (*)

(3)

0253000

Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat)

0252010

b) Spinat og lignende (blader)

Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat)

0251020

0252000

Vårsalat (taggbegersalat)

a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea

0251010

0251000

v) Bladgrønnsaker og friske urter

Andre

0243990

0250000

Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål)

(2)

0243020

(1)

Nr. 35/746
23.6.2016

Persille

Salvie (vintersar, sommersar)

Rosmarin

Timian (merian, oregano)

Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte)

Laurbærblader

Estragon (isop)

Andre (spiselige blomster)

0256040

0256050

0256060

0256070

0256080

0256090

0256100

0256990

Erter (med belg) (sukkererter)

Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter)

Linser

Andre

0260030

0260040

0260050

0260990

Asparges

Kardon

Stilkselleri

Fennikel

Artisjokk

Purre

Rabarbra

Bambusskudd

0270010

0270020

0270030

0270040

0270050

0270060

0270070

0270080

vii) Stengelgrønnsaker (friske)

Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, limabønner,
vignabønner)

0260020

0270000

Bønner (med belg) (hagebønner (skolmbønner, brytbønner), prydbønner (runner
beans), snittebønner, langbønner)

0260010

vi) Belgfrukter (friske)

Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk
kjørvel og andre Apiacea-blader)

0256030

0260000

Gressløk

(2)

0256020

(1)

0,01 (*)

0,01 (*)

(3)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,1

0,05 (*)

5
0,01 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,2

0,2

1

(6)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,4

(5)

0,01 (*)

0,01 (*)

(7)

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

0,01 (*)

0,01 (*)

0,1

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

(4)

23.6.2016
Nr. 35/747

3.

Andre

OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER

0300990

0400000

Linfrø

Peanøtter

Valmuefrø

Sesamfrø

Solsikkefrø

Rapsfrø (rybs)

Soyabønner

Sennepsfrø

Bomullsfrø

Gresskarfrø (andre frø av gresskarfamilien)

Saflortistel

Agurkurt

0401010

0401020

0401030

0401040

0401050

0401060

0401070

0401080

0401090

0401100

0401110

0401120

Oljeholdige frø

Lupiner

0300040

i)

Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)

0300030

0401000

Linser

0300020

4.

Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) flageolettbønner, jackbønner,
limabønner, bondebønner, vignabønner)

0,01 (*)

0,01 (*)

TØRKEDE BELGFRUKTER

0300000

0300010

0,01 (*)

Andre

0280990

ix) Tang og tare

Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)

0280020

0290000

Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp)

0280010

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

viii) Sopp

0280000

0,01 (*)

0,01 (*)

Andre

0,01 (*)

(4)

0270990

(3)

Palmehjerter

(2)

0270090

(1)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

(5)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

(6)

0,01 (*)
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0,01 (*)

0,01 (*)

0,5

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

(7)

Nr. 35/748
23.6.2016

Andre

0401990

5.

Ricinus

0401150

Kapok

Andre

0402040

0402990

Ris

Rug

Sorghum

Hvete (spelthvete, rughvete)

Andre

TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO

0500060

0500070

0500080

0500090

0500990

0600000

ii) Kaffebønner

iii) Urtete (tørket)

a) Blomster

Kamille

i)

0610000

0620000

0630000

0631000

0631010

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

0,02 (*)

Havre

0500050

0,02 (*)

Hirse (stor busthirse, teff)

0500040

0,02 (*)

0,01 (*)

Mais

0,01 (*)

0,01 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,2

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,2
0,01 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,1

0,05 (*)

0,05 (*)

(6)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0500030

0,01 (*)

(5)

Bokhvete (amarant, kinoa)

0,01 (*)

(4)

0500020

0,01 (*)

(3)

Bygg

(2)

0500010

6.

Oljepalmefrukt

0402030

KORN

Palmenøtter (palmekjerner)

0402020

0500000

Oliven til produksjon av olivenolje

0402010

ii) Oljeholdige frukter

Hampefrø

0401140

0402000

Oljedodre

0401130

(1)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

(7)

23.6.2016
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Nr. 35/749

Svartkarve

Sellerifrø (løpstikkefrø)

Korianderfrø

Spisskummenfrø

Dillfrø

Fennikelfrø

0810020

0810030

0810040

0810050

0810060

0810070

Frø

Anisfrø

i)

0810010

0810000

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

8.

0800000

KRYDDER

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

7.

0700000

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

v) Johannesbrød

0,05 (*)

1

0,05 (*)

(6)

0650000

0,02 (*)

(5)

0,05 (*)

0,02 (*)

(4)

iv) Kakao (gjærede bønner)

15

(3)

0640000

d) Andre urteteer

Andre

0633990

0639000

Ginsengrot

0633020

c) Røtter

0633000

Vendelrot

Andre

0632990

0633010

Maté

b) Blader

0632000

0632030

Andre

0631990

Rooibosblader (ginkgoblader)

Lind

0631050

0632020

Sjasmin (svarthyllblomster (Sambucus nigra))

0631040

Jordbærblader

Kronblader av rose

0631030

0632010

Hibiskus

(2)

0631020

(1)

0,01 (*)

0,01 (*)

(7)

Nr. 35/750
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23.6.2016

Einebær

Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper)

Vaniljestang

Tamarind

Andre

iii) Bark

0820050

0820060

0820070

0820080

0820990

0830000

Andre

v) Knopper

0850000

0850990

Andre

0840990

Kapers

Pepperrot

0840040

0850020

Gurkemeie (kurkuma)

0840030

Kryddernellik

Ingefær

0840020

0850010

Lakris

iv) Røtter eller jordstengler

0840010

0840000

Andre

Kardemomme

0820040

0830990

Karve

0820030

Kanel (kassia)

Anispepper (kinesisk pepper)

0820020

0830010

Allehånde

0820010

Andre

0810990

ii) Frukt og bær

Muskatnøtt

0810090

(2)

0820000

Bukkehornkløver

0810080

(1)

(3)

(4)

(5)

0,05 (*)

1

0,05 (*)

0,05 (*)

(6)

(7)

23.6.2016
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Nr. 35/751

9.

Sikorirøtter

Andre

0900030

0900990

Kjøtt

Fettfritt eller magert kjøtt

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

b) Storfe

Kjøtt

Fett

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

1011010

1011020

1011030

1011040

1011050

1011990

1012000

1012010

1012020

1012030

1012040

1012050

Kjøtt, bearbeidet kjøtt, slakteavfall, blod, animalsk fett, ferskt, kjølt eller fryst,
saltet, i saltlake, tørket, røkt eller bearbeidet til mel, andre bearbeidede produkter,
f.eks. pølser, og næringsmidler framstilt av disse

a) Svin

i)

1011000

1010000

(2)

10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR

Sukkerrør

0900020

1000000

Sukkerbete (rot)

SUKKERPLANTER

0900010

0900000

Andre

vii) Frøkapper

0870000

0870990

Andre

0860990

Muskatblomme

Safran

0860010

0870010

vi) Blomsterarr

0860000

(1)

0,01 (*)

0,01 (*)

(3)

0,01 (*)

0,01 (*)

(4)

0,01 (*)

0,01 (*)

(5)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

(6)

0,7
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0,7

0,7

10

0,5

0,01 (*)

0,01 (*)

(7)

Nr. 35/752
23.6.2016

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

1014040

1014050

1014990

(2)

Lever

Nyrer

1016040

Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due

1016000

1016030

Andre

1015990

Fett

Spiselig slakteavfall

1015050

1016020

Nyrer

1015040

Kjøtt

Lever

1015030

1016010

Fett

1015020

f)

Kjøtt

1015010

e) Hester, esler, muldyr eller mulesler

Lever

1014030

1015000

Fett

Andre

1013990

1014020

Spiselig slakteavfall

1013050

Kjøtt

Nyrer

1013040

1014010

Lever

1013030

d) Geit

Fett

1013020

1014000

Kjøtt

c) Sau

Andre

1013010

1013000

1012990

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

0,05
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0,05

0,5

0,02

0,7

0,7

0,7

0,7

10

0,5

0,7

0,7

0,7

0,7

10

0,5

0,7

0,7

0,7

0,7

10

0,5

0,7

(7)

23.6.2016
Nr. 35/753

Fett

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

1017020

1017030

1017040

1017050

1017990

Geit

Hest

Andre

1020030

1020040

1020990

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,05

0,05

(7)

v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller)

Andre

1030990

(6)

1050000

Vaktel

1030040

(5)

0,01 (*)

Gås

1030030

(4)

iv) Honning (dronninggelé, pollen)

And

1030020

(3)

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

1040000

Kylling

1030010

iii) Fugleegg, ferske, konserverte eller kokte, egg uten skall og eggeplommer, ferske,
tørkede, dampkokte eller kokt i vann, formede, fryste eller på annen måte
konserverte, også tilsatt sukker eller annet søtningsmiddel

Sau

1020020

1030000

Storfe

1020010

ii) Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker eller søtningsmiddel, smør
og annet fett fra melk, ost eller ostemasse

Kjøtt

1017010

1020000

(2)

g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru)

Andre

1016990

1017000

Spiselig slakteavfall

1016050

(1)

Nr. 35/754
23.6.2016

(7)

a

( ) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som grenseverdiene for restmengder gjelder for, vises det til vedlegg I.
(*) Angir bestemmelsesgrensen.
(F) = Løselig i fett.»

0,01 (*)

(6)

vii) Andre landdyrprodukter

(5)

1070000

(4)

0,01 (*)

(3)

vi) Snegler

(2)

1060000

(1)

23.6.2016
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Nr. 35/755

Lime

Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider)

Andre

0110040

0110050

0110990

Kokosnøtter

Hasselnøtter (filbertnøtter)

Macadamianøtter

Pekannøtter

Pinjekjerner

Pistasienøtter

Valnøtter

Andre

0120050

0120060

0120070

0120080

0120090

0120100

0120110

0120990

Epler (villepler)

Kastanjer

0120040

0130010

Kasjunøtter

0120030

iii) Kjernefrukter

Paranøtter

0120020

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

(3)

Etametsulfuronmetyl

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

0130000

Mandler

0120010

ii) Nøtter (med eller uten skall)

Sitroner (ekte sitron, sitron)

0110030

0120000

Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider)

Sitrusfrukter

0110020

i)

FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER

Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneolaer), ugli og andre hybrider)

1.

(2)

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a)

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg)

0110010

0110000

0100000

(1)

Kodenummer

ii) Følgende kolonne for etametsulfuronmetyl tilføyes:

Nr. 35/756
23.6.2016

Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn)

Andre

0140040

0140990

Andre

0153990

Blåbær

Tranebær (tyttebær)

Solbær, hvitrips og rødrips

Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-arter)

0154010

0154020

0154030

0154040

d) Andre små frukter og bær

Bringebær (vinbringebær, åkerbær/bringebær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x idaeus))

0153030

0154000

Blåbringebær (loganbær, boysenbær og moltebær)

c) Bær fra halvbusker

0153000

0153020

b) Jordbær

0152000

Bjørnebær

Vindruer

0151020

(2)

0153010

Borddruer

a) Borddruer og vindruer

0151010

0151000

v) Bær og små frukter

Ferskener (nektariner og lignende hybrider)

0140030

0150000

Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)

0140020

Andre

0130990

Aprikoser

Japansk mispel

0130050

0140010

Mispel

0130040

iv) Steinfrukter

Kveder

0130030

0140000

Pærer (japanske pærer)

0130020

(1)

0,01 (*)

0,01 (*)

(3)

23.6.2016
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Nr. 35/757

Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))

Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær)

Andre

vi) Forskjellige frukter

a) Spiselig skall

Dadler

Fikener

Bordoliven

Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

Stjernefrukt (bilimbi)

Daddelplommer

Jambolan (javaplommer) (javaepler (vannepler), malayepler, rosenepler, eugeniabær, surinambær (grumichama Eugenia uniflora),)

Andre

0154070

0154080

0154990

0160000

0161000

0161010

0161020

0161030

0161040

0161050

0161060

0161070

0161990

Pasjonsfrukt

Fikenkaktus (kaktusfrukt)

Stjerneepler

Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot (gul sapot) og mammeysapot)

Andre

0162030

0162040

0162050

0162060

0162990

Avokadoer

Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)

Mango

Papaya

0163010

0163020

0163030

0163040

c) Uspiselig skall, store

Litchi (pulasan, rambutan (hårete litchi), mangostan)

0162020

0163000

Kiwier

0162010

b) Uspiselig skall, små

Morbær (melbær)

0154060

0162000

Nyper

(2)

0154050

(1)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

(3)

Nr. 35/758
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Ananas

Brødfrukt (jackfrukt)

Durian

Surannona (guanabana)

Andre

0163080

0163090

0163100

0163110

0163990

Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)

Arrowrot

Andre

0212030

0212040

0212990

Rødbeter

Gulrøtter

Knollselleri

Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)

Jordskokk

Pastinakk

Rotpersille

0213010

0213020

0213030

0213040

0213050

0213060

0213070

c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete

Søtpoteter

0212020

0213000

Kassava (taro, eddo (japansk taro), tannia)

0212010

b) Tropiske rot- og knollvekster

0212000

Rot- og knollvekster

a) Poteter

i)

0211000

0210000

GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE

Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))

0163070

2.

Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), ilama og andre mellomstore frukter av familien Annonceae)

0163060

0200000

Granatepler

(2)

0163050

(1)

0,01(*)

(3)

23.6.2016
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Kålrot

Neper

Andre

0213100

0213110

0213990

ii) Løk

Havrerot (skorsonerrot, svartrot (spansk østersurt))

0213090

Sjalottløk

Pipeløk (pipeløk og lignende varianter)

Andre

0220030

0220040

0220990

Auberginer (eggplanter) (pepino)

Okra

Andre

0231030

0231040

0231990

Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson))

Andre

0232030

0232990

Meloner (hornmelon)

Kjempegresskar (vintersquash)

Vannmeloner

0233010

0233020

0233030

c) Gresskarfamilien – uspiselig skall

Sylteagurker

0232020

0233000

Slangeagurker

0232010

b) Gresskarfamilien – spiselig skall

Paprika (chilipepper)

0231020

0232000

Tomater (kirsebærtomater, tretomat, physalis, bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og L. chinense))

a) Søtvierfamilien

0231010

0231000

iii) Fruktbærende grønnsaker

Kepaløk (sølvløk)

0220020

0230000

Hvitløk

0220010

0220000

Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, jordmandler (Cyperus esculentus))

(2)

0213080

(1)

(3)

Nr. 35/760
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e) Andre fruktbærende grønnsaker

0239000

Andre

b) Hodekål

Rosenkål

Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)

Andre

0241990

0242000

0242010

0242020

0242990

Andre

d) Knutekål

0243990

0244000

Vårsalat (taggbegersalat)

Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat)

Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendiv, sugar loaf)

Karse

Vårkarse

Salatsennep, rucola (steinsennep)

Sareptasennep

0251020

0251030

0251040

0251050

0251060

0251070

a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea

0251010

0251000

v) Bladgrønnsaker og friske urter

Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål)

0243020

0250000

Kinakål (indisk (kinesisk) sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai)

(2)

0243010

c) Bladkål

Blomkål

0241020

0243000

Brokkoli (calabrese, kinesisk brokkoli, brokkolirybs)

a) Blomsterkål

0241010

0241000

iv) Kål

d) Sukkermais

0234000

0240000

Andre

0233990

(1)

(3)

23.6.2016
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e) Salatsikori

Urter

0255000

0256000

Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea-blader)

Persille

Salvie (vintersar, sommersar)

Rosmarin

Timian (merian, oregano)

Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte)

Laurbærblader

Estragon (isop)

Andre (spiselige blomster)

0256030

0256040

0256050

0256060

0256070

0256080

0256090

0256100

0256990

Bønner (med belg) (hagebønner (skolmbønner, brytbønner), prydbønner (runner beans), snittebønner, langbønner)

Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, limabønner, vignabønner)

Erter (med belg) (sukkererter)

0260010

0260020

0260030

vi) Belgfrukter (friske)

Gressløk

0256020

0260000

Kjørvel

0256010

f)

d) Brønnkarse

Andre

0252990

0254000

Bladbete (mangold) (blader av rødbete)

0252030

c) Vinblader (vindrueblader)

Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt, agretti (Salsola soda))

0252020

0253000

Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat)

0252010

b) Spinat og lignende (blader)

Andre

0251990

0252000

Blader og spirer av Brassica spp. (mizuna, erteblader, reddikblader og andre unge spirer av Brassica (høstet opp til bladstadium 8))

(2)

0251080

(1)

(3)

Nr. 35/762
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3.

Andre

0260990

Rabarbra

Bambusskudd

Palmehjerter

Andre

viii) Sopp

0270070

0270080

0270090

0270990

0280000

Andre

OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER

0300990

0400000

Oljeholdige frø

Lupiner

0300040

i)

Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)

0300030

0,02 (*)

0,01 (*)

(3)

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

0401000

Linser

0300020

4.

Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) flageolettbønner, jackbønner, limabønner, bondebønner, vignabønner)

TØRKEDE BELGFRUKTER

0300000

(2)

0300010

ix) Tang og tare

0290000

Andre

Purre

0270060

0280990

Artisjokk

0270050

Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)

Fennikel

0270040

0280020

Stilkselleri

0270030

Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp)

Kardon

0270020

0280010

Asparges

0270010

vii) Stengelgrønnsaker (friske)

Linser

0260050

0270000

Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter)

0260040

(1)

23.6.2016
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Sesamfrø

Solsikkefrø

Rapsfrø (rybs)

Soyabønner

Sennepsfrø

Bomullsfrø

Gresskarfrø (andre frø av gresskarfamilien)

Saflortistel

Agurkurt

Oljedodre

Hampefrø

Ricinus

Andre

0401040

0401050

0401060

0401070

0401080

0401090

0401100

0401110

0401120

0401130

0401140

0401150

0401990

5.

Valmuefrø

0401030

Oljepalmefrukt

Kapok

Andre

0402030

0402040

0402990

Bygg

Bokhvete (amarant, kinoa)

Mais

Hirse (stor busthirse, teff)

0500010

0500020

0500030

0500040

KORN

Palmenøtter (palmekjerner)

0402020

0500000

Oliven til produksjon av olivenolje

0402010

ii) Oljeholdige frukter

Peanøtter

0401020

0402000

Linfrø

0401010

(1)

(2)

0,01 (*)

(3)

Nr. 35/764
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Rug

Sorghum

Hvete (spelthvete, rughvete)

Andre

TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO

0500070

0500080

0500090

0500990

0600000

0632000

Ginsengrot

Andre

0633020

0633990

d) Andre urteteer

Vendelrot

0633010

c) Røtter

0631990

0633000

b) Blader

0631050

Andre

Andre

0631040

0632990

Lind

0631030

Maté

Sjasmin (svarthyllblomster (Sambucus nigra))

0631020

0632030

Kronblader av rose

0631010

Rooibosblader (ginkgoblader)

Hibiskus

0631000

0632020

Kamille

0630000

Jordbærblader

iii) Urtete (tørket)

0620000

0632010

ii) Kaffebønner

a) Blomster

i)

0610000

0,02 (*)

(3)
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0639000

(2)

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

Ris

0500060

6.

Havre

0500050

(1)

23.6.2016
Nr. 35/765

Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper)

Vaniljestang

Tamarind

Andre

iii) Bark

0820060

0820070

0820080

0820990

0830000

Kanel (kassia)

Einebær

0820050

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

0830010

Kardemomme

Andre

0810990

0820040

Muskatnøtt

0810090

Karve

Bukkehornkløver

0810080

0820030

Fennikelfrø

0810070

Anispepper (kinesisk pepper)

Dillfrø

0810060

0820020

Spisskummenfrø

0810050

Allehånde

Korianderfrø

0810040

0820010

Sellerifrø (løpstikkefrø)

0810030

ii) Frukt og bær

Svartkarve

0810020

0820000

Anisfrø

0810010

Frø

KRYDDER

8.

0800000

i)

0,02 (*)

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

7.

0700000

0810000

0,02 (*)

v) Johannesbrød

0650000

(3)

iv) Kakao (gjærede bønner)

(2)

0640000

(1)

Nr. 35/766
23.6.2016

9.

Sikorirøtter

Andre

0900030

0900990

Kjøtt

1011010

Kjøtt, bearbeidet kjøtt, slakteavfall, blod, animalsk fett, ferskt, kjølt eller fryst, saltet, i saltlake, tørket, røkt eller bearbeidet til mel,
andre bearbeidede produkter, f.eks. pølser, og næringsmidler framstilt av disse

a) Svin

i)

(2)

0,01

0,01

(3)

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

1011000

1010000

10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR

Sukkerrør

0900020

1000000

Sukkerbete (rot)

SUKKERPLANTER

0900010

0900000

Andre

vii) Frøkapper

0870000

0870990

Andre

0860990

Muskatblomme

Safran

0860010

0870010

vi) Blomsterarr

0860000

Andre

v) Knopper

0850000

0850990

Andre

0840990

Kapers

Pepperrot

0840040

0850020

Gurkemeie (kurkuma)

0840030

Kryddernellik

Ingefær

0840020

0850010

Lakris

iv) Røtter eller jordstengler

Andre

0840010

0840000

0830990

(1)

23.6.2016
Nr. 35/767

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

b) Storfe

Kjøtt

Fett

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

1011040

1011050

1011990

1012000

1012010

1012020

1012030

1012040

1012050

1012990

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

1014040

1014050

1014990

e) Hester, esler, muldyr eller mulesler

Lever

1014030

(2)

(3)
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1015000

Fett

Andre

1013990

1014020

Spiselig slakteavfall

1013050

Kjøtt

Nyrer

1013040

1014010

Lever

1013030

d) Geit

Fett

1013020

1014000

Kjøtt

1013010

c) Sau

Lever

1011030

1013000

Fettfritt eller magert kjøtt

1011020

(1)

Nr. 35/768
23.6.2016

Spiselig slakteavfall

Andre

1016050

1016990

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

1017030

1017040

1017050

1017990

(2)

Storfe

Sau

Geit

Hest

Andre

1020010

1020020

1020030

1020040

1020990

ii) Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker eller søtningsmiddel, smør og annet fett fra melk, ost eller ostemasse

Fett

1017020

1020000

Kjøtt

1017010

g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru)

Nyrer

1016040

1017000

Lever

Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due

1016000

1016030

Andre

1015990

Fett

Spiselig slakteavfall

1015050

1016020

Nyrer

1015040

Kjøtt

Lever

1015030

1016010

Fett

1015020

f)

Kjøtt

1015010

(1)

(3)

23.6.2016
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(2)

vii) Andre landdyrprodukter

1070000

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som grenseverdiene for restmengder gjelder for, vises det til vedlegg I.
(*) Angir bestemmelsesgrensen.»

vi) Snegler

1060000

Andre

1030990

v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller)

Vaktel

1030040

1050000

Gås

1030030

iv) Honning (dronninggelé, pollen)

And

1030020

1040000

Kylling

iii) Fugleegg, ferske, konserverte eller kokte, egg uten skall og eggeplommer, ferske, tørkede, dampkokte eller kokt i vann, formede, fryste
eller på annen måte konserverte, også tilsatt sukker eller annet søtningsmiddel

1030010

1030000

(1)

(3)

Nr. 35/770
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0,05 (*)
0,05 (*)

Nyper

Morbær (melbær)

Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))

Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær)

Stjernefrukt (bilimbi)

Daddelplommer

Jambolan (javaplommer) (javaepler (vannepler), malayepler, rosenepler, eugeniabær, surinambær (grumichama Eugenia
uniflora),)

Fikenkaktus (kaktusfrukt)

Stjerneepler

Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot (gul sapot) og mammeysapot)

Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), ilama og andre mellomstore frukter av familien Annonceae)

Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))

Brødfrukt (jackfrukt)

Durian

0154050

0154060

0154070

0154080

0161050

0161060

0161070

0162040

0162050

0162060

0163060

0163070

0163090

0163100

0,05 (*)

Metoksyfenozid (F)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

2

2

(4)
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0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,2

Japansk mispel

0130050

0,2

(3)

Mispel

(2)

(1)

Kresoksimmetyl (F) (R)

0130040

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a)

Kodenummer

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg)

b) I del B skal kolonnene for kresoksimmetyl og metoksyfenozid lyde:
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Vårkarse

Sareptasennep

Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt, agretti (Salsola soda))

0251050

0251070

0252020

0,1 (*)

a) Blomster

Kamille

0631000

0631010

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)
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0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

iii) Urtete (tørket)

Kapok

0402040

0,1 (*)

0630000

Oljepalmefrukt

0402030

0,1 (*)

0,1 (*)

Palmenøtter (palmekjerner)

0402020

0,1 (*)

ii) Kaffebønner

Ricinus

0401150

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

(3)

0620000

Oljedodre

Palmehjerter

0270090

0401130

Bambusskudd

0270080

Agurkurt

Estragon (isop)

0256100

0401120

Laurbærblader

0256090

Saflortistel

Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte)

0256080

0401110

Timian (merian, oregano)

0256070

ix) Tang og tare

Rosmarin

0256060

0290000

Salvie (vintersar, sommersar)

0256050

c) Vinblader (vindrueblader)

Arrowrot

0212040

0253000

Surannona (guanabana)

(2)

0163110

(1)

Nr. 35/772
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0,1 (*)

Lind

Andre

b) Blader

0631050

0631990

0632000

8.

0,1 (*)

Sjasmin (svarthyllblomster (Sambucus nigra))

0631040

0,1 (*)

Frø

Anisfrø

Svartkarve

Sellerifrø (løpstikkefrø)

Korianderfrø

Spisskummenfrø

Dillfrø

Fennikelfrø

Bukkehornkløver

0810010

0810020

0810030

0810040

0810050

0810060

0810070

0810080

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

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

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

KRYDDER

0800000

i)

0,1 (*)

v) Johannesbrød

0650000

0810000

0,1 (*)

iv) Kakao (gjærede bønner)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0640000

d) Andre urteteer

Andre

0633990

0639000

Ginsengrot

0633020

c) Røtter

0633000

Vendelrot

0,1 (*)

Andre

0632990

0633010

0,1 (*)

Maté

0632030

0,1 (*)

Rooibosblader (ginkgoblader)

0632020

0,1 (*)

Jordbærblader

0632010

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

Kronblader av rose

0631030

0,1 (*)

(3)

Hibiskus

(2)

0631020

(1)

23.6.2016
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Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper)

Vaniljestang

Tamarind

Andre

iii) Bark

0820060

0820070

0820080

0820990

0830000

vi) Blomsterarr

Safran

0860010

Andre

0850990

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)
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0860000

Kapers

v) Knopper

0850000

0850020

Andre

0840990

Kryddernellik

0,1 (*)

Pepperrot

0840040

0850010

0,1 (*)

Gurkemeie (kurkuma)

0840030

0,1 (*)

Ingefær

0840020

0,1 (*)

0,1 (*)

Lakris

iv) Røtter eller jordstengler

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0840010

0840000

Andre

Einebær

0820050

0830990

Kardemomme

0820040

Kanel (kassia)

0,1 (*)

Karve

0820030

0830010

0,1 (*)

Anispepper (kinesisk pepper)

0820020

0,1 (*)

Allehånde

0820010

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

(3)

ii) Frukt og bær

Andre

0810990

(2)

0820000

Muskatnøtt

0810090

(1)

Nr. 35/774
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9.

Sikorirøtter

Andre

0900030

0900990

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

1015030

1015040

1015050

1015990

Kjøtt

Fett

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

And

Gås

Vaktel

Andre

1017010

1017020

1017030

1017040

1017050

1017990

1030020

1030030

1030040

1030990

g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru)

Fett

1015020

1017000

Kjøtt

1015010

e) Hester, esler, muldyr eller mulesler

Sukkerrør

0900020

1015000

Sukkerbete (rot)

0900010

SUKKERPLANTER

Andre

0870990

0900000

Muskatblomme

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,01 (*)

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,3

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)
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0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,05

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,05

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

vii) Frøkapper

0870000

0870010

0,1 (*)

(3)

Andre

(2)

0860990

(1)
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0,02 (*)
0,02 (*)
0,02 (*)

v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller)

vi) Snegler

vii) Andre landdyrprodukter

1050000

1060000

1070000

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som grenseverdiene for restmengder gjelder for, vises det til vedlegg I.
(*) Angir bestemmelsesgrensen.
(F) = Løselig i fett.
(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer:
Kresoksimmetyl – kode 1010000: 490M1 uttrykt som kresoksimmetyl melkeprodukter: 490M9 uttrykt som kresoksimmetyl.
Kresoksimmetyl – kode 1020000: 490M9 uttrykt som kresoksimmetyl.
Metabolitt 490M1 = 2-metoksyimino-2-[2-(o-tolyloksymetyl)fenyl]eddiksyre. Metabolitt 490M9 = 2-[2-(4-hydroksy-2-metylfenoksymetyl)fenyl]-2-metoksy-iminoeddiksyre.»

0,02 (*)

(3)

iv) Honning (dronninggelé, pollen)

(2)

1040000

(1)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

(4)
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 631/2009

Nr. 35/777

2016/EØS/35/29

av 22. juli 2009
om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av vedlegg I til europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 78/2009 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til beskyttelse
av fotgjengere og andre myke trafikanter, om endring av direktiv 2007/46/EF og om oppheving av
direktiv 2003/102/EF og 2005/66/EF(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

før og ved kollisjoner med motorvogner og om endring
av rådsdirektiv 70/156/EØF(3) og europaparlaments- og
rådsdirektiv 2005/66/EF av 26. oktober 2005 om bruk av
frontvern på motorvogner, og om endring av rådsdirektiv
70/156/EØF(4).

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 78/2009 av 14. januar 2009 om typegodkjenning av
motorvogner med hensyn til beskyttelse av fotgjengere og
andre myke trafikanter, endring av direktiv 2007/46/EF og
oppheving av direktiv 2003/102/EF og 2005/66/EF(1), særlig
artikkel 4 nr. 6, og
4)

En undersøkelse som er gjennomført med hensyn til
spesifikasjonene i visse krav fastsatt i direktiv 2003/102/
EF (5), viste at det var nødvendig med endringer.

5)

De tekniske kravene som er nødvendige for å gjennomføre
kravene i forordning (EF) nr. 78/2009, bør bygge på
de spesifikasjonene som er brukt i kommisjonsvedtak
2004/90/EF av 23. desember 2003 om de tekniske krav
til gjennomføring av artikkel 3 i europaparlaments- og
rådsdirektiv 2003/102/EF om beskyttelse av fotgjengere
og andre myke trafikanter før og ved kollisjon med en
motorvogn, og om endring av direktiv 70/156/EØF(6), og
i kommisjonsvedtak 2006/368/EF av 20. mars 2006 om
detaljerte tekniske krav til gjennomføring av prøvingene
angitt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/66/EF
om bruk av frontvern på motorvogner(7).

(3)
(4)
(5)

EUT L 321 av 6.12.2003, s. 15.
EUT L 309 av 25.11.2005, s. 37.
A Study on the feasibility of measures relating to the protection of
pedestrians and other vulnerable road users — Final 2006, Transport
Research Laboratory, Storbritannia.
EUT L 31 av 4.2.2004, s. 21.
EUT L 140 av 29.5.2006, s. 33.

ut fra følgende betraktninger:

1)

Forordning (EF) nr. 78/2009 er en av de særrettsaktene
etter den framgangsmåten for typegodkjenning som ble
innført ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/
EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for
godkjenning av motorvogner og deres tilhengere, og av
systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner
(«rammedirektiv»)(2).

2)

Ved forordning (EF) nr. 78/2009 fastsettes de
grunnleggende kravene til beskyttelse av fotgjengere
og andre myke trafikanter i form av prøvinger og
grenseverdier for typegodkjenning av kjøretøyer og
frontvern som separate tekniske enheter.

3)

Prøvingene fastsatt i forordning (EF) nr. 78/2009
bygger på kravene fastsatt i europaparlaments- og
rådsdirektiv 2003/102/EF av 17. november 2003 om
beskyttelse av fotgjengere og andre utsatte trafikanter

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 195 av 25.7.2009, s. 1,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 7/2012 av 10. februar 2012
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 34 av 21.6.2012, s. 13.
(1) EUT L 35 av 4.2.2009, s. 1.
(2) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1.

(6)
(7)

Nr. 35/778

6)
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Artikkel 3

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

Ved typegodkjenningsprøving av et kjøretøy i forbindelse
med at det skal påmonteres et frontvern, eller ved
typegodkjenningsprøving av et frontvern som separat teknisk
enhet skal dette frontvernet, dersom det er konstruert for
bruk på mer enn én kjøretøytype, godkjennes separat for hver
kjøretøytype det er beregnet på.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
Denne forordning fastsetter de tekniske kravene som er
nødvendige for å gjennomføre de prøvingene og kravene som
er nevnt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 78/2009.

Den tekniske instansen har imidlertid rett til å avstå fra
ytterligere prøvinger dersom likheten mellom de aktuelle
kjøretøytypene eller frontverntypene anses som tilstrekkelig
stor.

Artikkel 2

Artikkel 4

Prøvingene nevnt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 78/2009 skal
gjennomføres i samsvar med vedlegget til denne forordning.

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

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

Utferdiget i Brussel, 22. juli 2009.

For Kommisjonen
Günter VERHEUGEN
Visepresident
______
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DEL I:
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Kapittel II:

Prøving av sammenstøt mellom nedre beinvekt og støtfanger

Kapittel III:

Prøving av sammenstøt mellom øvre beinvekt og støtfanger

Kapittel IV:

Prøving av sammenstøt mellom øvre beinvekt og motorpanserets fremre kant

Kapittel V:

Prøving av sammenstøt mellom barnehodevekt/liten voksenhodevekt og motorpanserets
overflate

Kapittel VI:

Prøving av sammenstøt mellom voksenhodevekt og frontrute

Kapittel VII:

Prøving av sammenstøt mellom barnehodevekt/liten voksenhodevekt eller voksenhodevekt
og motorpanserets overflate

DEL III:

SPESIFIKASJON FOR BREMSEASSISTENT

Tillegg I:

Metode for å bestemme FABS og aABS

Tillegg II:

Databehandling for bremseassistent

DEL IV:

SPESIFIKASJONER FOR PRØVING AV FRONTVERN

Kapittel I:

Generelle forhold

Kapittel II:

Prøving av sammenstøt mellom nedre beinvekt og frontvern

Kapittel III:

Prøving av sammenstøt mellom øvre beinvekt og frontvern

Kapittel IV:

Prøving av sammenstøt mellom øvre beinvekt og frontvernets fremre kant

Kapittel V:

Prøving av sammenstøt mellom barnehodevekt/liten voksenhodevekt og frontvern

DEL V:

SLAGVEKTER

Tillegg I:

Godkjenning av slagvekter

DEL I
GENERELLE KRAV OG DEFINISJONER
1.

Generelt

Når det skal foretas målinger på et kjøretøy i samsvar med denne del, skal kjøretøyet være i normal kjøreklar
stilling.

Dersom kjøretøyet er utstyrt med et merke, en maskot eller lignende som ved påføring av en belastning på
høyst 100 N vil bli bøyd tilbake eller trekke seg inn, skal en slik belastning påføres før og/eller mens disse
målingene foretas.

Alle kjøretøydeler som kan endre form eller stilling, bortsett fra hjulopphengsdeler eller aktive innretninger
som skal beskytte fotgjengere, skal settes i innfelt stilling.

2.

Definisjoner

I dette vedlegg menes med:

2.1.

«høyde på motorpanserets fremre kant» for alle snitt av et kjøretøy den vertikale avstanden mellom bakken og
referanselinjen for motorpanserets fremre kant,

Nr. 35/779
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2.2.

«referanselinje for motorpanserets fremre kant» den geometriske linjen som dannes av berøringspunktene
mellom en 1 000 mm lang linjal og motorpanserets fremre overflate når linjalen som holdes parallelt med
bilens vertikalplan i lengderetningen og vippes 50° bakover fra vertikalen og med den nederste kanten 600 mm
over bakken, føres over motorpanserets fremre kant samtidig som den berører denne kanten (se figur 16).
For kjøretøyer som har et motorpanser med en overflate som heller 50°, slik at linjalen er i berøring
sammenhengende eller i en hel rekke punkter og ikke bare i ett punkt, bestemmes referanselinjen med den
rette linjalen vippet bakover med en vinkel på 40° fra vertikalen.
For kjøretøyer som har en slik form at den nederste enden på linjalen berører kjøretøyet først, anses dette
berøringspunktet som referanselinjen for motorpanserets fremre kant på denne siden.
For kjøretøyer som har en slik form at den øverste enden av linjalen berører kjøretøyet først, anses den
geometriske linjen til omslutningsavstanden på 1 000 mm som referanselinjen for motorpanserets fremre kant
på denne siden.
Støtfangerens øvre kant skal også anses som motorpanserets fremre kant dersom den kommer i berøring med
linjalen ved denne framgangsmåten,

2.3.

«motorpanserets bakre referanselinje» den geometriske linjen som dannes av de bakerste berøringspunktene
mellom en kule på 165 mm og frontens overflate når kulen føres over frontens overflate og samtidig fortsatt
berører frontruten (se figur 1). Vindusviskerblader og ‑armer skal være demontert når dette gjøres.
Dersom motorpanserets bakre referanselinje befinner seg i en omslutningsavstand på mer enn 2 100 mm,
defineres motorpanserets bakre referanselinje av den geometriske linjen for omslutningsavstanden på
2 100 mm. Dersom motorpanserets bakre referanselinje og sidereferanselinjene ikke krysser hverandre, skal
motorpanserets bakre referanselinje justeres i henhold til framgangsmåten beskrevet i nr. 2.17,

2.4.

«støtfangerens framspring» for ethvert langsgående snitt av et kjøretøy den horisontale avstanden som måles
i ethvert kjøretøys vertikalplan i lengderetningen mellom støtfangerens referanselinje og referanselinjen for
motorpanserets fremre kant,

2.5.

«kneets sentrum» det punktet der kneet faktisk bøyes,

2.6.

«hjørne på støtfanger» kjøretøyets berøringspunkt med et vertikalplan som danner en vinkel på 60° med
kjøretøyets vertikalplan i lengderetningen, og som tangerer støtfangerens utvendige overflate (se figur 2),

2.7.

«hjørne på frontvern» frontvernets berøringspunkt med et vertikalplan som danner en vinkel på 60° med
kjøretøyets vertikalplan i lengderetningen, og som tangerer frontvernets utvendige overflate (se figur 3),

2.8.

«hjørne på frontvernets fremre kant» frontvernets berøringspunkt med et vertikalplan som danner en vinkel på
45° med kjøretøyets vertikalplan i lengderetningen, og som tangerer frontvernets utvendige overflate. Planets
nedre kant skal være på en høyde av 600 mm, eller 200 mm lavere enn frontvernets høyeste del, avhengig av
hva som er høyest,

2.9.

«hjørnets referansepunkt» skjæringspunktet mellom referanselinjen for motorpanserets fremre kant og
sidereferanselinjen (se figur 4),

2.10.

«vesentlige ytre dimensjoner på frontpartiet» de faste punktene i prøvingsrammen som representerer alle
punkter på den aktuelle kjøretøytypen der frontvernet trolig vil komme i berøring med kjøretøyet under
prøving,

2.11.

«lårbein» alle de komponenter eller deler av komponenter (herunder kjøtt, hud, demper, instrumentering samt
beslag, trinser o.l. som er festet til beinvekten og beregnet på å sette den i bevegelse), og som befinner seg over
kneets sentrum,

2.12.

«frontvernets framspring» for alle punkter på et frontvern den horisontale avstanden mellom frontvernets øvre
referanselinje og posisjonen til det punktet på frontvernet som skal bestemmes. Denne avstanden skal på et
hvilket som helst punkt måles på et vertikalplan som er parallelt med kjøretøyets vertikalplan i lengderetningen,
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2.13.

«frontvernets fremre kant» den øverste utvendige konstruksjonen på frontvernet, som ikke omfatter kjøretøyets
motorpanser og skjermer, området over og ved siden av frontlyktene og eventuelt andre påmonterte deler, som
griller som bare beskytter lykter,

2.14.

«høyde på frontvernets fremre kant» for alle vertikale snitt i lengderetningen av frontvernet den vertikale
avstanden mellom bakkereferanseplanet og referanselinjen for frontvernets fremre kant i dette snittet, med
kjøretøyet i normal kjøreklar stilling,

2.15.

«referanselinje for frontvernets fremre kant» den geometriske linjen som dannes av berøringspunktene mellom
en 1 000 mm lang linjal og frontvernets fremre overflate når linjalen som holdes parallelt med kjøretøyets
vertikalplan i lengderetningen og vippes 50° bakover og med den nederste kanten 600 mm over bakken, føres
over frontvernets fremre kant samtidig som den berører denne kanten. For frontvern som har en overflate som
heller om lag 50°, slik at linjalen er i berøring sammenhengende eller i en hel rekke punkter og ikke bare i ett
punkt, bestemmes referanselinjen med den rette linjalen vippet bakover med en vinkel på 40°. For frontvern
som har en slik form at den nederste enden på linjalen berører frontvernet først, anses dette berøringspunktet
som referanselinjen for frontvernets fremre kant på denne siden. For frontvern som har en slik form at den
øverste enden av linjalen berører frontvernet først, anses den geometriske linjen til omslutningsavstanden på
1 000 mm som referanselinjen for frontvernets fremre kant på denne siden. Frontvernets øvre kant skal også
anses som frontvernets fremre kant i denne forordning dersom den kommer i berøring med linjalen ved denne
framgangsmåten (se figur 5),

2.16.

«slagpunkt» det punktet på kjøretøyet der den første kontakten med slagvekten skjer. Dette punktets avstand
til målpunktet avhenger av både slagvektens bevegelsesvinkel og konturen på kjøretøyets overflate (se punkt
B i figur 6),

2.17.

«skjæringspunkt mellom motorpanserets bakre referanselinje og sidereferanselinjen»: Dersom motorpanserets
bakre referanselinje og sidereferanselinjen ikke krysser hverandre, forlenges og/eller justeres motorpanserets
bakre referanselinje ved hjelp av en halvsirkelformet mal med en radius på 100 mm. Malen skal være laget
av et tynt og bøyelig platemateriale som lett kan bøyes i enhver retning med en enkel krumning. Dersom det
er mulig, skal malen tåle dobbelt eller kompleks krumning uten å bli krøllet. Som materiale anbefales et tynt
plastark med skumgummikledd bakside, slik at malen ikke glir på kjøretøyets overflate.
Malen skal merkes med opptil fire punkter «A» til «D» som vist i figur 7, mens den ligger på et plant underlag.
Malen plasseres på kjøretøyet med hjørnene «A» og «B» langs sidereferanselinjen. Samtidig som det sørges
for at disse to hjørnene ikke mister kontakten med sidereferanselinjen, føres malen gradvis bakover til buen
i malen kommer i berøring med motorpanserets bakre referanselinje. Under hele denne prosessen skal malen
holdes slik bøyd at den følger det ytre omrisset av oversiden av kjøretøyets motorpanser, uten at malen blir
krøllet eller brettes. Dersom kontakten mellom malen og motorpanserets bakre referanselinje er tangentiell
og tangeringspunktet ligger utenfor buen beskrevet av punktene «C» og «D», forlenges og/eller justeres
motorpanserets bakre referanselinje slik at den følger malens omkrets og møter sidereferanselinjen som vist
i figur 8.
Dersom malen ikke samtidig kan være i kontakt med sidereferanselinjen på punktene «A» og «B» og
tangere motorpanserets bakre referanselinje, eller dersom skjæringspunktet mellom motorpanserets bakre
referanselinje og malen ligger innenfor buen beskrevet av «C» og «D», skal det brukes ytterligere maler hvis
radius økes gradvis i trinn på 20 mm, helt til alle kriteriene ovenfor er oppfylt.
Når motorpanserets justerte bakre referanselinje er bestemt, forutsettes den i alle følgende punkter, og linjens
opprinnelige endepunkter benyttes ikke lenger,

2.18.

«støtfangerens nedre høyde» den vertikale avstanden mellom bakken og støtfangerens nedre referanselinje i
enhver tverrgående posisjon, med kjøretøyet i normal kjørestilling.

2.19.

«støtfangerens nedre referanselinje» en linje som identifiserer den nedre grensen for de punktene på
støtfangeren som vil komme i betydelig berøring med fotgjengeren. Linjen er den geometriske linjen som
dannes av de nederste berøringspunktene mellom en 700 mm lang linjal og støtfangeren når linjalen som
holdes parallelt med kjøretøyets vertikalplan i lengderetningen og vippes 25° forover, føres tvers over
kjøretøyets front samtidig som den er i berøring med bakken og støtfangerens overflate (se figur 9),

2.20.

«frontvernets nedre høyde» den vertikale avstanden mellom bakken og frontvernets nedre referanselinje i
enhver tverrgående posisjon, med kjøretøyet i normal kjørestilling.
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2.21.

«frontvernets nedre referanselinje» en linje som identifiserer den nedre grensen for de punktene på frontvernet
som vil komme i betydelig berøring med fotgjengeren. Linjen er den geometriske linjen som dannes av de
nederste berøringspunktene mellom en 700 mm lang linjal og frontvernet, når linjalen som holdes parallelt
med kjøretøyets vertikalplan i lengderetningen og vippes 25° forover, føres tvers over kjøretøyets front
samtidig som den er i berøring med bakken og frontvernets overflate (se figur 10),

2.22.

«frontrutens bakre referanselinje» den geometriske linjen som dannes av de fremste berøringspunktene
mellom en kule og frontruten når en kule med en diameter på 165 mm føres over frontrutens øvre ramme,
herunder eventuelle lister, og samtidig fortsatt berører frontruten (se figur 11),

2.23.

«sidereferanselinje» den geometriske linjen som dannes av de høyeste berøringspunktene mellom en 700 mm
lang linjal og kjøretøyets side når linjalen som holdes parallelt med kjøretøyets tverrgående vertikalplan og
vippes 45° innover, føres nedover langs siden samtidig som den er i berøring frontens overflate (se figur 12),

2.24.

«målpunkt» skjæringspunktet mellom projeksjonen av hodevektens lengdeakse og kjøretøyets fremre overflate
(se punkt A i figur 6),

2.25.

«en tredel av motorpanserets fremre kant» den geometriske linjen mellom hjørnenes referansepunkter, målt
med et bøyelig bånd som følger den fremre kantens ytre omriss, delt inn i tre like store deler,

2.26.

«en tredel av motorpanserets overflate» den geometriske linjen mellom sidereferanselinjene, målt med et
bøyelig bånd som følger det ytre omrisset av motorpanserets overflate på ethvert tverrsnitt, delt inn i tre like
store deler,

2.27.

«en tredel av frontvernet» den geometriske linjen mellom hjørnene på frontvernet, målt med et bøyelig bånd
som følger frontvernets ytre omriss, delt inn i tre like store deler,

2.28.

«en tredel av frontvernets fremre kant» den geometriske linjen mellom hjørnene på frontvernets øvre, fremre
kant, målt med et bøyelig bånd som følger frontvernets ytre omriss, delt inn i tre like store deler,

2.29.

«en tredel av støtfangeren» den geometriske linjen mellom støtfangerens hjørner, målt med et bøyelig bånd
som følger støtfangerens ytre omriss, delt inn i tre like store deler,

2.30.

«skinnebein» alle de komponenter eller deler av komponenter (herunder kjøtt, hud, instrumentering samt
beslag, trinser o.l. som er festet til beinvekten og beregnet på å sette den i bevegelse), som befinner seg under
kneets sentrum. Legg merke til at skinnebeinet slik det er definert, også omfatter foten,

2.31.

«støtfangerens øvre referanselinje» en linje som identifiserer den øvre grensen for de punktene på støtfangeren
som vil komme i betydelig berøring med fotgjengeren.

På kjøretøyer med en identifiserbar støtfangerkonstruksjon er den definert som den geometriske linjen som
dannes av de øverste berøringspunktene mellom en linjal og støtfangeren når linjalen som holdes parallelt med
kjøretøyets vertikalplan i lengderetningen og vippes 20° vertikalt bakover, føres tvers over kjøretøyets front
samtidig som den er i berøring med støtfangerens overflate (se figur 13).

På kjøretøyer uten en identifiserbar støtfangerkonstruksjon er den definert som den geometriske linjen som
dannes av de øverste berøringspunktene mellom en 700 mm lang linjal og støtfangeren når linjalen som
holdes parallelt med kjøretøyets vertikalplan i lengderetningen og vippes 20° vertikalt bakover, føres tvers
over kjøretøyets front samtidig som den er i berøring med bakken og støtfangerens overflate (se figur 13).

Om nødvendig skal linjalen avkortes for å unngå berøring med konstruksjoner over støtfangeren,

2.32.

«frontvernets øvre høyde» den vertikale avstanden mellom bakken og frontvernets øvre referanselinje i enhver
tverrgående posisjon, med kjøretøyet i normal kjørestilling,
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2.33.

«frontvernets øvre referanselinje» en linje som identifiserer den øvre grensen for de punktene på frontvernet
som vil komme i betydelig berøring med fotgjengeren. Linjen er den geometriske linjen som dannes av de
øverste berøringspunktene mellom en 700 mm lang linjal og frontvernet når linjalen som holdes parallelt med
kjøretøyets vertikalplan i lengderetningen og vippes 20° bakover, føres tvers over kjøretøyets front samtidig
som den er i berøring med bakken og frontvernets overflate (se figur 14).

Om nødvendig skal linjalen avkortes for å unngå berøring med konstruksjoner over frontvernet,

2.34.

«kjøretøytype» en gruppe kjøretøyer som foran A-stolpene ikke skiller seg fra hverandre på noen av de
følgende områdene i den grad endringene kan anses å ha negativ virkning på resultatene av slagprøvingene
fastsatt i forordning (EF) nr. 78/2009:

a) konstruksjon,

b) hoveddimensjoner,

c) de materialene kjøretøyets utvendige overflater består av,

d) delenes (ytre eller indre) montering,

e) metoden for å feste et frontvern, dersom kjøretøyet er utstyrt med frontvern.

Ettersom frontvern skal typegodkjennes som separate tekniske enheter, kan enhver henvisning til et kjøretøy
tolkes som en henvisning til rammen som frontvernet er montert på for prøving, og som skal representere de
ytre dimensjonene på frontpartiet på det bestemte kjøretøyet som frontvernet skal typegodkjennes for,

2.35.

«omslutningsavstand» den geometriske linjen som avsettes på frontens overflate eller på frontvernet av
den ene enden på et bøyelig bånd, når det holdes i kjøretøyets vertikalplan i lengderetningen og føres over
frontens overflate eller frontvernet. Båndet skal holdes stramt under hele målingen, den ene enden skal berøre
bakkereferanseplanet vertikalt under støtfangerens framspring eller frontvernet, og den andre enden skal
berøre frontens overflate eller frontvernet (se for eksempel figur 15). Kjøretøyet skal være i normal kjøreklar
stilling.

Denne framgangsmåten skal følges ved å bruke de relevante målebåndlengdene for å beskrive
omslutningsavstander på 900 mm (WAD900), 1 000 mm (WAD1000), 1 700 mm (WAD1700) og 2 100 mm
(WAD2100).

Figur 1
Bestemmelse av motorpanserets bakre referanselinje
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Figur 2
Bestemmelse av hjørne på støtfanger

Figur 3
Bestemmelse av hjørne på frontvern
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Figur 4
Bestemmelse av hjørnets referansepunkt; skjæringspunktet mellom referanselinjen for motorpanserets fremre
kant og sidereferanselinjen

Figur 5
Bestemmelse av referanselinje for frontvernets fremre kant

Figur 6
Slagpunkter og målpunkter
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Figur 7
Utforming av mal og merking som brukes til å forbinde motorpanserets bakre referanselinje og
sidereferanselinjen

Figur 8
Plantegning ovenfra av motorpanserets bakre hjørne — forlengelse av motorpanserets bakre referanselinje
slik at den møter sidereferanselinjen langs malens omkrets
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Figur 9
Bestemmelse av støtfangerens nedre referanselinje

Figur 10
Bestemmelse av frontvernets nedre referanselinje
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Figur 11
Bestemmelse av frontrutens bakre referanselinje

Figur 12
Bestemmelse av sidereferanselinje
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Figur 13
Bestemmelse av støtfangerens øvre referanselinje

Figur 14
Bestemmelse av frontvernets øvre referanselinje
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Figur 15
Bestemmelse av frontvernets omslutningsavstand

Figur 16
Bestemmelse av referanselinje for motorpanserets fremre kant

DEL II
SPESIFIKASJONER FOR PRØVING AV KJØRETØYER
KAPITTEL I
Generelle vilkår
1.

Ferdigoppbygd kjøretøy

1.1.

Ved prøving av ferdigoppbygde kjøretøyer skal kjøretøyene oppfylle kravene beskrevet i nr. 1.1.1, 1.1.2
og 1.1.3.

1.1.1.

Kjøretøyet skal være i normal kjørestilling og skal enten være forsvarlig fastgjort på hevede støtter eller stå på
en plan overflate med håndbremsen på.

1.1.2.

Alle innretninger som er utformet for å beskytte myke trafikanter, skal være korrekt aktivert før og/eller være
aktive under den aktuelle prøvingen. Det er søkerens ansvar å vise at innretningene vil virke etter hensikten
ved sammenstøt med en fotgjenger.
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1.1.3.

Dersom et kjøretøy har deler som kan endre form eller stilling, bortsett fra aktive innretninger som skal
beskytte fotgjengere, og som har mer enn én fast form eller stilling, skal kjøretøyet med de enkelte delene i
hver faste form eller stilling oppfylle kravene.

2.

Kjøretøyets delsystem

2.1.

Dersom det bare er et delsystem for et kjøretøy som innleveres til prøving, skal det oppfylle vilkårene beskrevet
i nr. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 og 2.1.4.

2.1.1.

Alle deler av et kjøretøys oppbygning, motorpanser og deler under motorpanseret eller bak frontruten som
kan bli innblandet i en frontkollisjon med en myk trafikant, skal omfattes av prøvingen for å vise yteevnen og
innbyrdes påvirkning av alle medvirkende kjøretøydeler.

2.1.2.

Kjøretøyets delsystem skal være forsvarlig fastgjort med kjøretøyet i normal kjøreklar stilling.

2.1.3.

Alle innretninger som er utformet for å beskytte myke trafikanter, skal være korrekt aktivert før og/eller være
aktive under den aktuelle prøvingen. Det er søkerens ansvar å vise at innretningene vil virke etter hensikten
ved sammenstøt med en fotgjenger.

2.1.4.

Dersom et kjøretøy har deler som kan endre form eller stilling, bortsett fra aktive innretninger som skal
beskytte fotgjengere, og som har mer enn én fast form eller stilling, skal kjøretøyet med de enkelte delene i
hver faste form eller stilling oppfylle kravene.

KAPITTEL II
Prøving av sammenstøt mellom nedre beinvekt og støtfanger
1.

Virkeområde
Denne prøvingsmetoden får anvendelse på kravene fastsatt i nr. 2.1 bokstav a) og nr. 3.1 bokstav a) i vedlegg
I til forordning (EF) nr. 78/2009.

2.

Generelt

2.1.

Den nedre beinvekten som benyttes ved prøvingene mot støtfangeren, skal være i fri bevegelse når
sammenstøtet skjer. Slagvekten skal frigjøres slik at den beveger seg fritt i en slik avstand fra kjøretøyet at
prøvingsresultatene ikke påvirkes av at den kommer i berøring med framdriftssystemet når den kastes tilbake.

2.2.

Slagvekten kan drives framover med trykkluft, en fjær eller hydraulikk eller på andre måter som påviselig gir
samme resultat.

3.

Spesifikasjon for prøvingen

3.1.

Formålet med denne prøvingen er å sikre at kravene fastsatt i nr. 2.1 bokstav a) og nr. 3.1 bokstav a) i vedlegg
I til forordning (EF) nr. 78/2009 oppfylles.

3.2.

Denne prøvingen får anvendelse på kjøretøyer der støtfangerens nedre høyde er under 425 mm.
For kjøretøyer der støtfangerens nedre høyde er lik eller over 425 mm, men under 500 mm, kan produsentene
velge å anvende prøvingen fastsatt i kapittel III.
For kjøretøyer der støtfangerens nedre høyde er minst 500 mm, får kapittel III anvendelse.

3.3.

Det skal utføres minst tre prøvinger av sammenstøt mellom nedre beinvekt og støtfanger, én hver mot den
midtre og mot de to ytre tredelene av støtfangeren på de punktene som anses som dem som mest sannsynlig
vil medføre skade. Prøvingene skal utføres mot forskjellige deler av konstruksjonen dersom den varierer
over det området som skal vurderes. De utvalgte prøvingspunktene skal være minst 132 mm fra hverandre,
og minst 66 mm innenfor støtfangerens definerte hjørner. Disse minsteavstandene skal måles med et bøyelig
bånd som holdes stramt langs kjøretøyets ytre overflate. De punktene som laboratoriene prøver, skal angis i
prøvingsrapporten.

4.

Prøvingsmetode

4.1.

Kjøretøyets eller delsystemets tilstand skal oppfylle kravene i kapittel I.

4.1.1.

Prøvingsslagvekten eller i det minste skumplasten skal oppbevares i minst fire timer på et kontrollert
oppbevaringssted med en stabilisert fuktighet på 35 prosent ± 15 prosent og en stabilisert temperatur på 20 ±
4 °C før slagvekten tas ut for prøving. Etter at slagvekten er tatt ut fra det stedet der den oppbevares, skal den
ikke utsettes for andre forhold enn dem som forekommer på prøvingsområdet.
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4.1.2.

Hver prøving skal være gjennomført innen to timer fra det tidspunktet da slagvekten som skal brukes, er tatt
ut fra det kontrollerte oppbevaringsstedet.

4.2.

Den nedre beinvekten som skal brukes til denne prøvingen, skal være den som er beskrevet i del V avsnitt 1.

4.3.

Slagvekten skal monteres, drives fram og frigjøres som angitt i nr. 2.1 og 2.2.

4.4.

Slaghastighetsvektorens retning skal være i horisontalplanet og parallelt med kjøretøyets vertikalplan i
lengderetningen. Toleransen for hastighetsvektorens retning i horisontalplanet og i planet i lengderetningen er
± 2° ved den første berøringen.

4.5.

Slagvektens akse skal være vinkelrett på horisontalplanet med en toleranse på ± 2° i sideplanet og planet i
lengderetningen. Planene i lengderetningen, horisontalplanet og sideplanet skal stå vinkelrett på hverandre (se
figur 1).

4.6.

Undersiden av slagvekten skal befinne seg 25 mm over bakkereferanseplan ved den første berøringen med
støtfangeren (se figur 2) med en toleranse på ± 10 mm.
Når høyden på framdriftssystemet skal stilles inn, skal det tas hensyn til tyngdekraftens påvirkning i det
tidsrommet slagvekten er i fri bevegelse.
For at kneleddet skal fungere riktig, skal slagvekten ved den første berøringen være riktig plassert i forhold til
sin vertikale akse, med en toleranse på ± 5° (se figur 1).

4.7.

Når den første berøringen finner sted, skal slagvektens midtlinje befinne seg innenfor ± 10 mm av det valgte
slagpunktet.

4.8.

Når slagvekten er i berøring med kjøretøyet, skal den ikke berøre bakken eller noen gjenstand som ikke er en
del av kjøretøyet.

4.9.

Slaghastigheten til slagvekten når den treffer støtfangeren, skal være 11,1 ± 0,2 m/s. Det skal tas hensyn
til tyngdekraftens påvirkning når slaghastigheten avleses fra de målingene som blir gjort før den første
berøringen.
Figur 1
Vinkeltoleranser for nedre beinvekt i slagøyeblikket
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Figur 2
Prøving av sammenstøt mellom nedre beinvekt og støtfanger for ferdigoppbygd kjøretøy (venstre) og for
ferdigoppbygd kjøretøy eller delsystem som er montert på støtter (høyre)

KAPITTEL III
Prøving av sammenstøt mellom øvre beinvekt og støtfanger
1.

Virkeområde
Denne prøvingsmetoden får anvendelse på kravene fastsatt i nr. 2.1 bokstav b) og nr. 3.1 bokstav b) i vedlegg
I til forordning (EF) nr. 78/2009.

2.

Generelt

2.1.

Den øvre beinvekten som benyttes ved prøvingene mot støtfangeren, skal være festet til framdriftssystemet
ved hjelp av et ledd som reduserer dreiemomentet, for å forhindre store eksentriske belastninger som kan skade
føringssystemet. Føringssystemet skal være utstyrt med føringsskinner med lav friksjon som ikke blir påvirket
av ikke-aksiale belastninger, og som fører til at slagvekten kan bevege seg bare i den angitte slagretningen når
den er i berøring med kjøretøyet. Føringsskinnene skal motvirke bevegelser i andre retninger, også rundt en
eventuell akse.

2.2.

Slagvekten kan drives framover med trykkluft, en fjær eller hydraulikk eller på andre måter som påviselig gir
samme resultat.

3.

Spesifikasjon for prøvingen

3.1.

Formålet med denne prøvingen er å sikre at kravene fastsatt i nr. 2.1 bokstav b) og nr. 3.1 bokstav b) i vedlegg
I til forordning (EF) nr. 78/2009 oppfylles.

3.2.

Denne prøvingen får anvendelse på kjøretøyer der støtfangerens nedre høyde er lik eller over 500 mm.
For kjøretøyer der støtfangerens nedre høyde er minst 425 mm, men under 500 mm, kan produsentene velge
å anvende prøvingen fastsatt i kapittel II.
For kjøretøyer der støtfangerens nedre høyde er under 425 mm, får kapittel II anvendelse.

3.3.

Prøving av sammenstøt mellom øvre beinvekt og støtfanger skal utføres på prøvingspunktene utvalgt i
kapittel II nr. 3.3.

4.

Prøvingsmetode

4.1.

Kjøretøyets eller delsystemets tilstand skal oppfylle kravene i kapittel I.

4.1.1.

Prøvingsslagvekten eller i det minste skumplasten skal oppbevares i minst fire timer på et kontrollert
oppbevaringssted med en stabilisert fuktighet på 35 prosent ± 15 prosent og en stabilisert temperatur på 20 ±
4 °C før slagvekten tas ut for prøving. Etter at slagvekten er tatt ut fra det stedet der den oppbevares, skal den
ikke utsettes for andre forhold enn dem som forekommer på prøvingsområdet.
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4.1.2.

Hver prøving skal være gjennomført innen to timer fra det tidspunktet da slagvekten som skal brukes, er tatt
ut fra det kontrollerte oppbevaringsstedet.

4.2.

Den øvre beinvekten som skal brukes til denne prøvingen, skal være den som er beskrevet i del V avsnitt 2.

4.3.

Slagvekten skal monteres, drives fram og frigjøres som angitt i nr. 2.1 og 2.2.

4.4.

Slagretningen skal være parallell med kjøretøyets lengdeakse, og med aksen til den øvre beinvekten i vertikal
stilling ved den første berøringen. Toleransen for disse retningene er ± 2°. Ved den første berøringen skal
slagvektens midtlinje med en toleranse på ±10 mm befinne seg loddrett midt mellom støtfangerens øvre og
nedre referanselinje, og slagvektens loddrette midtlinje skal befinne seg sideveis med det valgte slagpunktet
med en toleranse på ±10 mm.

4.5.

Slaghastigheten til den øvre beinvekten når den treffer støtfangeren, skal være 11,1 ± 0,2 m/s.
KAPITTEL IV
Prøving av sammenstøt mellom øvre beinvekt og motorpanserets fremre kant

1.

Virkeområde
Denne prøvingsmetoden får anvendelse på kravene fastsatt i nr. 2.2 og nr. 3.2 i vedlegg I til forordning (EF)
nr. 78/2009.

2.

Generelt

2.1.

Den øvre beinvekten som benyttes ved prøvingene mot motorpanserets fremre kant, skal være festet til
framdriftssystemet ved hjelp av et ledd som reduserer dreiemomentet, for å forhindre store eksentriske
belastninger som kan skade føringssystemet. Føringssystemet skal være utstyrt med føringsskinner med lav
friksjon som ikke blir påvirket av ikke-aksiale belastninger, og som fører til at slagvekten kan bevege seg bare
i den angitte slagretningen når den er i berøring med kjøretøyet. Føringsskinnene skal motvirke bevegelser i
andre retninger, også rundt en eventuell akse.

2.2.

Slagvekten kan drives framover med trykkluft, en fjær eller hydraulikk eller på andre måter som påviselig gir
samme resultat.

3.

Spesifikasjon for prøvingen

3.1.

Formålet med denne prøvingen er å sikre at kravene fastsatt i nr. 2.2 og nr. 3.2 i vedlegg I til forordning (EF)
nr. 78/2009 oppfylles.

3.2.

Det skal utføres minst tre prøvinger av sammenstøt mellom øvre beinvekt og motorpanserets fremre kant, én
hver mot den midtre og mot de to ytre tredelene av motorpanserets fremre kant på de punktene som anses
som dem som mest sannsynlig vil medføre skade. Prøvingspunktet på hver tredel skal imidlertid velges ut
slik at den nødvendige kinetiske slagenergien, bestemt i nr. 4.8, er over 200 J, dersom et slikt punkt finnes.
Prøvingene skal utføres mot forskjellige deler av konstruksjonen dersom den varierer over det området som
skal vurderes. De utvalgte prøvingspunktene skal være minst 150 mm fra hverandre, og minst 75 mm innenfor
de definerte hjørnereferansepunktene. Disse minsteavstandene skal måles med et bøyelig bånd som holdes
stramt langs kjøretøyets ytre overflate. De punktene som laboratoriene prøver, skal angis i prøvingsrapporten.

3.3.

Alt standardutstyr på kjøretøyets frontparti skal være montert.

4.

Prøvingsmetode

4.1.

Kjøretøyets eller delsystemets tilstand skal oppfylle kravene i kapittel I.

4.1.1.

Prøvingsslagvekten eller i det minste skumplasten skal oppbevares i minst fire timer på et kontrollert
oppbevaringssted med en stabilisert fuktighet på 35 prosent ± 15 prosent og en stabilisert temperatur på 20 ±
4 °C før slagvekten tas ut for prøving. Etter at slagvekten er tatt ut fra det stedet der den oppbevares, skal den
ikke utsettes for andre forhold enn dem som forekommer på prøvingsområdet.

4.1.2.

Hver prøving skal være gjennomført innen to timer fra det tidspunktet da slagvekten som skal brukes, er tatt
ut fra det kontrollerte oppbevaringsstedet.

4.2.

Den øvre beinvekten som skal brukes til denne prøvingen, skal være den som er beskrevet i del V avsnitt 2.

4.3.

Den øvre beinvekten skal monteres og drives fram som angitt i nr. 2.1 og 2.2.
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4.4.

Den øvre beinvekten skal plasseres slik at framdriftssystemets midtlinje og lengdeaksen på slagvekten ved
slaget er parallelle med vertikalplanet i lengderetningen på det kjøretøyet som skal prøves. Toleransene for
disse retningene er ± 2°. Ved den første berøringen skal slagvektens midtlinje være sammenfallende med
referanselinjen for motorpanserets fremre kant med en toleranse på ± 10 mm (se figur 3), og sideveis med det
valgte slagpunktet med en toleranse på ± 10 mm.

4.5.

Den påkrevde slaghastigheten, slagvinkelen og massen til den øvre beinvekten skal bestemmes som angitt i
nr. 4.7 og 4.8. Toleransen for slaghastigheten er ± 2 %, og toleransen for slagretningen er ± 2°. Det skal tas
hensyn til tyngdekraftens påvirkning når slaghastigheten avleses fra de målingene som er gjort før den første
berøringen. Massen til den øvre beinvekten skal måles med en nøyaktighet som er større enn ± 1 %, og dersom
den målte verdien avviker fra den påkrevde verdien, skal den påkrevde hastigheten justeres som angitt i nr. 4.8.

4.6.

Bestemmelse av kjøretøyets form:

4.6.1.

Plasseringen til støtfangerens øvre referanselinje skal bestemmes i samsvar med del I.

4.6.2.

Plasseringen til referanselinjen for motorpanserets fremre kant skal bestemmes i samsvar med del I.

4.6.3.

For den delen av motorpanserets fremre kant som skal prøves, skal høyden på motorpanserets fremre kant og
støtfangerens framspring bestemmes i samsvar med del I.

4.7.

Den påkrevde slaghastigheten og slagretningen skal bestemmes ut fra figur 4 og 5 med henvisning til verdiene
for høyden på motorpanserets fremre kant og støtfangerens framspring bestemt i samsvar med nr. 4.6.3.

4.8.

Den samlede massen til den øvre beinvekten omfatter de delene til framdrift og føring som ved slaget utgjør
en del av beinvekten, herunder de ekstra loddene.
Verdien for massen til den øvre beinvekten beregnes etter følgende formel:
M = 2E / V2
der:
M = masse [kg]
E = slagenergi [J]
V = hastighet [m/s].
Den påkrevde hastigheten er verdien utledet fra nr. 4.7, og energien utledes fra figur med 6 med henvisning
til verdiene for høyden på motorpanserets fremre kant og støtfangerens framspring bestemt i samsvar med nr.
4.6.3.
Massen til den øvre beinvekten kan justeres i forhold til den beregnede verdien med inntil ± 10 %, forutsatt at
den påkrevde slaghastigheten også endres ved hjelp av formelen ovenfor, slik at beinvektens kinetiske energi
forblir uendret.

4.9.

De ekstra loddene som er nødvendige, skal monteres slik at den øvre beinvekten får den massen som er
beregnet i samsvar med nr. 4.8, på baksiden av den bakerste delen av beinvekten, eller på de delene av
føringssystemet som ved slaget utgjør en del av beinvekten.
Figur 3
Prøvinger av sammenstøt mellom øvre beinvekt og motorpanserets fremre kant

Nr. 35/795

Nr. 35/796

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Figur 4
Slaghastighet ved prøving av sammenstøt mellom øvre beinvekt og motorpanserets fremre kant med hensyn til
kjøretøyets form

Merknader:
1.

Interpoler horisontalt mellom kurvene.

2.

Med verdier under 5,56 m/s – prøving ved 5,56 m/s.

3.

Med verdier over 11,1 m/s – prøving ved 11,1 m/s.

4.

Med negativ verdi for støtfangerens framspring – prøving som ved et framspring på 0 mm.

5.

Med verdi for støtfangerens framspring på over 400 mm – prøving som for 400 mm.
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Figur 5
Slagvinkel ved prøving av sammenstøt mellom øvre beinvekt og motorpanserets fremre kant med hensyn til
kjøretøyets form

Forklaringer:

Merknader:

A = støtfangerens framspring 0 mm

1.

Interpoler vertikalt mellom kurvene.

B = støtfangerens framspring 50 mm

2.

Med negativ verdi for støtfangerens framspring

C = støtfangerens framspring 150 mm

–
3.

Med verdi for støtfangerens framspring på over 150 mm
–

4.

prøving som ved et framspring på 0 mm.
prøving som for 150 mm.

Med verdi for høyde på motorpanserets fremre kant på over
1050 mm
–

prøving som for 1 050 mm.
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Figur 6
Kinetisk energi ved prøving av sammenstøt mellom øvre beinvekt og motorpanserets fremre kant med hensyn
til kjøretøyets form

Forklaringer:

Merknader:

A = støtfangerens framspring 50 mm

1.

Interpoler vertikalt mellom kurvene.

B = støtfangerens framspring 100 mm

2.

Med verdi for støtfangerens framspring på under 50 mm

C = støtfangerens framspring 150 mm
D = støtfangerens framspring 250 mm

–

prøving som for 50 mm.

3.

Med verdi for høyde på motorpanserets fremre kant på over
1050 mm

4.

Med en påkrevd kinetisk energi på over 700 J

E = støtfangerens framspring 350 mm

–
–

prøving som for 1 050 mm.
prøving som for 700 J.

5.

Med en påkrevd kinetisk energi som er lik eller mindre enn
200 J

6.

Med verdi for støtfangerens framspring på over 350 mm

–
–

ingen prøving påkrevd.
prøving som for 350 mm.

KAPITTEL V
Prøving av sammenstøt mellom barnehodevekt/liten voksenhodevekt og motorpanserets overflate

1.

Virkeområde

Denne prøvingsmetoden får anvendelse på kravene fastsatt i nr. 2.3 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 78/2009.
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2.

Generelt

2.1.

Den hodevekten som benyttes ved prøvingene mot motorpanserets overflate, skal være i fri bevegelse når
sammenstøtet skjer. Slagvekten skal frigjøres slik at den beveger seg fritt i en slik avstand fra kjøretøyet at
prøvingsresultatene ikke påvirkes av at den kommer i berøring med framdriftssystemet når den kastes tilbake.

2.2.

Slagvekten kan drives framover med trykkluft, en fjær eller hydraulikk eller på andre måter som påviselig gir
samme resultat.

3.

Spesifikasjon for prøvingen

3.1.

Formålet med denne prøvingen er å sikre at kravene fastsatt i nr. 2.3 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 78/2009
oppfylles.

3.2.

Prøvingene med hodevekten skal utføres mot motorpanserets overflate. Det skal utføres minst 18 prøvinger
med hodevekten, seks prøvinger hver mot den midtre og mot de to ytre tredelene av motorpanserets overflate
på de punktene som anses som dem som mest sannsynlig vil medføre skade. Prøvingene skal utføres mot
forskjellige deler av konstruksjonen dersom den varierer over det området som skal vurderes.
Blant de minst 18 prøvingene skal minst tolv prøvinger utføres med hodevekten innenfor «HPC1000-sonen»,
og minst seks prøvinger skal utføres innenfor «HPC2000-sonen» som definert i nr. 3.2.1.
Prøvingspunktene skal være plassert slik at slagvekten ikke forventes bare å streife motorpanserets overflate
og deretter med større kraft treffe frontruten eller en A-stolpe.
De utvalgte prøvingspunktene for barnehodevekt/liten voksenhodevekt skal være minst 165 mm fra
hverandre, minst 82,5 mm innenfor de definerte sidereferanselinjene og minst 82,5 mm foran den definerte
bakre referanselinjen for motorpanseret.
Hvert utvalgt prøvingspunkt for barnehodevekt/liten voksenhodevekt skal også være minst 165 mm
bak referanselinjen for motorpanserets fremre kant, med mindre ikke noe punkt på prøvingsområdet for
motorpanserets fremre kant innenfor et område på 165 mm sideveis, dersom det ble valgt til en prøving av
sammenstøt mellom øvre beinvekt og motorpanserets fremre kant, ville kreve en kinetisk slagenergi på over
200 J.
Disse minsteavstandene skal måles med et bøyelig bånd som holdes stramt langs kjøretøyets ytre overflate.
Dersom det er valgt en rekke prøvingspunkter, og prøvingsområdet er for lite til at det kan velges et nytt
prøvingspunkt samtidig som minsteavstanden mellom prøvingene opprettholdes, kan det utføres færre enn 18
prøvinger. De punktene som laboratoriene prøver, skal angis i prøvingsrapporten.
De tekniske instansene som gjennomfører prøvingene, skal imidlertid utføre så mange prøvinger som er
nødvendig for å sikre at kjøretøyet overholder grenseverdiene for belastningskriteriet for hodet (HPC) på
1 000 for «HPC1000-sone» og 2 000 for «HPC2000-sone», særlig i de punktene som ligger i nærheten av
grensene mellom de to typene av soner.

3.2.1.

Identifikasjon av «HPC1000-sone» og «HPC2000-sone». Produsenten skal identifisere de sonene på
motorpanserets overflate der belastningskriteriet for hodet (HPC) ikke skal overstige 1 000 (HPC1000-sone)
eller 2 000 (HPC2000-sone), i samsvar med kravene angitt i nr. 2.3 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 78/2009
(se figur 7).
Figur 7
Merking av HPC1000-sone og HPC2000-sone
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3.2.2.

Merkingen av slagområdet på motorpanserets overflate samt «HPC1000-sone» og «HPC2000-sone» skal
gjøres på grunnlag av en tegning som er levert av produsenten, og som viser kjøretøyet ovenfra, fra et
horisontalplan som er parallelt med kjøretøyets horisontale nullplan. Produsenten skal levere et tilstrekkelig
antall x- og y-koordinater for å merke de områdene på det faktiske kjøretøyet, samtidig som det tas hensyn til
kjøretøyets ytre omriss i z-retningen.

3.2.3.

Områdene «HPC1000-sone» og «HPC2000-sone» kan bestå av et ubegrenset antall forskjellige deler.

3.2.4.

Beregningen av overflaten av slagområdet samt overflaten av «HPC1000-sone» og «HPC2000-sone» skal
gjøres på grunnlag av et projisert motorpanser når det ses fra et horisontalplan som er parallelt med det
horisontale nullplanet over kjøretøyet, på grunnlag av tegningen som produsenten har levert.

4.

Prøvingsmetode

4.1.

Kjøretøyets eller delsystemets tilstand skal oppfylle kravene i kapittel I. Prøvingsutstyrets samt kjøretøyets
eller delsystemets stabiliserte temperatur skal være 20 °C ± 4 °C.

4.2.

Den barnehodevekten/lille voksenhodevekten som skal brukes til denne prøvingen, skal være den som er
beskrevet i del V avsnitt 3.

4.3.

Slagvekten skal monteres, drives fram og frigjøres som angitt i nr. 2.1 og 2.2.

4.4.

Ved prøvinger mot bakre del av motorpanserets overflate skal hodevekten ikke berøre frontruten eller A-stolpen
før den treffer motorpanserets overflate.

4.5.

Slagretningen skal være i kjøretøyets vertikalplan i lengderetningen gjennom slagpunktet. Toleransen for denne
retningen er ± 2°. Slagretningen ved prøvinger mot motorpanserets overflate skal være nedover og bakover,
som om kjøretøyet stod på bakken. Slagvinkelen ved prøvinger med barnehodevekt/liten voksenhodevekt
skal være 50 ± 2° i forhold til bakkereferanseplanet. Det skal tas hensyn til tyngdekraftens påvirkning når
slagvinkelen avleses fra de målingene som er gjort før den første berøringen.

4.6.

Når den første berøringen finner sted, skal hodevektens berøringspunkt befinne seg innenfor ± 10 mm av det
valgte slagpunktet.

4.7.

Slaghastigheten til hodevekten når den treffer motorpanserets overflate, skal være 9,7 ± 0,2 m/s.

4.7.1.

Hodevektens hastighet skal måles på et punkt mens den er i fri bevegelse, i samsvar med den metoden
som er angitt i ISO 3784:1976. Nøyaktigheten på hastighetsmålingen skal være ± 0,01 m/s. Den målte
hastigheten skal justeres idet det tas hensyn til alle faktorer som kan påvirke slagvekten mellom målepunktet
og slagpunktet, for å kunne bestemme slagvektens hastighet ved slagtidspunktet.

4.8.

Historikk for akselerasjonen skal registreres, og HIC (kriterium for hodeskade) skal beregnes. Det første
berøringspunktet på kjøretøyets front skal registreres. Prøvingsresultatene skal registreres i samsvar med ISO
6487:2002.
KAPITTEL VI
Prøving av sammenstøt mellom voksenhodevekt og frontrute

1.

Virkeområde
Denne prøvingsmetoden får anvendelse på kravene fastsatt i nr. 2.4 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 78/2009.

2.

Generelt

2.1.

Den hodevekten som benyttes ved prøvingene mot frontrutens overflate, skal være i fri bevegelse når
sammenstøtet skjer. Slagvekten skal frigjøres slik at den beveger seg fritt i en slik avstand fra kjøretøyet at
prøvingsresultatene ikke påvirkes av at den kommer i berøring med framdriftssystemet når den kastes tilbake.

2.2.

Slagvekten kan drives framover med trykkluft, en fjær eller hydraulikk eller på andre måter som påviselig gir
samme resultat.
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3.

Spesifikasjon for prøvingen

3.1.

Formålet med denne prøvingen er å sikre at kravene fastsatt i nr. 2.4 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 78/2009
oppfylles.

3.2.

Prøvingene med voksenhodevekt skal utføres mot frontruten. Det skal utføres minst fem prøvinger med
hodevekten på de punktene som anses som dem som mest sannsynlig vil medføre skade.
De utvalgte prøvingspunktene for voksenhodevekt mot frontruten skal være minst 165 mm fra hverandre,
minst 82,5 mm innenfor grensene for frontruten som definert i direktiv 77/649/EØF og minst 82,5 mm foran
frontrutens bakre referanselinje (se figur 8).
Disse minsteavstandene skal måles med et bøyelig bånd som holdes stramt langs kjøretøyets ytre overflate.
Dersom det er valgt en rekke prøvingspunkter, og prøvingsområdet er for lite til at det kan velges et nytt
prøvingspunkt samtidig som minsteavstanden mellom prøvingene opprettholdes, kan det utføres færre enn
fem prøvinger. De punktene som laboratoriene prøver, skal angis i prøvingsrapporten.

4.

Prøvingsmetode

4.1.

Kjøretøyets eller delsystemets tilstand skal oppfylle kravene i kapittel I. Prøvingsutstyrets samt kjøretøyets
eller delsystemets stabiliserte temperatur skal være 20 °C ± 4 °C.

4.2.

Den hodevekten voksne som skal brukes til denne prøvingen, skal være den som er beskrevet i del V avsnitt 4.

4.3.

Hodevekten skal monteres, drives fram og frigjøres som angitt i nr. 2.1 og 2.2.

4.4.

Slagretningen skal være i kjøretøyets vertikalplan i lengderetningen gjennom slagpunktet. Toleransen for
denne retningen er ± 2°. Slagvinkelen skal være 35 ± 2° nedover og bakover i forhold til bakkereferanseplanet.
Det skal tas hensyn til tyngdekraftens påvirkning når slagvinkelen avleses fra de målingene som er gjort før
den første berøringen.

4.5.

Når den første berøringen finner sted, skal hodevektens første berøringspunkt befinne seg innenfor en toleranse
på ± 10 mm av det valgte slagpunktet.

4.6.

Slaghastigheten til hodevekten når den treffer frontruten, skal være 9,7 ± 0,2 m/s.

4.6.1.

Hodevektens hastighet skal måles på et punkt mens den er i fri bevegelse, i samsvar med den metoden
som er angitt i ISO 3784:1976. Nøyaktigheten på hastighetsmålingen skal være ± 0,01 m/s. Den målte
hastigheten skal justeres idet det tas hensyn til alle faktorer som kan påvirke slagvekten mellom målepunktet
og slagpunktet, for å kunne bestemme slagvektens hastighet ved slagtidspunktet.

4.7.

Historikk for akselerasjonen skal registreres, og HIC (kriterium for hodeskade) skal beregnes. Det første
berøringspunktet på kjøretøyets front skal registreres. Prøvingsresultatene skal registreres i samsvar med ISO
6487:2002.
Figur 8
Slagområde på frontruten

Nr. 35/801

Nr. 35/802

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KAPITTEL VII
Prøving av sammenstøt mellom barnehodevekt/liten voksenhodevekt eller voksenhodevekt og motorpanserets
overflate
1.

Virkeområde
Denne prøvingsmetoden får anvendelse på kravene fastsatt i nr. 3.3 og nr. 3.4 i vedlegg I til forordning (EF)
nr. 78/2009.

2.

Generelt

2.1.

De hodevektene som benyttes ved prøvingene mot motorpanserets overflate, skal være i fri bevegelse når
sammenstøtet skjer. Slagvektene skal frigjøres slik at de beveger seg fritt i en slik avstand fra kjøretøyet at
prøvingsresultatene ikke påvirkes av at de kommer i berøring med framdriftssystemet når de kastes tilbake.

2.2.

Slagvektene kan drives framover med trykkluft, en fjær eller hydraulikk eller på andre måter som påviselig gir
samme resultat.

3.

Spesifikasjon for prøvingen

3.1.

Formålet med denne prøvingen er å sikre at kravene fastsatt i nr. 3,3 og nr. 3,4 i vedlegg I til forordning (EF)
nr. 78/2009 oppfylles.

3.1.1.

Det skal utføres minst ni prøvinger med hver hodevekt, tre prøvinger hver mot den midtre og mot de to
ytre tredelene av prøvingsområdet for sammenstøt mellom voksenhodevekt eller barnehodevekt/liten
voksenhodevekt og motorpanserets overflate på de punktene som anses som dem som mest sannsynlig
vil medføre skade. Prøvinger mot den fremre delen av prøvingsområdet på motorpanserets overflate, som
definert i nr. 3.2, skal foregå med en barnehodevekt/liten voksenhodevekt. Prøvinger mot den bakre delen
av prøvingsområdet på motorpanserets overflate, som definert i nr. 3.3, skal foregå med en voksenhodevekt.
Prøvingene skal utføres mot forskjellige deler av konstruksjonen dersom den varierer over det området som
skal vurderes, og på de punktene som anses som dem som mest sannsynlig vil medføre skade.

3.2.

De utvalgte prøvingspunktene for barnehodevekt/liten voksenhodevekt skal være:
a) minst 165 mm fra hverandre,
b) minst 82,5 mm innenfor de definerte sidereferanselinjene,
c) minst 82,5 mm foran den definerte bakre referanselinjen for motorpanseret, eller foran en
omslutningsavstand på 1 700 mm, avhengig av hvilken av disse som befinner seg lengst foran det utvalgte
prøvingspunktet,
d) minst 82,5 mm bak referanselinjen for motorpanserets fremre kant, eller bak en omslutningsavstand på
1 000 mm, avhengig av hvilken av disse som befinner seg lengst bak det utvalgte prøvingspunktet.

3.3.

De utvalgte prøvingspunktene for voksenhodevekt skal være:
a) minst 165 mm fra hverandre,
b) minst 82,5 mm innenfor de definerte sidereferanselinjene,
c) minst 82,5 mm foran den definerte bakre referanselinjen for motorpanseret, eller foran en
omslutningsavstand på 2 100 mm, avhengig av hvilken av disse som befinner seg lengst foran det utvalgte
prøvingspunktet,
d) minst 82,5 mm bak den definerte referanselinjen for motorpanserets fremre kant, eller bak en
omslutningsavstand på 1 700 mm, avhengig av hvilken av disse som befinner seg lengst bak det utvalgte
prøvingspunktet.

3.3.1.

Prøvingspunktene skal være plassert slik at slagvekten ikke forventes bare å streife motorpanserets overflate
og deretter med større kraft treffe frontruten eller en A-stolpe. Minsteavstandene skal måles med et bøyelig
bånd som holdes stramt langs kjøretøyets ytre overflate. Dersom det er valgt en rekke prøvingspunkter, og
prøvingsområdet er for lite til at det kan velges et nytt prøvingspunkt samtidig som minsteavstanden mellom
prøvingene opprettholdes, kan det utføres færre enn ni prøvinger. De punktene som laboratoriene prøver,
skal angis i prøvingsrapporten. De tekniske instansene som gjennomfører prøvingene, skal imidlertid
utføre så mange prøvinger som er nødvendig for å garantere at kjøretøyet overholder grenseverdiene for
belastningskriteriet for hodet (HPC) på 1 000 for HPC1000-slagsonen og 1 700 for HPC1700-slagsonen,
særlig i de punktene som ligger i nærheten av grensene mellom de to typene av soner.
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3.3.2.

Identifikasjon av HPC1000- og HPC1700-slagsone. Produsenten skal identifisere de sonene på motorpanserets
overflate der belastningskriteriet for hodet (HPC) ikke skal overstige 1 000 (HPC1000-sone) eller 1 700
(HPC1700-sone), i samsvar med kravene angitt i nr. 3.5 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 78/2009.
Figur 9
Merking av HPC1000-sone og HPC1700-sone

3.3.3.

Merkingen av slagområdet på motorpanserets overflate samt slagsonene skal gjøres på grunnlag av en tegning
som er levert av produsenten, og som viser kjøretøyet ovenfra, fra et horisontalplan som er parallelt med det
planet der kjøretøyet står. Produsenten skal levere et tilstrekkelig antall x- og y-koordinater for å merke de
områdene på det faktiske kjøretøyet, samtidig som det tas hensyn til kjøretøyets ytre omriss i z-retningen.
Områdene for HPC1000-sone og HPC1700-sone kan hver bestå av et ubegrenset antall forskjellige deler.
Beregningen av overflaten av slagområdet samt overflaten av slagsonene skal gjøres på grunnlag av et projisert
motorpanser når det ses fra et horisontalplan som er parallelt med det horisontale nullplanet over kjøretøyet,
på grunnlag av tegningen som produsenten har levert.

4.

Prøvingsmetode

4.1.

Kjøretøyets eller delsystemets tilstand skal oppfylle kravene i kapittel I. Prøvingsutstyrets samt kjøretøyets
eller delsystemets stabiliserte temperatur skal være 20 °C ± 4 °C.

4.2.

De barnehodevektene/små voksenhodevektene eller voksenhodevektene som skal brukes til disse prøvingene,
skal være de som er beskrevet i del V avsnitt 3 og 4.

4.3.

Slagvektene skal monteres, drives fram og frigjøres som angitt i nr. 2.1 og 2.2.

4.4.

Ved prøvinger mot bakre del av motorpanserets overflate skal hodevekten ikke berøre frontruten eller A-stolpen
før den treffer motorpanserets overflate.

4.4.1.

Slagretningen skal være i kjøretøyets vertikalplan i lengderetningen gjennom det punktet som skal prøves.
Toleransen for denne retningen er ± 2°. Slagretningen ved prøvinger mot motorpanserets overflate skal være
nedover og bakover, som om kjøretøyet stod på bakken. Slagvinkelen ved prøvinger med barnehodevekt skal
være 50 ± 2° i forhold til bakkereferanseplanet. Slagvinkelen ved prøvinger med voksenhodevekt skal være
65 ± 2° i forhold til bakkereferanseplanet. Det skal tas hensyn til tyngdekraftens påvirkning når slagvinkelen
avleses fra de målingene som er gjort før den første berøringen.

4.5.

Når den første berøringen finner sted, skal hodevektens berøringspunkt befinne seg innenfor ± 10 mm fra det
valgte slagpunktet.

4.6.

Slaghastigheten til hodevektene når de treffer motorpanserets overflate, skal være 9,7 ± 0,2 m/s.

4.6.1.

Hodevektens hastighet skal måles på et punkt mens den er i fri bevegelse, i samsvar med den metoden som er
angitt i ISO 3784:1976. Nøyaktigheten på hastighetsmålingen skal være ± 0,01 m/s. Den målte hastigheten skal
justeres idet det tas hensyn til alle faktorer som kan påvirke slagvekten mellom målepunktet og slagpunktet,
for å kunne bestemme slagvektens hastighet ved slagtidspunktet.
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4.7.

Historikk for akselerasjonen skal registreres, og HIC (kriterium for hodeskade) skal beregnes. Det første
berøringspunktet på kjøretøyets front skal registreres. Prøvingsresultatene skal registreres i samsvar med ISO
6487:2002.
DEL III
SPESIFIKASJON FOR BREMSEASSISTENT

1.

Generelt
Formålet med denne delen er å sikre at prøvingskravene for verifisering av bremseassistenter, som fastsatt i
avsnitt 4 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 78/2009, oppfylles.

1.1.

Yteevne for bremseassistenter i kategori «A»
Når det er registrert en nødssituasjon på bakgrunn av en relativt høy pedalkraft, skal den ytterligere
pedalkraften for å oppnå full ABS-funksjon reduseres i forhold til den pedalkraften som kreves uten at
bremseassistenten er i drift.
Samsvar med dette kravet er påvist dersom bestemmelsene i nr. 7.1-7.3 er overholdt.

1.2.

Yteevne for bremseassistenter i kategori «B» og kategori «C»
Når det er registrert en nødssituasjon, minst på bakgrunn av svært rask aktivering av bremsepedalen, skal
bremseassistenten øke trykket for å kunne gi høyeste oppnåelige bremsevirkning eller full ABS-funksjon.
Kravene angitt i dette nummer regnes som oppfylt dersom bestemmelsene i nr. 8.1-8.3 er overholdt.

2.

I denne del menes med:

2.1.

«bremseassistent i kategori A» et system som oppdager en nødbremsesituasjon på bakgrunn av den kraften
som føreren påfører bremsepedalen,

2.2.

«bremseassistent i kategori B» et system som oppdager en nødbremsesituasjon på bakgrunn av den
hastigheten som føreren aktiverer bremsepedalen med,

2.3.

«bremseassistent i kategori C» et system som oppdager en nødbremsesituasjon på bakgrunn av flere kriterier,
hvorav ett skal være hvilken hastighet bremsepedalen aktiveres med.

3.

Krav
Når prøvingene beskrevet i denne del, blir utført, skal følgende variabler måles:

3.1.

Bremsepedalkraft, Fp, påført midt på bremsepedalplaten etter en tangential bue rundt bremsepedalens
omdreiningspunkt.

3.2.

Kjøretøyets hastighet i lengderetningen, vx.

3.3.

Kjøretøyets akselerasjon i lengderetningen, ax.

3.4.

Bremsetemperatur, Td, målt på overflaten til bremseflaten til skiven eller trommelen på forbremsene.

3.5.

Bremsetrykk, P, dersom det er relevant.

3.6.

Bremsepedalens vandring, Sp, målt midt på pedalplaten eller på et punkt på pedalmekanismen der
forskyvningen er proporsjonal med forskyvningen midt på pedalplaten, noe som gir enkel kalibrering av
målingen.
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4.

Målinger

4.1.

Variablene oppført i avsnitt 3 skal måles ved hjelp av egnede givere. Nøyaktighet, driftsområde,
filtreringsmetoder, databehandling og andre krav er beskrevet i ISO-standard 15037-1:2006.

4.2.

Nøyaktigheten ved måling av pedalkraft og skivetemperatur skal være som følger:

Typisk driftsområde for giverne

Anbefalt største tillatte
registreringsfeil

Pedalkraft

0‑2 000 N

± 10 N

Bremseskivens temperatur

0-1 000 °C

±5 °C

0-20 MPa (*)

±100 kPa (*)

Måling

Bremsetrykk(*)
(*)

Gjelder som angitt i nr. 7.2.5.

4.2.1.

Det kreves en prøvetakingsfrekvens på minst 500 Hz.

4.2.2.

Ytterligere opplysninger om analog og digital databehandling ved prøvingsmetodene for bremseassistenter
er beskrevet i tillegg II til denne delen.

4.2.3.

Alternative målemetoder til dem som er nevnt ovenfor, kan tillates, forutsatt at det kan dokumenteres at de
gir minst samme presisjonsnivå.

5.

Prøvingsforhold

5.1.

Prøvingskjøretøyets lastvilkår:
Kjøretøyet skal være uten last. Det kan i tillegg til føreren være en person i forsetet som skal ha ansvaret for
å notere prøvingsresultatene.

6.

Prøvingsmetode

6.1.

Prøvingene som beskrevet i avsnitt 7 og 8 skal utføres fra en innledende prøvingshastighet på 100 ± 2 km/t.
Kjøretøyet skal kjøres i en rett linje med prøvingshastigheten.

6.2.

Forbremsenes gjennomsnittstemperatur skal måles i samsvar med nr. 3.4, skal registreres før hver prøving
og skal ligge på mellom 65 °C og 100 °C før hver prøving.

6.3.

Bremseprøvingene skal utføres på en prøvingsbane med tørr asfalt i samsvar med ISO-standard 150371:1998.

6.4.

Ved prøvingene skal referansetidspunktet, t0, defineres som det øyeblikket bremsepedalkraften når 20 N.
Merk:
På kjøretøyer som er utstyrt med et bremseanlegg som assisteres av en energikilde, er den nødvendige
pedalkraften som påføres, avhengig av energinivået i energilagringsenheten. Det skal derfor sikres et
tilstrekkelig energinivå når prøvingen starter.

7.

Vurdering av forekomsten av en bremseassistent i kategori «A»
En bremseassistent i kategori «A» skal oppfylle prøvingskravene angitt i nr. 7.1 og 7.2.

7.1.

Prøving 1: Referanseprøving for å bestemme FABS og aABS

7.1.1.

Referanseverdiene FABS og aABS skal bestemmes etter framgangsmåten beskrevet i tillegg I.
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7.2.

Prøving 2: Aktivering av bremseassistent

7.2.1.

Når det er oppdaget en nødbremsesituasjon, skal systemer som er følsomme overfor pedalkraft, vise en
betydelig økning i forholdet mellom:
−

bremseledningstrykk og bremsepedalkraft, dersom dette er tillatt i henhold til nr. 7.2.5, eller

−

kjøretøyets retardasjon og bremsepedalkraft.

7.2.2.

Kravene til yteevne for en bremseassistent i kategori «A» er oppfylt dersom det kan defineres en spesifikk
bremseegenskap som viser en reduksjon på mellom 40 % og 80 % i påkrevd bremsepedalkraft for (FABS — FT)
sammenlignet med (FABSekstrapolert — FT).

7.2.3.

FT og aT er terskelkraft og terskelretardasjon som vist i figur 1. Verdiene for FT og aT skal oppgis til den tekniske
instansen når søknaden om typegodkjenning inngis. Verdien for aT skal ligge mellom 3,5 m/s2 og 5,0 m/s2.

7.2.4.

Det tegnes en rett linje fra origo gjennom punktet FT, aT (som vist i figur 1a). Verdien for bremsepedalkraften
‘F’, på skjæringspunktet mellom denne linjen og en horisontal linje definert av a = aABS, er definert som FABS,
ekstrapolert:

FABS, ekstrapolert =

7.2.5.

Som alternativ kan produsenten, for kjøretøyer med en bruttomasse > 2500 kg i gruppe N1, eller M1 utledet
fra disse N1–kjøretøyene, velge å utlede pedalkraftverdiene for FT, FABS,min, FABS,max og FABS,ekstrapolert fra
trykkresponsegenskapene i bremseledningen i stedet for kjøretøyets retardasjonsegenskap. Dette skal måles
mens bremsepedalkraften økes.

7.2.5.1. Det trykket som ABS-funksjonen innledes med, skal bestemmes ved at det utføres fem prøvinger fra 100 ± 2
km/t der bremsepedalen aktiveres til et nivå som setter ABS-systemet i drift, og de fem trykkene der dette skjer
ut fra registreringer av forhjulstrykk, skal registreres og gjennomsnittsverdien angis som pabs.
7.2.5.2. Terskeltrykket PT skal angis av produsenten og tilsvare en retardasjon i området 2,5–4,5 m/s2.
7.2.5.3. Figur 1b skal utformes som angitt i nr. 7.2.4, men ved å bruke målinger av ledningstrykk til å definere
parametrene angitt i nr. 7.2.5 ovenfor, der:

FABS, ekstrapolert =

Figur 1a
Pedalkraftegenskap som kreves for å oppnå største retardasjon med en bremseassistent i kategori «A»
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Figur 1b
Pedalkraftegenskap som kreves for å oppnå største retardasjon med en bremseassistent i kategori «A»

7.3.

Evaluering av data
Forekomsten av en bremseassistent i kategori «A» er påvist dersom
FABS,min ≤ FABS ≤ FABS,max
der:
FABS,max – FT ≤ (FABS, ekstrapolert – FT) × 0,6
og
FABS,min – FT ≥ (FABS, ekstrapolert – FT) × 0,2

8.

Vurdering av forekomsten av en bremseassistent i kategori «B»
En bremseassistent i kategori «B» skal oppfylle prøvingskravene angitt i nr. 8.1 og 8.2 i denne delen.

8.1.

Prøving 1: Referanseprøving for å bestemme FABS og aABS

8.1.1.

Referanseverdiene FABS og aABS skal bestemmes etter framgangsmåten beskrevet i tillegg I.

8.2.

Prøving 2: Aktivering av bremseassistent

8.2.1.

Kjøretøyet skal kjøres i en rett linje med den innledende prøvingshastigheten som er angitt i nr. 6.1. Føreren
skal aktivere bremsepedalen raskt i samsvar med figur 2 for å simulere nødbremsing, slik at bremseassistenten
aktiveres og full ABS-funksjon oppnås.

8.2.2.

For å aktivere bremseassistenten skal bremsepedalen aktiveres som angitt av kjøretøyprodusenten.
Produsenten skal underrette den tekniske instansen om nødvendig bremsepedalkraft når søknaden om
typegodkjenning inngis. Det skal godtgjøres overfor den tekniske instansen at bremseassistenten aktiveres
under de vilkårene som er angitt av produsenten i henhold til følgende:

8.2.2.1.

For systemer i kategori B, definisjon av den bremsepedalhastigheten som skal oppnås for å aktivere
bremseassistenten (dvs. pedaltrykkhastighet 9 mm/s) i et gitt tidsintervall).

8.2.2.2.

For systemer i kategori C, definisjon av de inngangsvariablene som påvirker beslutningen om å
aktivere bremseassistenten, forholdet mellom dem og den pedalaktiveringen som kreves for å aktivere
bremseassistenten ved de prøvingene som er beskrevet i denne delen.

Nr. 35/807

Nr. 35/808

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

8.2.3.

Etter t = t0 + 0,8 s og til kjøretøyet har redusert hastigheten til 15 km/t, skal bremsepedalkraften opprettholdes
i et område mellom FABS, øvre og FABS, nedre, der FABS, øvre er 0,7 × FABS og FABS, nedre er 0,5 × FABS.

8.2.4.

Kravene anses også som oppfylt dersom pedalkraften etter t = t0 + 0,8 s faller under FABS, nedre, forutsatt at
kravet i nr. 8.3 er oppfylt.

8.3.

Evaluering av data
Forekomsten av en bremseassistent i kategori «B» er oppfylt dersom en gjennomsnittsretardasjon på minst
0,85 × aABS opprettholdes fra det tidspunktet da t = t0 + 0,8 s, til det tidspunktet da kjøretøyets hastighet er
redusert til 15 km/t.
Figur 2
Eksempel på prøving 2 av en bremseassistent i kategori «B»

9.

Vurdering av forekomsten av en bremseassistent i kategori «C»

9.1.

En bremseassistent i kategori «C» skal oppfylle prøvingskravene i nr. 8.2 og 8.3.

9.2.

Evaluering av data
En bremseassistent i kategori «C» skal oppfylle kravene i nr. 8.3.
______
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Tillegg I
Metode for å bestemme FABS og aABS
1.

Bremsepedalkraften FABS er den minste pedalkraften som påføres i et gitt kjøretøy for å kunne oppnå største mulige
retardasjon, noe som angir at det er oppnådd full ABS-funksjon. aABS er retardasjonen for et gitt kjøretøy under
ABS-retardasjon som definert i nr. 7.

2.

Bremsepedalen skal aktiveres langsomt (uten å aktivere bremseassistenten i kategori B- eller kategori C-systemer)
og gi en konstant økning av retardasjonen til det oppnås full ABS-funksjon (figur 3).

3.

Full retardasjon skal nås innen et tidsrom på 2,0 ± 0,5 s. Retardasjonskurven, som registreres i forhold til tid, skal
ligge innenfor området på ±0,5 s omkring midtlinjen for retardasjonskurvens område. Eksempelet i figur 3 starter
ved tidspunktet t0 og skjærer linjen aABS ved 2 sekunder. Når det er oppnådd full retardasjon, skal pedalvandringen,
Sp, ikke reduseres på minst 1 s. Tidspunktet for full aktivering av ABS-systemet er definert som det tidspunktet da
pedalkraften FABS oppnås. Målingen skal ligge innenfor variasjonsområdet for retardasjonsøkning (se figur 3).
Figur 3
Retardasjonsområde for å bestemme FABS og aABS

4.

Det skal utføres fem prøvinger som oppfyller kravene i nr. 3. For hver av disse gyldige prøvingene skal kjøretøyets
retardasjon plottes som en funksjon av registrert bremsepedalkraft. Bare data som er registrert ved hastigheter over
15 km/t, skal brukes til de beregningene som er beskrevet i numrene nedenfor.

5.

Til bestemmelse av aABS og FABS skal det brukes et lavpassfilter på 2 Hz for både kjøretøyets retardasjon og
pedalkraft.

6.

Gjennomsnittet av de fem kurvene for «retardasjon i forhold til bremsepedalkraft» finnes ved å beregne
middelretardasjonen av disse fem kurvene ved trinn på 1 N pedalkraft. Resultatet er kurven middelretardasjon i
forhold til bremsepedalkraft, som vil bli kalt «maF-kurven» i dette tillegg.

7.

Største tillatte verdi for kjøretøyets retardasjon bestemmes ut fra «maF-kurven» og blir kalt «amax».

8.

Det utregnes gjennomsnitt av alle verdier i «maF-kurven» som ligger over 90 prosent av denne retardasjonsverdien
«amax». Denne verdien «a» er retardasjonen «aABS» nevnt i denne delen.

9.

Den minste pedalkraften (FABS, min) som er tilstrekkelig til å oppnå retardasjonen aABS beregnet i nr. 7, er definert
som verdien F tilsvarende a = aABS på maF-kurven.
______
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Tillegg II
Databehandling for bremseassistent
1.

Analog databehandling
Båndbredden for hele det kombinerte giver-/registreringssystemet skal være minst 30 Hz.
For å gjennomføre den nødvendige filtreringen av signaler skal det brukes lavpassfilter av fjerde orden. Bredden
på passbåndet (fra 0 Hz til frekvens fo ved — 3 dB) skal ikke være mindre enn 30 Hz. Amplitudefeil skal være
mindre enn ±0,5 % i det relevante frekvensområdet 0 Hz-30 Hz. Alle analoge signaler skal behandles med filtre
som har tilstrekkelig like faseegenskaper til å sikre at forskjeller i tidsforsinkelser på grunn av filtreringen ligger
innenfor den påkrevde nøyaktigheten for tidsmåling.
Merk:
Under analog filtrering av signaler med forskjellig frekvensinnhold kan det forekomme faseskift. Derfor er en
databehandlingsmetode som beskrevet i avsnitt 2 å foretrekke.

2.

Digital databehandling

2.1. Generelle betraktninger
Behandling av analoge signaler omfatter vurderinger av filteramplitudedemping og prøvetakingsfrekvens for å
unngå foldingsfeil og faseforskyvning og tidsforsinkelser i filter. Vurderingene i forbindelse med prøvetaking og
digitalisering omfatter forsterking av signalene før sampling for å minske digitaliseringsfeil, antall bit per prøve,
antall prøver per syklus, prøve- og hold-forsterkere og tidsmessig spredning av prøver. Vurderinger i forbindelse
med ytterligere faseløs digital filtrering omfatter utvelgelse av passbånd og stoppbånd, og demping av tillatt
rippel i båndene, samt korreksjon av faseforskyvning i filter. Hver av disse faktorene skal vurderer for å oppnå en
relativ total datainnsamlingsnøyaktighet på ± 0,5 %.
2.2. Foldingsfeil
For å unngå uopprettelige foldingsfeil skal de analoge signalene filtreres på hensiktsmessig måte før prøvetaking
og digitalisering. Ordenen for de filtrene som brukes, og deres passbånd skal velges ut fra både påkrevd planhet
i det relevante frekvensområdet og prøvetakingsfrekvensen.
Minste filteregenskaper og prøvetakingsfrekvens skal være slik at
a) dempingen innenfor det relevante frekvensområdet på 0 Hz til fmax = 30 Hz er lavere enn oppløsningen i
datainnsamlingssystemet, og
b) omfanget av alle frekvenskomponenter fra signal og støy reduseres til mindre enn systemoppløsningen ved
halvdelen av prøvetakingsfrekvensen (dvs. Nyquist-frekvensen eller foldingsfrekvensen).
Ved 0,05 % oppløsning skal filterdempingen være mindre enn 0,05 % i frekvensområdet mellom 0 og 30 Hz, og
dempingen skal være større enn 99,95 % i alle frekvenser som er større enn halvdelen av prøvetakingsfrekvensen.
Merk:
For et Butterworth-filter finnes dempingen ved:

og
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der:
n er filterets orden
fmax er det relevante frekvensområdet (30 Hz)
fo er filterets avreguleringsfrekvens
fN er Nyquist- eller avreguleringsfrekvensen.
For et filter av fjerde orden
for A = 0,9995:
fo = 2,37 × fmax
for A = 0,0005:
fS, = 2 × (6,69 × fo),
der fS er prøvetakingsfrekvens = 2 × fN.
2.3. Filterfaseskift og tidsforsinkelser for å motvirke foldingsfeil ved filtrering
Overdreven analog filtrering skal unngås, og alle filtre skal ha tilstrekkelig like faseegenskaper til å sikre at
forskjeller i tidsforsinkelser ligger innenfor den påkrevde nøyaktigheten for tidsmåling. Faseskift er særlig viktige
når de målte variablene multipliseres og danner nye variabler, for når amplituder multipliseres, tilføyes faseskift
og dermed tilknyttede tidsforsinkelser. Faseskift og tidsforsinkelser reduseres ved å øke fo. I tilfeller der ligninger
som beskriver filtrene før prøvetaking, er kjent, er det praktisk å fjerne deres faseskift og tidsforsinkelser ved
hjelp av enkle algoritmer utført i frekvensområdet.
Merk:
I det frekvensområdet der filteramplitudeegenskapene forblir flate, kan faseskift Φ for et Butterworth-filter
tilnærmes ved
Φ = 81 x (f/f0) grader for annen orden
Φ = 150 x (f/f0) grader for fjerde orden
Φ = 294 x (f/f0) grader for åttende orden
Tidsforsinkelsen for alle filterordener er: t = (Φ/360) x (1/f0)
2.4. Datasampling og digitalisering
Ved 30 Hz endres signalamplituden med inntil 18 % per millisekund. For å begrense dynamiske feil forårsaket
av endringer i analoge inngangssignaler til 0,1 % skal prøvetakings- eller digitaliseringstiden være mindre enn
32 μs. Alle par eller sett med dataprøver som skal sammenlignes, skal tas samtidig eller i løpet av tilstrekkelig
kort tid.
2.5. Systemkrav
Datasystemet skal ha en oppløsning på 12 bit (± 0,05 %) eller mer og en nøyaktighet på 2 LSB (± 0,1 %). Filtre
som motvirker foldingsfeil skal være av fjerde orden eller høyere, og det relevante dataområdet fmax skal være
0-30 Hz.
For filtre av fjerde orden skal passbåndfrekvensen fo (fra 0 Hz til frekvens fo) være større enn 2,37 × fmax dersom
fasefeilene deretter justeres ved digital databehandling, og ellers større enn 5 × fmax. For filtre av fjerde orden skal
dataprøvetakingsfrekvensen fs være større enn 13,4 × fo.
______
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DEL IV
SPESIFIKASJONER FOR PRØVING AV FRONTVERN

KAPITTEL I
Generelle forhold

1.

Frontvern som originalutstyr montert på et kjøretøy

1.1. Frontvernet som er montert på et kjøretøy, skal oppfylle vilkårene fastsatt i nr. 6 i vedlegg I til forordning (EF)
nr. 78/2009.

1.2. Kjøretøyet skal være i normal kjøreklar stilling og skal enten være forsvarlig fastgjort på hevede støtter eller stå
på en plan overflate med håndbremsen på. Det frontvernet som skal prøves, skal være montert på kjøretøyet.
Monteringsanvisningene fra produsenten av frontvernet skal følges, og disse skal omfatte tiltrekkingsmoment
for alle fester.

1.3. Alle innretninger som er utformet for å beskytte fotgjengere og andre myke trafikanter, skal være korrekt aktivert
før og/eller være aktive under den aktuelle prøvingen. Søkeren skal vise at innretningene vil virke etter hensikten
ved sammenstøt mellom kjøretøyet og en fotgjenger eller en annen myk trafikant.

1.4. Alle kjøretøydeler som kan endre form eller stilling, for eksempel nedsenkbare frontlykter, bortsett fra
innretninger som skal beskytte fotgjengere og andre myke trafikanter, skal under disse prøvingene ha den formen
og settes i den stillingen som de tekniske instansene anser som mest hensiktsmessig.

2.

Frontvern som separat teknisk enhet

2.1. Dersom det bare er et frontvern som innleveres til prøving, skal det kunne oppfylle vilkårene fastsatt i punkt 6 i
vedlegg I til forordning (EF) nr. 78/2009 når det er montert på den kjøretøytypen som typegodkjenningen for den
separate tekniske enheten gjelder for.

2.2. Prøvingen kan utføres enten med frontvernet montert på et kjøretøy av den typen det er beregnet på, eller
på en prøvingsramme som ligger nær opptil de vesentlige ytre dimensjonene på frontpartiet til den aktuelle
kjøretøytypen. Dersom frontvernet når det brukes en prøvingsramme, kommer i berøring med rammen under
prøving, skal prøvingen gjentas med frontvernet montert på den faktiske kjøretøytypen som det er beregnet på.
Ved prøving som utføres når frontvernet er montert på et kjøretøy, får vilkårene i punkt 1 anvendelse.

3.

Opplysninger som skal gis

3.1. Alle frontvern, enten de er del av en typegodkjenning av et kjøretøy i forbindelse med at det skal påmonteres et
frontvern, eller om de skal typegodkjennes som separat teknisk enhet, skal følges av opplysninger om det eller
de kjøretøyene som de er godkjent for montering på.

3.2. Alle frontvern som er typegodkjent som separate tekniske enheter, skal følges av detaljerte monteringsanvisninger
som gir tilstrekkelige opplysninger til at en kompetent person kan montere det riktig på kjøretøyet. Anvisningene
skal være på det eller de språkene som brukes i den medlemsstaten der frontvernet tilbys for salg.
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KAPITTEL II
Prøving av sammenstøt mellom nedre beinvekt og frontvern

1.

Virkeområde
Denne prøvingsmetoden får anvendelse på kravene fastsatt i nr. 5.1.1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 78/2009.

2.

Generelt

2.1.

Den nedre beinvekten som benyttes ved prøvingene mot frontvernet, skal være i fri bevegelse når sammenstøtet
skjer. Slagvekten skal frigjøres slik at den beveger seg fritt i en slik avstand at prøvingsresultatene ikke påvirkes
av at den kommer i berøring med framdriftssystemet når den kastes tilbake.

2.2.

I alle tilfeller kan slagvekten drives framover med trykkluft, en fjær eller hydraulikk eller på andre måter som
påviselig gir samme resultat.

3.

Spesifikasjon for prøvingen

3.1.

Det skal utføres minst tre prøvinger av sammenstøt mellom nedre beinvekt og frontvernet på prøvingspunkter
som ligger mellom frontvernets øvre og nedre referanselinje. Prøvingspunktene skal være i de posisjonene som
prøvingsmyndigheten anser som dem som mest sannsynlig vil medføre skade. Prøvingene skal utføres mot
forskjellige deler av konstruksjonen dersom den varierer over det området som skal vurderes. De punktene som
de tekniske instansene prøver, skal angis i prøvingsrapporten.

3.2.

For kjøretøyer der høyden på frontvernets nedre referanselinje er under 425 mm, får kravene i denne prøvingen
anvendelse.
For kjøretøyer der høyden på frontvernets nedre referanselinje er minst 425 mm, men under 500, kan
produsenten velge å anvende kravene i kapittel III.
For kjøretøyer der høyden på frontvernets nedre referanselinje er minst 500 mm, får kravene i kapittel III
anvendelse.

4.

Prøvingsmetode

4.1.

Kjøretøyets eller delsystemets tilstand skal oppfylle kravene i kapittel I.

4.1.1.

Prøvingsslagvekten eller i det minste skumplasten skal oppbevares i minst fire timer på et kontrollert
oppbevaringssted med en stabilisert fuktighet på 35 prosent ± 15 prosent og en stabilisert temperatur på 20 ±
4 °C før slagvekten tas ut for prøving. Etter at slagvekten er tatt ut fra det stedet der den oppbevares, skal den
ikke utsettes for andre forhold enn dem som forekommer på prøvingsområdet.

4.1.2.

Hver prøving skal være gjennomført innen to timer fra det tidspunktet da slagvekten som skal brukes, er tatt
ut fra det kontrollerte oppbevaringsstedet.

4.2.

Den nedre beinvekten er beskrevet i del V avsnitt 1.

4.3.

Slagvekten skal monteres og drives fram som angitt i nr. 2.1 og 2.2.

4.4.

Slagretningen skal ligge i horisontalplanet og være parallell med frontvernets vertikalplan i lengderetningen slik
det er montert på kjøretøyet eller prøvingsrammen. Toleransen for hastighetsvektorens retning i horisontalplanet
og i planet i lengderetningen er ± 2° ved den første berøringen.

4.5.

Slagvektens akse skal være vinkelrett på horisontalplanet med en toleranse på ± 2° i sideplanet og planet i
lengderetningen. Planene i lengderetningen, horisontalplanet og sideplanet skal stå vinkelrett på hverandre (se
figur 2).

4.6.

Undersiden av slagvekten skal befinne seg 25 mm over bakkereferanseplan ved den første berøringen med
frontvernet (se figur 1) med en toleranse på ± 10 mm.
Når høyden på framdriftssystemet skal stilles inn, skal det tas hensyn til tyngdekraftens påvirkning i det
tidsrommet slagvekten er i fri bevegelse.

Nr. 35/813

Nr. 35/814

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

4.7.

For at kneleddet skal fungere riktig, skal slagvekten ved den første berøringen være riktig plassert i forhold til
sin vertikale akse, med en toleranse på ± 5°.

4.8.

Når den første berøringen finner sted, skal slagvektens midtlinje befinne seg innenfor ± 10 mm av det valgte
slagpunktet.

4.9.

Når slagvekten er i berøring med frontvernet, skal den ikke berøre bakken eller noen gjenstand som ikke er en
del av frontvernet eller kjøretøyet.

4.10.

Slagvektens slaghastighet når den treffer frontvernet, skal være 11,1 ± 0,2 m/s. Det skal tas hensyn til
tyngdekraftens påvirkning når slaghastigheten avleses fra de målingene som blir gjort før den første kontakten.
Figur 1

Prøving av sammenstøt mellom nedre beinvekt og frontvernet for ferdigoppbygde kjøretøyer i normal
kjøreklar stilling (venstre), for ferdigoppbygde kjøretøyer som er montert på støtter (midten), eller for
separate tekniske enheter som er montert på prøvingsramme (høyre) (som alternativ til separate tekniske
enheter som er montert på kjøretøy)

Figur 2
Vinkeltoleranser for nedre beinvekt i slagøyeblikket
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KAPITTEL III
Prøving av sammenstøt mellom øvre beinvekt og frontvern
1.

Virkeområde

1.1.

Denne prøvingsmetoden får anvendelse på kravene fastsatt i nr. 5.1.2 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 78/2009.

2.

Generelt

2.1.

Den øvre beinvekten som benyttes ved prøvingene mot frontvernet, skal være festet til framdriftssystemet ved
hjelp av et ledd som reduserer dreiemomentet, for å forhindre store eksentriske belastninger som kan skade
føringssystemet. Føringssystemet skal være utstyrt med føringsskinner med lav friksjon som ikke blir påvirket
av ikke-aksiale belastninger, og som fører til at slagvekten kan bevege seg bare i den angitte slagretningen når
den er i berøring med frontvernet. Føringsskinnene skal motvirke bevegelser i andre retninger, også rundt en
eventuell annen akse.

2.2.

Slagvekten kan drives framover med trykkluft, en fjær eller hydraulikk eller på andre måter som påviselig gir
samme resultat.

3.

Spesifikasjon for prøvingen

3.1.

Det skal utføres minst tre prøvinger av sammenstøt mellom øvre beinvekt og frontvernet på prøvingspunkter
som ligger mellom frontvernets øvre og nedre referanselinje. Prøvingspunktene skal være i de posisjonene
som prøvingsmyndigheten anser som dem som mest sannsynlig vil medføre skade. Prøvingene skal utføres
mot forskjellige deler av konstruksjonen dersom den varierer over det området som skal vurderes. De punktene
som de tekniske instansene prøver, skal angis i prøvingsrapporten.

3.2.

For kjøretøyer der høyden på frontvernets nedre referanselinje er under 425 mm, får kravene i kapittel II
anvendelse.
For kjøretøyer der høyden på frontvernets nedre referanselinje er minst 425 mm, men under 500, kan
produsenten velge å anvende kravene i kapittel II.
For kjøretøyer der høyden på frontvernets nedre referanselinje er minst 500 mm, får kravene i denne prøvingen
anvendelse.

4.

Prøvingsmetode

4.1.

Kjøretøyets eller delsystemets tilstand skal oppfylle kravene i kapittel I.

4.1.1.

Prøvingsslagvekten eller i det minste skumplasten skal oppbevares i minst fire timer på et kontrollert
oppbevaringssted med en stabilisert fuktighet på 35 prosent ± 15 prosent og en stabilisert temperatur på 20 ±
4 °C før slagvekten tas ut for prøving. Etter at slagvekten er tatt ut fra det stedet der den oppbevares, skal den
ikke utsettes for andre forhold enn dem som forekommer på prøvingsområdet.

4.1.2.

Hver prøving skal være gjennomført innen to timer fra det tidspunktet da slagvekten som skal brukes, er tatt
ut fra det kontrollerte oppbevaringsstedet.

4.2.

Den øvre beinvekten er beskrevet i del V avsnitt 2.

4.3.

Slagvekten skal monteres og drives fram som angitt i nr. 2.1 og 2.2.

4.4.

Slagretningen skal være parallell med frontvernets lengdeakse slik det er montert på kjøretøyet eller
prøvingsrammen, og med aksen til den øvre beinvekten i vertikal stilling ved den første berøringen. Toleransen
for disse retningene er ± 2°. Ved den første berøringen skal slagvektens midtlinje være sammenfallende med
det valgte prøvingspunktet med en toleranse på ± 10 mm både til siden og vertikalt.

4.5.

Slaghastigheten til slagvekten når den treffer frontvernet, skal være 11,1 ± 0,2 m/s.
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KAPITTEL IV
Prøving av sammenstøt mellom øvre beinvekt og frontvernets fremre kant
1.

Virkeområde

1.1.

Denne prøvingsmetoden får anvendelse på kravene fastsatt i nr. 5.2 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 78/2009.

2.

Generelt

2.1.

Den øvre beinvekten som benyttes ved prøvingene mot frontvernets fremre kant, skal være festet til
framdriftssystemet ved hjelp av et ledd som reduserer dreiemomentet, for å forhindre store eksentriske
belastninger som kan skade føringssystemet. Føringssystemet skal være utstyrt med føringsskinner med lav
friksjon som ikke blir påvirket av ikke-aksiale belastninger, og som fører til at slagvekten kan bevege seg bare
i den angitte slagretningen når den er i berøring med frontvernet. Føringsskinnene skal motvirke bevegelser i
andre retninger, også rundt en eventuell annen akse.

2.2.

I alle tilfeller kan slagvektene drives framover med trykkluft, en fjær eller hydraulikk eller på andre måter som
påviselig gir samme resultat.

3.

Spesifikasjon for prøvingen

3.1.

Det skal utføres minst tre prøvinger mot referanselinjen for frontvernets fremre kant, på de punktene som
prøvingsmyndigheten anser som dem som mest sannsynlig vil medføre skade. Prøvingene skal utføres mot
forskjellige deler av konstruksjonen dersom den varierer over det området som skal vurderes. De punktene
som de tekniske instansene prøver, skal angis i prøvingsrapporten.

4.

Prøvingsmetode

4.1.

Kjøretøyets eller delsystemets tilstand skal oppfylle kravene i kapittel I.

4.1.1.

Prøvingsslagvekten eller i det minste skumplasten skal oppbevares i minst fire timer på et kontrollert
oppbevaringssted med en stabilisert fuktighet på 35 prosent ± 15 prosent og en stabilisert temperatur på 20 ±
4 °C før slagvekten tas ut for prøving. Etter at slagvekten er tatt ut fra det stedet der den oppbevares, skal den
ikke utsettes for andre forhold enn dem som forekommer på prøvingsområdet.

4.1.2.

Hver prøving skal være gjennomført innen to timer fra det tidspunktet da slagvekten som skal brukes, er tatt
ut fra det kontrollerte oppbevaringsstedet.

4.2.

Den øvre beinvekten er beskrevet i del V avsnitt 2.

4.3.

Slagvekten skal monteres og drives fram som angitt i nr. 2.1 og 2.2.

4.4.

Slagvekten skal plasseres slik at framdriftssystemets midtlinje og lengdeaksen på slagvekten er parallelle med
frontvernets plan i lengderetningen slik det er montert på kjøretøyet eller prøvingsrammen. Toleransene for
disse retningene er ± 2°. Ved den første berøringen skal slagvektens midtlinje være sammenfallende med det
valgte slagpunktet med en toleranse på ± 10 mm (se figur 3), og med en toleranse til siden på ± 10 mm.

4.5.

Den påkrevde slaghastigheten, slagvinkelen og massen til slagvekten bestemmes i samsvar med nr. 4.6 og
4.8.1. Toleransen for slaghastigheten er ± 2 %, og toleransen for slagretningen er ± 2°. Det skal tas hensyn
til tyngdekraftens påvirkning før den første berøringen. Massen til slagvekten skal måles med en nøyaktighet
som er større enn ± 1 %, og dersom den målte verdien avviker fra den påkrevde verdien, skal den påkrevde
hastigheten justeres i henhold til nr. 4.8.1.

4.6.

Den påkrevde slaghastigheten og slagvinkelen bestemmes ut fra figur 4 og 5 i henhold til det beregnede
slagpunktets vertikale høyde på referanselinjen til frontvernets fremre kant og frontvernets framspring.

4.7.

Prøvingsenergien som kreves for slagvekten, bestemmes med henvisning til figur 6.
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4.8.

Den samlede massen til slagvekten omfatter de delene til framdrift og føring som ved slaget utgjør en del av
slagvekten, herunder de ekstra loddene.

4.8.1. Den påkrevde prøvingsverdien for slagvektens masse beregnes etter følgende formel:
M = 2E / V2
der
M =

resultatmasse [kg]

E =

slagenergi [J]

V =

hastighet [m/s].

Den påkrevde hastigheten er verdien utledet fra nr. 4,6, og energien utledes fra figur med 6 med henvisning til
verdiene for høyden på frontvernets fremre kant og frontvernets framspring i vertikalplanet i lengderetningen
gjennom det beregnede slagpunktet.
Massen til slagvekten kan justeres i forhold til den beregnede verdien med ± 10 %, forutsatt at den påkrevde
slaghastigheten også endres ved hjelp av formelen ovenfor, slik at beinvektens påkrevde kinetiske energi forblir
uendret.
4.9.

De ekstra loddene som er nødvendige, skal monteres slik at slagvekten skal få den massen som er beregnet i
samsvar med nr. 4.8.1, på baksiden av den bakerste delen av beinvekten, eller på de delene av føringssystemet
som ved slaget utgjør en del av slagvekten.
Figur 3
Prøvinger av sammenstøt mellom øvre beinvekt og frontvernets fremre kant
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Figur 4
Slaghastighet ved prøving av sammenstøt mellom øvre beinvekt og frontvernets fremre kant

Merknader:
1.

Interpoler horisontalt mellom kurvene.

2.

Med verdier under 5,56 m/s – prøving ved 5,56 m/s.

3.

Med verdier over 11,1 m/s – prøving ved 11,1 m/s.

4.

Med negativ verdi for frontvernets framspring – prøving som ved et framspring på 0 mm.

5.

Med verdi for frontvernets framspring på over 400 mm – prøving som for 400 mm.
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Figur 5
Slagvinkel ved prøving av sammenstøt mellom øvre beinvekt og frontvernets fremre kant

Forklaringer:

Merknader:

A = frontvernets framspring 0 mm

1.

Interpoler vertikalt mellom kurvene.

B = frontvernets framspring 50 mm

2.

Med negativ verdi for frontvernets framspring

C = frontvernets framspring 150 mm

–
3.

Med verdi for frontvernets framspring på over 150 mm
–

4.

prøving som ved et framspring på 0 mm.

prøving som for 150 mm.

Med slagpunkthøyde på over 1 050 mm
–

prøving som for 1 050 mm.
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Figur 6
Kinetisk slagenergi ved prøving av sammenstøt mellom øvre beinvekt og frontvernets fremre kant

Forklaringer:

Merknader:

A = frontvernets framspring 50 mm

1.

Interpoler vertikalt mellom kurvene.

B = frontvernets framspring 100 mm

2.

Med verdi for frontvernets framspring på under 50 mm
– prøving som for 50 mm.

3.

Med verdi for frontvernets framspring på over 350 mm
– prøving som for 350 mm.

4.

Med slagpunkthøyde på over 1 050 mm – prøving som
for 1 050 mm.

5.

Med en påkrevd kinetisk energi på over 700 J – prøving
som for 700 J.

6.

Med en påkrevd kinetisk energi som er lik eller mindre
enn 200 J – prøving som for 200 J.

C = frontvernets framspring 150 mm
D = frontvernets framspring 250mm
E = frontvernets framspring 350 mm
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KAPITTEL V
Prøving av sammenstøt mellom barnehodevekt/liten voksenhodevekt og frontvern
1.

Virkeområde

1.1.

Denne prøvingsmetoden får anvendelse på kravene fastsatt i nr. 5.3 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 78/2009.

2.

Generelt

2.1.

Barnehodevekten/den lille voksenhodevekten som benyttes ved prøvingene mot frontvernet, skal være i fri
bevegelse når sammenstøtet skjer. Slagvekten skal frigjøres slik at den beveger seg fritt i en slik avstand fra
frontvernet at prøvingsresultatene ikke påvirkes av at den kommer i berøring med framdriftssystemet når den
kastes tilbake.

2.2.

I alle tilfeller kan slagvektene drives framover med trykkluft, en fjær eller hydraulikk eller på andre måter som
har vist seg å gi samme resultat.

3.

Spesifikasjon for prøvingen

3.1.

Det skal utføres minst tre slagprøvinger med hodevekt i de posisjonene som prøvingslaboratoriene anser som
dem som mest sannsynlig vil medføre skade. Prøvingene skal utføres mot forskjellige deler av konstruksjonen
dersom den varierer over det området som skal vurderes. De punktene som de tekniske instansene prøver, skal
angis i prøvingsrapporten.

3.2.

Prøvingspunktene for barnehodevekt/liten voksenvekt skal velges på de delene av frontvernet der frontvernets
omslutningsavstand er større enn 900 mm med kjøretøyet i normal kjørestilling eller med frontvernet montert
på en prøvingsramme som er representativ for det kjøretøyet frontvernet skal monteres på, som om det var i
normal kjørestilling.

4.

Prøvingsmetode

4.1.

Kjøretøyets eller delsystemets tilstand skal oppfylle kravene i kapittel I i denne delen. Prøvingsutstyrets samt
kjøretøyets eller den separate tekniske enhetens stabiliserte temperatur skal være 20 °C ± 4 °C.

4.2.

Barnehodevekten/den lille voksenvekten er beskrevet i del V avsnitt 3.

4.3.

Slagvekten skal monteres og drives fram som angitt i nr. 2.1 og 2.2.

4.4.

Slagretningen skal være i et vertikalplan i lengderetningen gjennom frontvernet gjennom det punktet som skal
prøves. Toleransen for denne retningen er ± 2°. Slagretningen skal være nedover og bakover i en vinkel på
50 ± 2° i forhold til bakkereferanseplanet. Det skal tas hensyn til tyngdekraftens påvirkning når slagvinkelen
avleses fra de målingene som er gjort før den første berøringen.

4.5.

Når den første berøringen finner sted, skal slagvektens første berøringspunkt befinne seg innenfor ± 10 mm av
det valgte slagpunktet.

4.6.

Slaghastigheten til slagvekten når den treffer slagpunktet, skal være 9,7 ± 0,2 m/s.

4.6.1. Hodevektens hastighet skal måles på et punkt mens den er i fri bevegelse, i samsvar med den metoden som er
angitt i ISO 3784:1976. Nøyaktigheten på hastighetsmålingen skal være ±0,01 m/s. Den målte hastigheten skal
justeres idet det tas hensyn til alle faktorer som kan påvirke slagvekten mellom målepunktet og slagpunktet, for
å kunne bestemme slagvektens hastighet ved slagtidspunktet.
4.7.

Historikk for akselerasjonen skal registreres, og HIC (kriterium for hodeskade) skal beregnes. Det første
berøringspunktet på kjøretøyets front skal registreres. Prøvingsresultatene skal registreres i samsvar med ISO
6487:2002.
DEL V
SLAGVEKTER

1.

Nedre beinvekt

1.1.

Den nedre beinvekten skal bestå av to skumbelagte, stive deler som tilsvarer lårbeinet og skinnebeinet, og disse
to delene skal være forbundet med en deformerbar modell av et kneledd. Slagvektens samlede lengde skal være
926 ± 5 mm og være i samsvar med figur 1.
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Lårbeinets og skinnebeinets lengde skal være henholdsvis 432 mm og 494 mm fra kneets sentrum.
Tyngdepunktet for lårbeinet og skinnebeinet skal være henholdsvis 217 ± 10 mm og 233 ± 10 mm fra kneets
sentrum.
Beslag, trinser o.l. som er festet til slagvekten, og som benyttes til å sette den i bevegelse, kan overskride
målene vist i figur 1, unntatt tyngdepunktets beliggenhet.
1.2.

Diameteren på lårbeinet og skinnebeinet skal være 70 ± 1 mm, og begge skal være dekket av «kjøtt» og hud av
skumplast. «Kjøttet» skal bestå av 25 mm tykt Confor™-skum av typen CF-45, eller tilsvarende. Huden skal
være framstilt av neoprenskum kledd med et 0,5 mm tykt nylonstoff på begge sider og ha en gjennomgående
tykkelse på 6 mm.

1.3.

Lårbeinets og skinnebeinets masse skal være henholdsvis 8,6 ± 0,1 kg og 4,8 ± 0,1 kg, og slagvektens samlede
masse skal være 13,4 ± 0,2 kg.

1.4.

Lårbeinets og skinnebeinets treghetsmoment regnet om en horisontal akse som går gjennom deres respektive
tyngdepunkt og er vinkelrett på slagretningen, skal være henholdsvis 0,127 ± 0,010 kgm2 og 0,120 ± 0,010 kgm2.

1.5.

Det skal monteres givere for å måle kneets bøyevinkel og kneets forskyvningsdeformasjon. En enaksial
akselerasjonsmåler skal være montert på den siden av skinnebeinet som ikke utsettes for slaget, 66 ± 5 mm
under kneets sentrum, og med akselerasjonsmålerens måleaksel i slagretningen.

1.6.

En demper skal være montert på skjærforskyvningssystemet, og denne kan være montert hvor som
helst på baksiden av slagvekten, eller innvendig. Demperens egenskaper skal være slik at den oppfyller
både de statiske og de dynamiske forskyvningskravene og forhindrer altfor kraftige vibrasjoner i
forskyvningsdeformasjonssystemet.

1.7.

Instrumenteringens følsomhet CFC (kanalfrekvens), som definert i ISO 6487:2002, skal være 180 for
alle givere. CAC-følsomheten (kanalamplituden), som definert i ISO 6487:2002, skal være 50° for kneets
bøyevinkel, 10 mm for forskyvningsdeformasjonen og 500 g for akselerasjonen. Dette innebærer ikke at selve
slagvekten skal kunne bøyes eller forskyves fysisk til disse vinklene eller forskyvningene.

1.8.

Slagvekten skal oppfylle sertifiseringskravene i punkt 2 i tillegg I og skal være utstyrt med deformerbare
kneelementer fra samme parti som det som benyttes ved sertifiseringsprøvingen.

1.8.1.

Ved hver prøving skal slagvekten være utstyrt med ny skumplast fra én av inntil fire påfølgende plater av
Confor™-skum, eller tilsvarende, fra samme produksjonsparti (fra én og samme skumblokk), forutsatt at
skum fra én av disse platene ble benyttet ved den dynamiske sertifiseringsprøvingen, og vekten på hver
enkelt av disse platene ikke avviker med mer enn ± 2 % fra vekten på den platen som ble benyttet ved
sertifiseringsprøvingen.

1.8.2.

Prøvingsslagvekten eller i det minste skumplasten skal oppbevares i minst fire timer på et kontrollert
oppbevaringssted med en stabilisert fuktighet på 35 prosent ± 15 prosent og en stabilisert temperatur på 20 ±
4 °C før slagvekten tas ut for kalibrering. Etter at slagvekten er tatt ut fra det stedet der den oppbevares, skal
den ikke utsettes for andre forhold enn dem som forekommer på prøvingsområdet.

1.8.3.

Hver prøving skal være gjennomført innen to timer fra det tidspunktet da slagvekten som skal brukes, er tatt
ut fra det kontrollerte oppbevaringsstedet.

1.9.

Den sertifiserte slagvekten kan benyttes til høyst 20 slag før den må sertifiseres på nytt. Til hver prøving skal
det benyttes nye plastisk deformerbare kneelementer.
Slagvekten skal også sertifiseres på nytt dersom det har gått mer enn ett år siden forrige sertifisering, eller
dersom utgangssignalet fra noen av giverne ved noe slag har overskredet den oppgitte CAC, eller dersom de
mekaniske begrensningene for beinvektens deformasjonsevne er nådd.
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Figur 1
Nedre beinvekt med hud og skumpolstring

2.

Øvre beinvekt

2.1.

Den øvre beinvekten skal være stiv, skumbelagt på slagsiden og 350 ± 5 mm lang, og skal være i samsvar med
figur 2.
Avstanden mellom lastgivernes midtlinjer skal være 310 ± 1 mm, og diameteren på den fremre delen skal være
50 ± 1 mm.
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2.2.

Leddet som reduserer dreiemomentet, skal innstilles slik at den fremre delens lengdeakse er vinkelrett på
føringssystemets akse, med en toleranse på ± 2°, og med leddets friksjonsmoment satt til 675 ± 25 Nm.

2.3.

Tyngdepunktet for de delene av slagvekten som faktisk befinner seg foran leddet som reduserer dreiemomentet,
herunder enhver vekt som er montert, skal ligge på slagvektens midtlinje i lengderetningen, med en toleranse
på ± 10 mm.

2.4.

Den samlede massen til den øvre beinvekten, herunder de delene til framdrift og føring som utgjør en del av
beinvekten, skal være 9,5 kg ± 0,1 kg.

Den samlede massen til den fremre delen og de andre delene foran lastgiverne, samt de delene av lastgiverne
som befinner seg foran de aktive elementene, men ikke medregnet skummet og huden, skal være 1,95 ± 0,05 kg.

2.5.

Det skal være montert to lastgivere som skal måle de enkelte kreftene som beinvektens fremre del utsettes for
i begge ender.

2.6.

Tre strekkspenningsmålere skal plasseres på slagvekten for å måle den fremre delens bøyemomenter, som
vist i figur 2, som hver bruker en egen kanal. De to ytterste strekkspenningsmålerne er plassert 50 ± 1 mm fra
slagvektens symmetriske akse. Den midterste strekkspenningsmåleren er plassert på den symmetriske aksen
med en toleranse på ± 1 mm.

2.7.

Instrumenteringens følsomhet CFC (kanalfrekvens), som definert i ISO 6487:2002, skal være 180 for alle
givere. CAC-følsomheten (kanalamplituden), som definert i ISO 6487:2002, skal være 10 kN for kraftgiverne
og 1 000 Nm for måling av bøyemomentet.

2.8.

Den øvre beinvekten skal oppfylle sertifiseringskravene i punkt 3 i tillegg I og skal være utstyrt med skumplast
fra samme plate som den som benyttes ved den dynamiske sertifiseringsprøvingen.

2.9.

Ved hver prøving skal skummet bestå av to nye lag med 25 mm tykt Confor™-skum av typen CF-45, eller
tilsvarende. Huden skal bestå av 1,5 mm tykk fiberforsterket gummi. Skummet og gummihuden skal til
sammen veie 0,6 ± 0,1 kg (ikke medregnet eventuelle forsterkninger, festeinnretninger o.l. som benyttes for å
feste de bakre kantene av gummihuden til den bakre delen).

Skummet og gummihuden skal være brettet bakover, og gummihuden skal festes til den bakre delen med
avstandsstykker slik at sidene på gummihuden er parallelle.

Skummet skal ha en slik form og størrelse at avstanden mellom skummet og delene bak den fremre delen er så
stor at det ikke oppstår betydelige belastningsveier mellom skummet og disse delene.

2.9.1.

Prøvingsslagvekten eller i det minste skumplasten skal oppbevares i minst fire timer på et kontrollert
oppbevaringssted med en stabilisert fuktighet på 35 prosent ± 15 prosent og en stabilisert temperatur på 20 ±
4 C før slagvekten tas ut for kalibrering. Etter at slagvekten er tatt ut fra det stedet der den oppbevares, skal
den ikke utsettes for andre forhold enn dem som forekommer på prøvingsområdet.

2.9.2.

Hver prøving skal være gjennomført innen to timer fra det tidspunktet da slagvekten som skal brukes, er tatt
ut fra det kontrollerte oppbevaringsstedet.

2.10.

Den sertifiserte slagvekten kan benyttes til høyst 20 slag før den må sertifiseres på nytt (denne grensen gjelder
ikke for deler til framdrift eller føring).

Slagvekten skal også sertifiseres på nytt dersom det har gått mer enn ett år siden forrige sertifisering, eller
dersom utgangssignalet fra noen av giverne ved noe slag har overskredet den oppgitte CAC.
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Figur 2
Øvre beinvekt

3.

Barnehodevekt/liten voksenhodevekt

3.1.

Barnehodevekten/den lille voksenhodevekten skal være en hard kule laget av aluminium som er trukket med
syntetisk hud, og som skal være i samsvar med figur 3 i denne delen. Diameteren skal være 165 ± 1 mm som
vist i figuren. Slagvektens samlede masse, med instrumentering, skal være 3,5 ± 0,07 kg.

3.2.

Kulen skal være dekket av en 14,0 ± 0,5 mm tykk syntetisk hud, som skal dekke minst halve kulen.

3.3.

Tyngdepunktet i slagvekten, herunder instrumentering, skal ligge midt i kulen med en toleranse på ± 2 mm.
Treghetsmomentet om en akse gjennom tyngdepunktet og vinkelrett på slagretningen skal være 0,008-0,012 kg/
m2.
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3.4.

I en fordypning i kulen skal det være plass til å montere en treaksial eller tre enaksiale akselerasjonsmålere med,
for måleaksens vedkommende, en toleranse på ±10 mm for plasseringen av den seismiske massen i forhold til
kulens sentrum, og når det gjelder retningen vinkelrett på måleaksen, en toleranse på ±1 mm for plasseringen av
den seismiske massen i forhold til kulens sentrum. Akselerasjonsmålerne skal plasseres i samsvar med kravene
i nr. 3.4.1 og 3.4.2.

3.4.1.

Dersom det brukes tre enaksiale akselerasjonsmålere, skal én av akselerasjonsmålerne stå vinkelrett på
monteringsflaten A (figur 3), og dens seismiske masse skal plasseres innenfor et sylindrisk toleranseområde
med radius 1 mm og lengde 20 mm. Toleranseområdets midtlinje skal stå vinkelrett på monteringsflaten, og
dens midtpunkt skal være sammenfallende med midtpunktet i hodevektkulen.

3.4.2.

Måleakslene til de gjenværende akselerasjonsmålerne skal stå vinkelrett på hverandre og være parallelle med
monteringsflaten A, og deres seismiske masse skal plasseres innenfor et kuleformet toleranseområde med
radius 10 mm. Toleranseområdets midtpunkt skal være sammenfallende med midtpunktet i hodevektkulen.

3.5.

Instrumenteringens følsomhet CFC (kanalfrekvens), som definert i ISO 6487:2002, skal være 1000. CACfølsomheten (kanalamplituden), som definert i ISO 6487:2002, skal være 500 g for akselerasjonen.

3.6.

Slagvekten skal oppfylle ytelseskravene angitt i punkt 4 i tillegg I. Den sertifiserte slagvekten kan benyttes til
høyst 20 slag før den må sertifiseres på nytt. Slagvekten skal sertifiseres på nytt dersom det har gått mer enn ett
år siden forrige sertifisering, eller dersom utgangssignalet fra giveren ved noe slag har overskredet den oppgitte
CAC.

3.7.

Slagvektens første naturlige frekvens skal være høyere enn 5 000 Hz.
Figur 3
Barnehodevekt/liten voksenhodevekt (mål i mm)

4.

Voksenhodevekt

4.1.

Voksenhodevekten skal være en hard kule laget av aluminium som er trukket med syntetisk hud, og som skal
være i samsvar med figur 4. Diameteren skal være 165 ± 1 mm som vist i figuren.

4.1.1.

For prøving i samsvar med del II kapittel VI skal slagvektens samlede masse, med instrumentering, være 4,8
± 0,1 kg.

4.1.2.

For prøving i samsvar med del II kapittel VII skal slagvektens samlede masse, med instrumentering, være 4,5
± 0,1 kg.

4.2.

Kulen skal være dekket av en 14,0 ± 0,5 mm tykk syntetisk hud, som skal dekke minst halve kulen.
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4.3.

Tyngdepunktet i slagvekten, herunder instrumentering, skal ligge midt i kulen med en toleranse på ± 5 mm.
Treghetsmomentet om en akse gjennom tyngdepunktet og vinkelrett på slagretningen skal være 0,010-0,013 kg/
m2.

4.4.

I en fordypning i kulen skal det være plass til å montere en treaksial eller tre enaksiale akselerasjonsmålere med,
for måleaksens vedkommende, en toleranse på ±10 mm for plasseringen av den seismiske massen i forhold til
kulens sentrum, og når det gjelder retningen vinkelrett på måleaksen, en toleranse på ±1 mm for plasseringen av
den seismiske massen i forhold til kulens sentrum. Akselerasjonsmålerne skal plasseres i samsvar med nr. 4.4.1
og 4.4.2.

4.4.1.

Dersom det brukes tre enaksiale akselerasjonsmålere, skal én av akselerasjonsmålerne stå vinkelrett på
monteringsflaten A (figur 4), og dens seismiske masse skal plasseres innenfor et sylindrisk toleranseområde
med radius 1 mm og lengde 20 mm. Toleranseområdets midtlinje skal stå vinkelrett på monteringsflaten, og
dens midtpunkt skal være sammenfallende med midtpunktet i hodevektkulen.

4.4.2.

Måleakslene til de gjenværende akselerasjonsmålerne skal stå vinkelrett på hverandre og være parallelle med
monteringsflaten A, og deres seismiske masse skal plasseres innenfor et kuleformet toleranseområde med
radius 10 mm. Toleranseområdets midtpunkt skal være sammenfallende med midtpunktet i hodevektkulen.

4.5.

Instrumenteringens følsomhet CFC (kanalfrekvens), som definert i ISO 6487:2002, skal være 1000. CACfølsomheten (kanalamplituden), som definert i ISO 6487:2002, skal være 500 g for akselerasjonen.

4.6.

Slagvekten skal oppfylle sertifiseringskravene angitt i punkt 4 i tillegg I. Den sertifiserte slagvekten kan
benyttes til høyst 20 slag før den må sertifiseres på nytt. Slagvekten skal sertifiseres på nytt dersom det har gått
mer enn ett år siden forrige sertifisering, eller dersom utgangssignalet fra giveren ved noe slag har overskredet
den oppgitte CAC.

4.7.

Slagvektens første naturlige frekvens skal være høyere enn 5 000 Hz.
Figur 4
Voksenhodevekt (mål i mm)
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Tillegg I
Sertifisering av slagvekter
1.

Sertifiseringskrav

1.1.

De slagvektene som benyttes i prøvingene beskrevet i del II og del IV, skal oppfylle de nødvendige
ytelseskravene.
Kravene til nedre beinvekt er angitt i avsnitt 2, kravene til øvre beinvekt er angitt i avsnitt 3, og kravene til
voksenhodevekt, barnehodevekt og barnehodevekt/liten voksenhodevekt er angitt i avsnitt 4.

2.

Nedre beinvekt

2.1.

Statisk prøving

2.1.1.

Den nedre beinvekten skal oppfylle kravene i nr. 2.1.2 når den prøves som angitt i nr. 2.1.4, og den skal
oppfylle kravene i nr. 2.1.3 når den prøves som angitt i nr. 2.1.5.
For at kneleddet skal fungere riktig, skal slagvekten i begge disse prøvingene være riktig plassert i forhold til
sin lengdeakse, med en toleranse på ± 2°.
Ved sertifiseringen skal slagvektens stabiliserte temperatur være 20° C ± 2 °C.
CAC-følsomheten (kanalamplituden), som definert i ISO 6487:2002, skal være 50 for kneets bøyevinkel
og 500 N for den påførte kraften når slagvekten belastes ved bøying i samsvar med nr. 2.1.4, og 10 mm
for forskyvningsdeformasjonen og 10 kN for den påførte kraften når slagvekten belastes ved forskyvning i
samsvar med nr. 2.1.5. Ved begge prøvingene er lavpassfiltrering med en passende frekvens tillatt for å fjerne
støy med høyere frekvens, uten at dette i nevneverdig grad påvirker målingen av slagvektens svarverdi.

2.1.2.

Når slagvekten belastes ved bøying i samsvar med nr. 2.1.4, skal den påførte kraften/bøyevinkelen ligge
innenfor de grensene som er oppgitt i figur 1. Den energien som kreves for å oppnå en bøying på 15,0°, skal
være 100 ± 7 J.

2.1.3.

Når slagvekten belastes ved forskyvning i samsvar med nr. 2.1.5, skal den påførte kraften/
forskyvningsdeformasjonen ligge innenfor de grensene som er oppgitt i figur 2.

2.1.4.

Beinvekten, uten skumpolstring og hud, skal monteres med skinnebeinet solid fastspent til en fast horisontal
overflate og med et metallrør godt festet til lårbeinet, som vist i figur 3. Rotasjonsaksen til slagvektens
kneledd skal være vertikal. For å unngå friksjonsfeil skal verken lårbeinsdelen eller metallrøret støttes. Det
bøyemomentet som påføres på kneleddets sentrum på grunn av vekten av metallrøret og andre deler (ikke
medregnet selve beinvekten), skal ikke overskride 25 Nm.
En horisontal normalkraft skal påføres på metallrøret i en avstand på 2,0 ± 0,01 m fra kneleddets sentrum,
og den bøying av kneleddet som blir resultatet, skal registreres. Belastningen skal økes slik at økningen på
kneets utbøyningsvinkel er på mellom 1 og 10°/s, til kneets utbøyningsvinkel er over 22°. Korte avvik fra
disse grensene som for eksempel skyldes bruk av en håndpumpe, er tillatt.
Energien beregnes ved integralet av kraften med hensyn til bøyevinkelen uttrykt i radianer, multiplisert med
armlengden på 2,0 ± 0,01 m.

2.1.5.

Slagvekten, uten skumpolstring og hud, skal monteres med skinnebeinet solid fastspent til en fast horisontal
overflate og med et metallrør godt festet til lårbeinet og holdt i en avstand på 2,0 m fra kneleddets sentrum,
som vist i figur 4.
En horisontal normalkraft skal påføres på lårbeinet i en avstand på 50 mm fra kneleddets sentrum, og den
forskyvningsdeformasjonen av kneleddet som blir resultatet, skal registreres. Belastningen skal økes slik at
økningen på kneets forskyvningsdeformasjon er på mellom 0,1 og 20 mm/s, til kneets forskyvningsdeformasjon
er over 7,0 mm, eller belastningen er over 6,0 kN. Korte avvik fra disse grensene som for eksempel skyldes
bruk av en håndpumpe, er tillatt.
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2.2.

Dynamisk prøving

2.2.1.

Den nedre beinvekten skal oppfylle kravene i nr. 2.2.2 når den prøves som angitt i nr. 2.2.4.

2.2.1.1. Skumplasten til prøvingsslagvekten skal oppbevares i minst fire timer på et kontrollert oppbevaringssted med
en stabilisert fuktighet på 35 prosent ± 10 prosent og en stabilisert temperatur på 20 ± 2 °C før slagvekten
tas ut for kalibrering. Prøvingsslagvekten skal selv ha en temperatur på 20° ± 2 °C ved slagtidspunktet.
Temperaturtoleransene for prøvingsslagvekten skal få anvendelse ved en relativ fuktighet på 40 ± 30 prosent
etter en periode med temperaturstabilisering på minst fire timer før den anvendes ved prøving.
2.2.1.2. Prøvingsanlegget som benyttes til kalibreringsprøvingen, skal ha en stabilisert fuktighet på 40 ± 30 prosent
og en stabilisert temperatur på 20 ± 4 °C under kalibrering.
2.2.1.3. Hver kalibrering skal være gjennomført innen to timer fra det tidspunktet da slagvekten som skal kalibreres,
er tatt ut fra det kontrollerte oppbevaringsstedet.
2.2.1.4. Den relative fuktigheten og temperaturen på kalibreringsområdet skal måles når kalibreringen finner sted og
registreres i kalibreringsrapporten.
2.2.2.

Når slagvekten treffes av en lineært styrt sertifiseringsslagvekt i henhold til nr. 2.2.4, skal den største
akselerasjonen ved den øvre delen av skinnebeinet være minst 120 g og høyst 250 g. Den største bøyevinkelen
skal være minst 6,2° og høyst 8,2°. Den største forskyvningsdeformasjonen skal være minst 3,5 mm og høyst
6,0 mm.
Disse verdiene skal hentes fra avlesningene av det første slaget med sertifiseringsslagvekten, og ikke fra
stoppfasen. Det systemet som benyttes for å stoppe beinvekten eller sertifiseringsslagvekten, skal være
utformet på en slik måte at stoppfasen tidsmessig ikke overlapper det første slaget. Stoppsystemet skal ikke
føre til at utgangssignalet fra giverne overstiger den oppgitte CAC-verdien.

2.2.3.

Instrumenteringens følsomhet CFC (kanalfrekvens), som definert i ISO 6487:2002, skal være 180 for
alle givere. CAC-følsomheten (kanalamplituden), som definert i ISO 6487:2002, skal være 50° for kneets
bøyevinkel, 10 mm for forskyvningsdeformasjonen og 500 g for akselerasjonen. Dette innebærer ikke at
selve slagvekten skal kunne bøyes eller forskyves fysisk til disse vinklene eller forskyvningene.

2.2.4.

Prøvingsmetode

2.2.4.1. Slagvekten, herunder skumpolstring og hud, skal henges opp horisontalt i tre ståltau med diameter 1,5 ±
0,2 mm og lengde minst 2,0 m, som vist i figur 5a. Den skal henge med lengdeaksen horisontalt med en
toleranse på ± 0,5°, og vinkelrett på sertifiseringsslagvektens bevegelsesretning med en toleranse på ± 2°.
For at kneleddet skal fungere riktig, skal slagvekten være riktig plassert i forhold til sin lengdeakse, med
en toleranse på ± 2°. Slagvekten skal oppfylle kravene i nr. 3.4.1.1 i kapittel II i del II når festebeslaget/
festebeslagene til ståltauene er montert.
2.2.4.2. Sertifiseringsslagvekten skal ha en masse på 9,0 ± 0,05 kg, herunder de delene til framdrift og føring som ved
slaget utgjør en del av sertifiseringsslagvekten. Dimensjonene på sertifiseringsslagvektens forside framgår av
figur 5b. Sertifiseringsslagvektens overflate skal være av aluminium, med en overflatefinish som er bedre enn
2,0 mikrometer.
Føringssystemet skal være utstyrt med føringsskinner med lav friksjon som ikke blir påvirket av ikke-aksiale
belastninger, og som fører til at slagvekten kan bevege seg bare i den angitte slagretningen når den er i
berøring med den nedre beinvekten. Føringsskinnene skal motvirke bevegelser i andre retninger, også rundt
en eventuell akse.
2.2.4.3. Slagvekten skal sertifiseres med ubrukt skum.
2.2.4.4. Slagvektens skum skal ikke utsettes for utilbørlig håndtering eller deformeres før, under eller etter at det
monteres.
2.2.4.5. Sertifiseringsslagvekten skal drives horisontalt framover med en hastighet på 7,5 ± 0,1 m/s mot den stasjonære
slagvekten som vist i figur 5a. Sertifiseringsslagvekten skal plasseres slik at dens midtlinje er rettet inn etter
en posisjon på skinnebeinets midtlinje 50 mm fra kneets sentrum, med en toleranse på ± 3 mm til siden og
± 3 mm vertikalt.
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3.

Øvre beinvekt

3.1.

Den øvre beinvekten skal oppfylle kravene i nr. 3.2 når den prøves som angitt i nr. 3.3.

3.1.1.

Skumplasten til prøvingsslagvekten skal oppbevares i minst fire timer på et kontrollert oppbevaringssted med
en stabilisert fuktighet på 35 prosent ± 10 prosent og en stabilisert temperatur på 20 ± 2 °C før slagvekten
tas ut for kalibrering. Prøvingsslagvekten skal selv ha en temperatur på 20° ± 2 °C ved slagtidspunktet.
Temperaturtoleransene for prøvingsslagvekten gjelder ved en relativ fuktighet på 40 ± 30 prosent etter en
periode med temperaturstabilisering på minst fire timer før den anvendes ved prøving.

3.1.2.

Prøvingsanlegget som benyttes til kalibreringsprøvingen, skal ha en stabilisert fuktighet på 40 ± 30 prosent
og en stabilisert temperatur på 20 ± 4 °C under kalibrering.

3.1.3.

Hver kalibrering skal være gjennomført innen to timer fra det tidspunktet da slagvekten som skal kalibreres,
er tatt ut fra det kontrollerte oppbevaringsstedet.

3.1.4.

Den relative fuktigheten og temperaturen på kalibreringsområdet skal måles når kalibreringen finner sted og
registreres i kalibreringsrapporten.

3.2.

Krav

3.2.1.

Når slagvekten drives mot en stasjonær sylindrisk pendel, skal den største kraften som måles i hver lastgiver,
være minst 1,20 kN og høyst 1,55 kN, og forskjellen mellom den største kraften som måles i den øverste
og nederste lastgiveren, skal være høyst 0,10 kN. Dessuten skal det største bøyemomentet som måles av
strekkspenningsmålerne, være minst 190 Nm og høyst 250 Nm i midtposisjonen og minst 160 Nm og høyst
220 Nm i ytterposisjonene. Forskjellen mellom høyeste og laveste største bøyemoment skal være høyst
20 Nm.

Disse verdiene skal hentes fra avlesningene av det første slaget med pendelen, og ikke fra stoppfasen. Det
systemet som benyttes for å stoppe beinvekten eller pendelen, skal være utformet på en slik måte at stoppfasen
tidsmessig ikke overlapper det første slaget. Stoppsystemet skal ikke føre til at utgangssignalet fra giverne
overstiger den oppgitte CAC-verdien.

3.2.2.

Instrumenteringens følsomhet CFC (kanalfrekvens), som definert i ISO 6487:2002, skal være 180 for alle
givere. CAC-følsomheten (kanalamplituden), som definert i ISO 6487:2002, skal være 10 kN for kraftgiverne
og 1 000 Nm for måling av bøyemomentet.

3.3.

Prøvingsmetode

3.3.1.

Slagvekten skal være festet til framdrifts- og føringssystemet med et ledd som reduserer dreiemomentet.
Leddet som reduserer dreiemomentet, skal innstilles slik at den fremre delens lengdeakse er vinkelrett på
føringssystemets akse, med en toleranse på ± 2°, og med leddets friksjonsmoment satt til minst 675 ± 25 Nm.
Føringssystemet skal være utstyrt med føringsskinner med lav friksjon som fører til at slagvekten kan bevege
seg bare i den angitte slagretningen når den er i berøring med pendelen.

3.3.2.

Slagvektens masse skal justeres til 12 ± 0,1 kg, herunder de delene til framdrift og føring som ved slaget
utgjør en del av slagvekten.

3.3.3.

Tyngdepunktet for de delene av slagvekten som faktisk befinner seg foran leddet som reduserer dreiemomentet,
herunder ekstra lodd, skal ligge på slagvektens midtlinje i lengderetningen, med en toleranse på ± 10 mm.

3.3.4.

Slagvekten skal sertifiseres med ubrukt skum.

3.3.5.

Slagvektens skum skal ikke utsettes for utilbørlig håndtering eller deformeres før, under eller etter montering.
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3.3.6.

Slagvekten med den fremre delen i vertikal stilling, skal drives horisontalt framover med en hastighet på
7,1 ± 0,1 m/s mot den stasjonære pendelen som vist i figur 6.
Pendelrøret skal ha en masse på 3 ± 0,03 kg, en ytre diameter på 150 +1/-4 mm og en veggtykkelse på 3
± 0,15 mm. Det skal ha en samlet lengde på 275 ± 25 mm. Pendelrøret skal være utført i heltrukket, kaldvalset
stål (metallovertrekk for å beskytte mot rust er tillatt) med en overflatefinish som er bedre enn 2,0 mikrometer.
Det skal henges opp i to ståltau med diameter 1,5 ± 0,2 mm og en lengde på minst 2,0 m. Pendelens overflate
skal være ren og tørr. Pendelrøret skal plasseres slik at sylinderens lengdeakse er vinkelrett på den fremre
delen (dvs. i vater) med en toleranse på ± 2°, og vinkelrett på slagvektens bevegelsesretning med en toleranse
på ± 2°, og slik at pendelrørets midtpunkt er rettet inn etter midten på slagvektens fremre del med en toleranse
på ± 5 mm til siden og ± 5 mm vertikalt.

4.

Hodevekter

4.1.

Ytelseskriterier
Hodevektene skal oppfylle kravene i nr. 4.2 når de prøves som angitt i nr. 4.4.

4.2.

Krav

4.2.1.

Når hodevekten slippes fra en høyde på 376 ± 1 mm i samsvar med nr. 4.4, skal den høyeste resulterende
akselerasjonen som måles av én treaksial (eller tre enaksiale) akselerasjonsmålere(e) i hodevekten, være:
a) for barnehodevekt/liten voksenhodevekt, minst 245 g og høyst 300 g,
b) for voksenhodevekt, minst 225 g og høyst 275 g.
Kurven for akselerasjonstiden skal ha bare én topp.

4.2.2.

Instrumenteringens følsomhet CFC (kanalfrekvens) og CAC-følsomheten (kanalamplituden) for hver
akselerasjonsmåler skal være henholdsvis 1 000 Hz og 500 g som definert i ISO 6487:2002.

4.2.3.

Temperaturforhold
Hodevektene skal ha en temperatur på 20° ± 2 °C ved slagtidspunktet. Temperaturtoleransene gjelder ved
en relativ fuktighet på 40 ± 30 prosent etter en periode med temperaturstabilisering på minst fire timer før
anvendelse ved prøving.

4.3.

Etter å ha oppfylt kravene i sertifiseringsprøvingen kan hver hodevekt brukes ved høyst 20 slagprøvinger.

4.4.

Prøvingsmetode

4.4.1.

Hodevekten skal henges opp i en fallrigg som vist i figur 7.

4.4.2.

Hodevekten skal slippes fra den angitte høyden på en slik måte at det sikres at den øyeblikkelig faller mot en
flat, vannrett stålplate med fast underlag; stålplaten skal ha en tykkelse på over 50 mm og et areal på over 300
x 300 mm, og dens overflate skal være ren og tørr med en overflatefinish på mellom 0,2 og 2,0 mikrometer.

4.4.3.

Hodevekten skal slippes med baksiden i følgende vinkel fra vertikalen:
a) 50° ± 2° for barnehodevekt,
b) 65° ± 2° for voksenhodevekt.

4.4.4.

Hodevekten skal henges opp slik at den ikke roterer under fallet.

4.4.5.

Fallprøvingen skal utføres tre ganger, idet hodevekten mellom prøvingene roteres 120° rundt sin symmetriakse.
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Figur 1
Krav til kraft/vinkel ved statisk sertifiseringsprøving for bøying av nedre beinvekt

Figur 2
Krav til kraft/forskyvning ved statisk sertifiseringsprøving for forskyvning av nedre beinvekt
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Figur 3
Prøvingsoppstilling ved statisk sertifiseringsprøving for bøying av nedre beinvekt, sett ovenfra

Figur 4
Prøvingsoppstilling ved statisk sertifiseringsprøving for forskyvning av nedre beinvekt, sett ovenfra
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Figur 5a
Prøvingsoppstilling ved dynamisk sertifiseringsprøving av nedre beinvekt (øverste bilde: sett fra siden,
nederste bilde: sett ovenfra)
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Figur 5b
Detaljer av forsiden på den nedre beinvekten ved den dynamiske sertifiseringsprøvingen

Merknader:
1.

Salen kan framstilles som et helt tverrsnitt og deretter skjæres ut som vist på bildet, slik at det blir to deler.

2.

De skraverte områdene kan fjernes for å få den alternative formen som er vist.

3.

Toleransen for alle dimensjonene er ± 1,0 mm.

Materiale: aluminiumslegering
Figur 6
Prøvingsoppstilling ved dynamisk sertifiseringsprøving av øvre beinvekt
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Figur 7
Prøvingsoppstilling ved dynamisk sertifiseringsprøving av hodevekt

________________________

23.6.2016

23.6.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 371/2010

Nr. 35/837

2016/EØS/35/30

av 16. april 2010
om erstatning av vedlegg V, X, XV og XVI til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF om
fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og deres tilhengere, og av systemer, deler
og tekniske enheter til slike motorvogner (rammedirektiv)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

hensyn til forenkling anbefalte gruppen å innføre mulighet
for at en produsent selv kan utføre de prøvinger som er
nødvendige for godkjenning, som innebærer at denne
utpekes til teknisk instans (heretter kalt «selvprøving»).
Den anbefalte også mulighet for å bruke datasimulering i
stedet for å utføre fysiske prøvinger (heretter kalt «virtuell
prøving»).

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv
2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme
for godkjenning av motorvogner og deres tilhengere, og av
systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner
(rammedirektiv)(1), særlig artikkel 41 nr. 6, artikkel 11 nr. 5 og
artikkel 39 nr. 2, og

3)

Et av de viktigste kjennetegnene ved typegodkjenningssystemet er det høye tillitsnivået som må finnes mellom
godkjenningsmyndigheten og de tekniske instansene
den har utpekt. Det er derfor viktig at dokumentene
som utveksles mellom de tekniske instansene og
godkjenningsmyndigheten, sikrer åpenhet og klarhet.
Derfor bør formatet på prøvingsrapportene og
opplysningene som skal inngå i disse, være tydelig angitt
i vedlegg V til direktiv 2007/46/EF, som omhandler
framgangsmåtene som skal følges ved typegodkjenning.

4)

Samsvarskontroll av kjøretøyene, delene eller de tekniske
enhetene gjennom hele produksjonsprosessen er en viktig
mekanisme i typegodkjenningssystemet. En av metodene
for kontroll av produksjonssamsvar går ut på å utføre
fysiske prøvinger av kjøretøyer, deler og separate tekniske
enheter tatt fra produksjonen for å sikre at de fortsatt
oppfyller de tekniske kravene. Selv når det har blitt brukt
virtuelle prøvingsmetoder for typegodkjenningen, bør det
gjøres klart at når myndigheten tar tilfeldige prøver, skal
det bare utføres fysiske prøvinger.

5)

Prøvinger som kreves for å gi typegodkjenning, utføres
av tekniske instanser som har blitt behørig underrettet av
medlemsstatenes godkjenningsmyndigheter etter at deres
kunnskap og kompetanse har blitt vurdert i henhold til
internasjonale standarder. Disse standardene inneholder

ut fra følgende betraktninger:

1)

2)

Ved direktiv 2007/46/EF fastsettes en harmonisert ramme
som omfatter administrative bestemmelser og alminnelige
tekniske krav for alle nye kjøretøyer, systemer, deler
og separate tekniske enheter. Særlig inneholder det
en beskrivelse av framgangsmåtene som skal følges
ved typegodkjenning, herunder de praktiske tiltakene
som skal treffes for å sikre at kjøretøyer produseres i
samsvar med sin typegodkjenningsdokumentasjon, og
bestemmelser om hvordan prøvinger skal gjennomføres
for at det skal gis typegodkjenning.

I en undersøkelse av de viktigste strategiområdene
med betydning for den europeiske bilindustriens
konkurranseevne ble høynivågruppen CARS 21, som ble
opprettet av Kommisjonen i 2005 for å stikke ut kursen
for en bærekraftig utvikling av en konkurransedyktig
europeisk bilindustri, enig om en rekke anbefalinger med
sikte på å øke bilindustriens globale konkurranseevne
og sysselsetting og samtidig opprettholde ytterligere
framskritt innen sikkerhet og miljøprestasjon. Med

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 110 av 1.5.2010, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 7/2012 av 10. februar 2012
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 34 av 21.6.2012, s. 13.
(1) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1.
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de krav som er nødvendige for å tillate at en produsent eller
en underleverandør som handler på dennes vegne, blir
utpekt som teknisk instans av godkjenningsmyndigheten
som definert i direktiv 2007/46/EF. Det er imidlertid
viktig å angi hvilket ansvar produsentene har, slik at
mulige interessekonflikter unngås, særlig når prøvinger
overdras til underleverandører.
6)

En liste over de rettsaktene en produsent kan utpekes
som teknisk instans for, finnes i vedlegg XV til direktiv
2007/46/EF. Det er nødvendig å endre denne listen for å
følge anbefalingene til høynivågruppen CARS 21.

7)

Datastøttede teknikker, særlig datastøttet konstruksjon,
brukes i stor utstrekning gjennom hele den tekniske
prosessen, fra konstruksjonstegning og utforming av
deler og utstyr til styrkeanalyse og dynamisk analyse av
enheter og definisjon av produksjonsmåter. Tilgjengelig
programvare muliggjør bruk av virtuelle prøvingsmetoder
basert på disse teknikkene, og høynivågruppen
CARS 21 utpekte teknikkene som en metode for å senke
produsentenes kostnader ved å fjerne forpliktelsen til å
bygge prototyper med tanke på typegodkjenning. For å
følge gruppens anbefalinger er det nødvendig å opprette
en liste over de rettsakter som virtuell prøving er tillatt
for.

8)

En virtuell prøvingsmetode bør gi like pålitelige resultater
som en fysisk prøving. Relevante vilkår bør derfor
fastsettes for å sikre at de matematiske modellene blir
validert på korrekt måte.

9)

For å sikre at typegodkjenningssystemet fungerer
som det skal, bør vedleggene til direktiv 2007/46/
EF ajourføres slik at de tilpasses etter utviklingen
innenfor vitenskapelig og teknisk kunnskap. Ettersom
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bestemmelsene i disse vedleggene er tilstrekkelig
detaljerte og ikke krever ytterligere innarbeidingstiltak
av medlemsstatene, bør de erstattes ved en forordning
i samsvar med artikkel 39 nr. 8 i direktiv 2007/46/EF.
10) Vedlegg V, X, XV og XVI til direktiv 2007/46/EF bør
derfor endres.
11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Den tekniske komité for motorvogner —
VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
I direktiv 2007/46/EF gjøres følgende endringer:
1. Vedlegg V erstattes med teksten i vedlegg I til denne
forordning.
2. Vedlegg X erstattes med teksten i vedlegg II til denne
forordning.
3. Vedlegg XV erstattes med teksten i vedlegg III til denne
forordning.
4. Vedlegg XVI erstattes med teksten i vedlegg IV til denne
forordning.
Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.
Den får anvendelse fra 29. april 2010.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel, 16. april 2010.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

_____
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VEDLEGG I
«VEDLEGG V
FRAMGANGSMÅTER SOM SKAL FØLGES VED EF-TYPEGODKJENNING
0.

Mål og virkeområde

0.1.

I dette vedlegg fastsettes framgangsmåtene for korrekt gjennomføring av typegodkjenning av kjøretøyer i
samsvar med bestemmelsene i artikkel 9.

0.2.

Det inneholder også:

a) en liste over internasjonale standarder som er av betydning for utpekingen av tekniske instanser i samsvar
med artikkel 41,

b) en beskrivelse av framgangsmåten som skal følges ved vurdering av tekniske instansers kompetanse i
samsvar med artikkel 42,

c) generelle krav til utformingen av prøvingsrapporter fra tekniske instanser.

1.

Typegodkjenningsprosess
Når godkjenningsmyndigheten mottar en søknad om typegodkjenning av et kjøretøy, skal den:

a) kontrollere at alle EF-typegodkjenningsdokumenter som er utstedt i henhold til gjeldende rettsakter for
typegodkjenning av kjøretøyer, omfatter den aktuelle kjøretøytypen og tilsvarer de fastsatte kravene,

b) ved gjennomgåelse av dokumentasjonen sikre at kjøretøyspesifikasjonene og dataene i del I av
opplysningsdokumentet for kjøretøyet inngår i opplysningene i opplysningspakkene og EFtypegodkjenningsdokumentene gitt i henhold til de relevante rettsaktene,

c) når et nummer i del I av opplysningsdokumentet ikke inngår i opplysningspakken for noen av rettsaktene,
kontrollere at den aktuelle delen eller egenskapen er i samsvar med opplysningene i opplysningsmappen,

d) for et visst antall kjøretøyer av den typen det søkes om typegodkjenning for, foreta eller sørge for at det
foretas kontroll av deler og systemer for å sikre at kjøretøyet/kjøretøyene er konstruert i samsvar med
dataene i den godkjente opplysningspakken for alle relevante EF‑typegodkjenningsdokumenter,

e) eventuelt foreta eller sørge for at det foretas nødvendig kontroll av monteringen av separate tekniske
enheter,

f)

eventuelt foreta eller sørge for at det foretas nødvendig kontroll av at innretningene fastsatt i fotnote 1 og
2 i del 1 i vedlegg IV finnes,

g) foreta eller sørge for at det foretas nødvendig kontroll for å sikre at kravene fastsatt i fotnote 5 i del I i
vedlegg IV er oppfylt.
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2.

23.6.2016

Kombinasjon av tekniske spesifikasjoner
Antallet kjøretøyer som skal omfattes av kontroll, skal være tilstrekkelig til at det kan foretas en hensiktsmessig
kontroll av de forskjellige kombinasjonene som skal typegodkjennes, i samsvar med følgende kriterier:
Tekniske spesifikasjoner

3.

Kjøretøygruppe
M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Motor

X

X

X

X

X

X

—

—

—

—

Girkasse

X

X

X

X

X

X

—

—

—

—

Antall aksler

—

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Drivaksler (antall, plassering,
innbyrdes forbindelse)

X

X

X

X

X

X

—

—

—

—

Styrende aksler (antall og
plassering)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Karosseriform

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Antall dører

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Rattside

X

X

X

X

X

X

—

—

—

—

Antall seter

X

X

X

X

X

X

—

—

—

—

Utstyrsnivå

X

X

X

X

X

X

—

—

—

—

Særlige bestemmelser
Dersom det ikke foreligger typegodkjenningsdokumenter utstedt i henhold til de relevante rettsaktene, skal
godkjenningsmyndigheten
a) sørge for de nødvendige prøvingene og kontrollene som kreves i henhold til hver av de relevante rettsaktene,
b) kontrollere at kjøretøyet er i samsvar med opplysningene i opplysningsmappen for kjøretøyet, og at
kjøretøyet oppfyller de tekniske kravene fastsatt i hver av de relevante rettsaktene,
c) eventuelt foreta eller sørge for at det foretas nødvendig kontroll av monteringen av tekniske enheter,
d) eventuelt foreta eller sørge for at det foretas nødvendig kontroll av at innretningene fastsatt i fotnote 1 og 2
i del I i vedlegg IV finnes,
e) foreta eller sørge for at det foretas nødvendig kontroll for å sikre at kravene fastsatt i fotnote 5 i del I i
vedlegg IV er oppfylt.
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Tillegg 1
Standarder som enhetene nevnt i artikkel 41 skal oppfylle
1.

Virksomhet knyttet til prøving i forbindelse med typegodkjenning som skal utføres i samsvar med rettsaktene
oppført i vedlegg IV:

1.1.

Kategori A (prøvinger utført ved egne anlegg):
EN ISO/IEC 17025: 2005 om generelle krav til prøvings- og kalibreringslaboratoriers kompetanse.
En teknisk instans som er utpekt for kategori A-virksomhet, kan utføre eller føre tilsyn med utførelsen av
prøvingene fastsatt i rettsaktene som den er utpekt for, ved produsentens eller en tredjemanns anlegg.

1.2.

Kategori B (tilsyn med prøvinger utført ved produsentens eller en tredjemanns anlegg):
EN ISO/IEC 17020: 2004 om generelle krav til drift av ulike typer organer som utfører inspeksjoner.
Før den tekniske instansen utfører eller fører tilsyn med noen prøvinger ved en produsents eller tredjemanns
anlegg, skal den kontrollere at prøvingsanleggene og måleutstyret oppfyller de relevante kravene i standarden
nevnt i nr. 1.1.

2.

Virksomhet knyttet til produksjonssamsvar

2.1.

Kategori C (framgangsmåte for innledende vurdering av produsentens kvalitetsstyringssystem og revisjon av
tilsyn med det):
EN ISO/IEC 17021:2006 om krav til organer som tilbyr revisjon og sertifisering av styringssystemer.

2.2.

Kategori D (inspeksjon eller prøving av produksjonsprøver eller tilsyn med dette):
EN ISO/IEC 17020: 2004 om generelle krav til drift av ulike typer organer som utfører inspeksjoner.

__________
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Tillegg 2

Framgangsmåte for vurdering av de tekniske instansene
1.

Formål med dette tillegget

1.1.

Dette tillegget fastsetter de vilkårene som vedkommende myndighet nevnt i artikkel 42 skal vurdere de
tekniske instansene etter.

1.2.

Disse kravene får blant annet anvendelse på alle tekniske instanser, uavhengig av deres juridiske status
(uavhengig organisasjon, produsent eller godkjenningsmyndighet som opptrer som teknisk instans).

2.

Vurderingsprinsipper
Vurderingen skal bygge på en rekke prinsipper:
–

uavhengighet, som er grunnlaget for upartiske og objektive konklusjoner,

–

en dokumentasjonsbasert framgangsmåte som sikrer pålitelige og reproduserbare konklusjoner.

Revisorene skal utvise tillit og integritet. De skal ivareta fortrolighet og diskresjon.
De skal rapportere resultater og konklusjoner sannferdig og nøyaktig.
3.

Ferdigheter som kreves av revisorene

3.1.

Vurderingene kan utføres bare av revisorer som har de nødvendige tekniske og administrative kunnskapene for
slike formål.

3.2.

Revisorene skal ha fått opplæring spesielt for vurderingsvirksomhet. Videre skal de ha særlige kunnskaper på
det tekniske området der den tekniske instansen skal drive sin virksomhet.

3.3.

Uten at det berører nr. 3.1 og 3.2 i dette tillegget, skal vurderingen nevnt i artikkel 42 utføres av revisorer som
er uavhengige av den virksomheten vurderingen utføres for.

4.

Søknad om utpeking

4.1.

En behørig godkjent representant for den søkende tekniske instansen skal inngi en formell søknad til
vedkommende myndighet, herunder følgende:
a) generelle data om den tekniske instansen, herunder firma, navn, adresser, juridisk status og tekniske
ressurser,
b) en detaljert beskrivelse, herunder curriculum vitae med opplysninger om både utdanning og yrkeserfaring,
av personalet som er ansvarlig for prøvingen, og av den administrative ledelsen,
c) utover det som er angitt ovenfor, skal tekniske instanser som bruker virtuelle prøvingsmetoder,
dokumentere sin evne til å arbeide i et datastøttet miljø,
d) generelle opplysninger om den tekniske instansen, for eksempel virksomheter, eventuell stilling innen et
større konsern samt adresser til alle dens fysiske lokaler som skal omfattes av utpekingen,
e) en erklæring om å oppfylle kravene for utpeking og andre forpliktelser for den tekniske instansen i
henhold til de relevante direktivene,
f)

en beskrivelse av de tjenestene for samsvarsvurdering som den tekniske instansen utfører innenfor
rammen av de gjeldende rettsaktene, og en liste over de rettsaktene som den tekniske instansen søker om
utpeking for, herunder eventuelle grenser for ansvarsområdet,

g) et eksemplar av den tekniske instansens kvalitetshåndbok.
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4.2.

Vedkommende myndighet skal vurdere om de opplysningene som den tekniske instansen har framlagt, er
tilstrekkelige.

5.

Gjennomgang av ressurser
Vedkommende myndighet skal på grunnlag av egne retningslinjer, kvalifikasjoner og tilgjengelighet på egnede
revisorer og eksperter vurdere sin evne til å utføre vurderingen av den tekniske instansen.

6.

Overdragelse av vurderingen

6.1.

Vedkommende myndighet kan overlate deler av vurderingen til en annen utpekende myndighet eller be om
bistand fra teknisk sakkyndige fra andre vedkommende myndigheter. Underleverandører og sakkyndige skal
godkjennes av den søkende tekniske instansen.

6.2.

Vedkommende myndighet skal ta hensyn til akkrediteringsbeviser med relevant omfang ved den samlede
vurderingen av den tekniske instansen.

7.

Forberedelse av vurderingen

7.1

Vedkommende myndighet skal formelt utpeke en vurderingsgruppe. Den skal sikre at tilstrekkelig sakkunnskap
står til rådighet ved hvert oppdrag. Særlig skal gruppen som helhet
a) ha relevante kunnskaper innen det bestemte området det søkes om utpeking for, og
b) ha tilstrekkelig forståelse av området til å foreta en pålitelig vurdering av den tekniske instansens
kvalifikasjoner for å utføre de oppgaver den pålegges.

7.2.

Vedkommende myndighet skal klart definere vurderingsgruppens oppgaver. Vurderingsgruppens oppgave er å
gjennomgå dokumentene som er mottatt fra den søkende tekniske instansen, og å utføre vurdering på stedet.

7.3.

Vedkommende myndighet skal sammen med den tekniske instansen og den utpekte vurderingsgruppen avtale
dato og tidsplan for vurderingen. Det påhviler imidlertid vedkommende myndighet å fastsette en dato som er
i samsvar med planen for overvåking og fornyet vurdering.

7.4.

Vedkommende myndighet skal sikre at vurderingsgruppen får nødvendige kriteriedokumenter, tidligere
vurderinger og relevante dokumenter og journaler fra den tekniske instansen.

8.

Vurdering på stedet
Vurderingsgruppen skal foreta vurderingen av den tekniske instansen ved den tekniske instansens lokaler der
én eller flere hovedvirksomheter drives, og om relevant inspisere den tekniske instansens virksomhet ved
andre utvalgte lokaler.

9.

Analyse av resultater samt vurderingsrapport

9.1.

Vurderingsgruppen skal analysere alle relevante opplysninger og dokumentasjon samlet inn under dokumentog journalgjennomgangen og vurderingen på stedet. Denne analysen skal være tilstrekkelig til at gruppen kan
vurdere den tekniske instansens kvalifikasjoner og i hvilken grad disse oppfyller kravene for utpekingen.

9.2.

Vedkommende myndighets rapporteringsrutiner skal sikre at følgende krav oppfylles:

9.2.1.

Det skal finne sted et møte mellom vurderingsgruppen og den tekniske instansen før gruppen forlater stedet.
Ved dette møtet skal vurderingsgruppen framlegge en skriftlig og/eller muntlig rapport om resultatene av
analysen. Det skal gis anledning for den tekniske instansen til å stille spørsmål om resultatene, herunder
eventuelle uregelmessigheter, og grunnlaget for dem.

9.2.2.

Den tekniske instansen skal omgående motta en skriftlig rapport om resultatene av vurderingen. Denne
vurderingsrapporten skal inneholde kommentarer om kvalifikasjoner og samsvar, og skal påpeke eventuelt
manglende samsvar som må rettes for at alle krav til utpeking skal være oppfylt.

9.2.3.

Den tekniske instansen skal oppfordres til å gi tilsvar på vurderingsrapporten og beskrive hvilke konkrete tiltak
som har blitt truffet eller planlegges truffet innenfor et fastsatt tidsrom for å rette opp eventuelt manglende
samsvar.
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9.3.

Vedkommende myndighet skal sikre at den tekniske instansens tilsvar for å rette opp manglende samsvar
gjennomgås for å vurdere om tiltakene synes tilstrekkelige og effektive. Dersom den tekniske instansens
tilsvar anses ikke å være tilstrekkelig, skal det bes om ytterligere opplysninger. Videre kan det anmodes om
dokumentasjon på effektiv iverksetting av tiltak, eller det kan foretas en oppfølgingsvurdering for å kontrollere
at korrigerende tiltak faktisk er iverksatt.

9.4.

Vurderingsrapporten skal minst inneholde følgende opplysninger:
a) entydig identifikasjon av den tekniske instansen,
b) dato(er) for vurdering på stedet,
c) navn på revisorer(er) og/eller sakkyndige som har deltatt i vurderingen,
d) entydig identifikasjon av alle vurderte lokaler,
e) foreslått gyldighetsområde for utpekingen som er vurdert,
f)

en erklæring om hvorvidt den tekniske instansens interne organisering og framgangsmåter, vurdert ut fra
dens oppfyllelse av kravene for utpeking, er tilstrekkelige til å inngi tillit til dens kompetanse,

g) opplysninger om hvorvidt alt manglende samsvar er rettet opp,
h) en anbefaling av hvorvidt søkeren bør utpekes eller bekreftes som teknisk instans, og eventuelt utpekingens
gyldighetsområde.
10.

Tildeling/bekreftelse av en utpeking

10.1.

Godkjenningsmyndigheten skal uten unødig forsinkelse treffe beslutning om hvorvidt en utpeking tildeles,
bekreftes eller utvides, på grunnlag av rapporten(e) og eventuelle andre relevante opplysninger.

10.2.

Godkjenningsmyndigheten skal gi den tekniske instansen en attest. Attesten skal inneholde følgende
opplysninger:
a) godkjenningsmyndighetens navn og logo,
b) entydig identitet for den utpekte tekniske instansen,
c) utpekingens ikrafttredelsesdato og utløpsdato,
d) en kort angivelse av eller henvisning til utpekingens gyldighetsområde (gjeldende direktiver, forordninger
eller deler av disse),
e) en samsvarserklæring og en henvisning til dette direktiv.

11.

Fornyet vurdering og overvåking

11.1.

En fornyet vurdering er som en innledende vurdering, bortsett fra at det skal tas hensyn til erfaringer høstet
under tidligere vurderinger. Vurdering på stedet i form av overvåking er mindre omfattende enn fornyet
vurdering.

11.2.

Vedkommende myndighet skal utarbeide en plan for fornyet vurdering og overvåking av hver utpekte tekniske
instans på en slik måte at representative prøver av utpekingens gyldighetsområde vurderes regelmessig.

Intervallet mellom vurderinger på stedet, det være seg fornyet vurdering eller overvåking, avhenger av den
tekniske instansens dokumenterte stabilitet.
11.3.

Dersom det ved overvåking eller fornyet vurdering fastslås manglende samsvar, skal vedkommende myndighet
fastsette strenge tidsfrister for iverksetting av korrigerende tiltak.
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11.4.

Dersom korrigerende tiltak eller utbedringstiltak ikke er iverksatt innen den avtalte tidsrammen eller anses som
utilstrekkelige, skal vedkommende myndighet treffe hensiktsmessige tiltak, for eksempel foreta ytterligere en
vurdering eller midlertidig oppheve/tilbakekalle utpekingen for én eller flere virksomheter som den tekniske
instansen er utpekt for.

11.5.

Dersom den tekniske instansen vedtar å midlertidig oppheve eller tilbakekalle utpekingen av en teknisk
instans, skal den underrette instansen ved rekommandert brev. Vedkommende myndighet skal under enhver
omstendighet treffe alle nødvendige tiltak for å sikre kontinuitet i virksomheter som allerede drives av den
tekniske instansen.

12.

Registre over utpekte tekniske instanser

12.1.

Vedkommende myndigheter skal føre registre over tekniske instanser for å dokumentere at krav til utpeking,
herunder kompetanse, faktisk er oppfylt.

12.2.

Vedkommende myndighet skal oppbevare registre over tekniske instanser på en sikker måte, slik at
fortroligheten ivaretas.

12.3.

Registre over tekniske instanser skal minst inneholde følgende opplysninger:
a) relevant korrespondanse,
b) vurderingsjournaler og ‑rapporter,
c) kopier av utpekingsattester.
_________
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Tillegg 3

Generelle krav til prøvingsrapportenes format
1.

For hver av de rettsakter som er oppført i del I i vedlegg IV, skal prøvingsrapporten være i samsvar med
bestemmelsene i standarden EN ISO/IEC 17025:2005. Den skal særlig inneholde opplysningene som er nevnt
i nr. 5.10.2, herunder fotnote 1, i nevnte standard.

2.

Malen for prøvingsrapportene skal fastsettes av godkjenningsmyndigheten i samsvar med dennes regler for
god praksis.

3.

Prøvingsrapporten skal utarbeides på det offisielle fellesskapsspråket som godkjenningsmyndigheten
bestemmer.

4.

Videre skal den inneholde minst følgende opplysninger:
a) identifikasjon av det kjøretøyet, den delen eller den separate tekniske enheten som har blitt prøvet,
b) en utførlig beskrivelse av kjøretøyets, delens eller den separate tekniske enhetens egenskaper i forbindelse
med rettsakten,
c) resultatene av målingene angitt i de relevante rettsaktene og, om nødvendig, de grensene eller
terskelverdiene som skal overholdes,
d) for hver måling nevnt i nr. 4 bokstav c) er den relevante beslutningen: godkjent eller ikke godkjent,
e) en detaljert erklæring om samsvar med de forskjellige bestemmelsene som skal oppfylles, det vil si
bestemmelser som ikke krever at det utføres målinger.
Eksempel fra nr. 3.2.2 i vedlegg I til rådsdirektiv 76/114/EØF(1):
«Kontroller at kjøretøyets understellsnummer er plassert på en slik måte at det ikke kan slettes eller
endres.»
Rapporten skal inneholde en erklæring som for eksempel: «Stedet for stansing av kjøretøyets
understellsnummer oppfyller kravene i nr. 3.2.2 i vedlegg I»,
f)

når det er tillatt å bruke andre prøvingsmetoder enn dem som er fastsatt i rettsaktene, skal rapporten
inneholde en beskrivelse av den prøvingsmetoden som er brukt under prøvingen.
Det samme gjelder når rettsaktene tillater bruk av alternative bestemmelser,

g) bilder som er tatt under prøvingen, hvis antall skal fastsettes av godkjenningsmyndigheten.
Når det gjelder virtuell prøving, kan bilder erstattes av skjermutskrifter eller annen egnet dokumentasjon,
h) utarbeidede konklusjoner,
i)
5.

(1)

når synspunkter og fortolkninger inngår, skal disse være korrekt dokumentert og angitt som sådanne i
prøvingsrapporten.

Når prøvingene utføres på et kjøretøy, en del eller en separat teknisk enhet som utviser en rekke av de mest
ufordelaktige egenskapene med hensyn til ytelsesnivået som kreves (dvs. det verst tenkelige tilfelle), skal
prøvingsrapporten inneholde en henvisning der det angis hvordan utvelgelsen har blitt gjort av produsenten
etter avtale med godkjenningsmyndigheten.
EFT L 24 av 30.1.1976, s. 1.»
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VEDLEGG II
«VEDLEGG X
FRAMGANGSMÅTER FOR PRODUKSJONSSAMSVAR
0.

Mål

0.1.

Framgangsmåten for produksjonssamsvar har som mål å sikre at alle produserte kjøretøyer, systemer, deler og
separate tekniske enheter samsvarer med sine godkjente typer.

0.2.

Framgangsmåtene omfatter alltid vurdering av kvalitetsstyringssystemer, nedenfor kalt «førstegangsvurdering»,
samt verifisering av gjenstanden til typegodkjenning og produktrelaterte kontroller, nedenfor kalt «tiltak for
produktsamsvar».

1.

Førstegangsvurdering

1.1.

Godkjenningsmyndigheten i en medlemsstat skal kontrollere at det finnes tilfredsstillende ordninger og
framgangsmåter som sikrer effektiv kontroll med at produserte deler, systemer, separate tekniske enheter eller
kjøretøyer er i samsvar med den godkjente typen.

1.2.

Veiledning i utføringen av vurderinger finnes i standarden EN ISO 19011:2002 — Retningslinjer for revisjon
av systemer for kvalitets- og/eller miljøstyring.

1.3.

Kontroll med at kravet nevnt i nr. 1.1 oppfylles, skal utføres av myndigheten som gir typegodkjenning.

Denne myndigheten skal godkjenne førstegangsvurderingen og tiltakene for produktsamsvar i nr. 2 nedenfor,
i samsvar med en av ordningene beskrevet i nr. 1.3.1-1.3.3, eller en kombinasjon av disse ordningene i sin
helhet eller delvis.

1.3.1.

Den faktiske førstegangsvurderingen og/eller kontrollen av tiltakene for produktsamsvar skal utføres
av den godkjenningsmyndigheten som gir godkjenningen, eller av et utpekt organ på vegne av
godkjenningsmyndigheten.

1.3.1.1. Ved vurdering av omfanget av førstegangsvurderingen kan godkjenningsmyndigheten ta hensyn til
tilgjengelige opplysninger om følgende:

a) produsentens sertifisering som beskrevet i nr. 1.3.3 nedenfor, dersom vedkommende ikke er kvalifisert
eller anerkjent i henhold til nevnte nummer,

b) ved typegodkjenning av deler eller separate tekniske enheter: vurdering av kvalitetssikringssystemer
foretatt av kjøretøyprodusenten(e) hos produsenten av delene eller de separate tekniske enhetene,
i samsvar med én eller flere av industrisektorens spesifikasjoner som oppfyller kravene i harmonisert
standard EN ISO 9001:2008.

1.3.2.

Den faktiske førstegangsvurderingen og/eller kontrollen av tiltakene for produktsamsvar kan også foretas
av godkjenningsmyndigheten i en annen medlemsstat eller av det organet som er utpekt til dette formålet av
godkjenningsmyndigheten.

1.3.2.1. I så fall skal godkjenningsmyndigheten i den andre medlemsstaten utarbeide en samsvarserklæring med
angivelse av hvilke områder og produksjonsanlegg den har vurdert som relevante for produktet/produktene
som skal typegodkjennes, og for rettsaktene som de skal godkjennes i henhold til.

1.3.2.2. Når godkjenningsmyndigheten i en annen medlemsstat mottar en anmodning om en samsvarserklæring
fra godkjenningsmyndigheten i en medlemsstat som gir typegodkjenning, skal den umiddelbart oversende
samsvarserklæringen eller opplyse at den ikke kan utarbeide en slik erklæring.
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1.3.2.3. Samsvarserklæringen skal minst inneholde følgende:
a)

Konsern eller selskap

b) Bestemt organisasjon
c)

(f.eks. XYZ Bil)
(f.eks. Europa-divisjonen)

Produksjonsanlegg/fabrikker (f.eks. Motorfabrikk 1 (Det forente kongerike) — Kjøretøyfabrikk 2
(Tyskland))

d) Kjøretøy-/delutvalg

(f.eks. alle modeller i gruppe M1)

e)

Områder som er vurdert

(f.eks. motormontering, karosseriforming og ‑montering,
kjøretøymontering)

f)

Dokumenter som er undersøkt (f.eks. selskapets og fabrikkens kvalitetshåndbok og -prosedyrer)

g) Dato for vurderingen

(f.eks. vurdering utført 18.-30. mai 2009)

h) Planlagt kontrollbesøk

(f.eks. oktober 2010)

1.3.3.

Godkjenningsmyndigheten skal også anse kravene til den innledende vurderingen i nr. 1.3 som oppfylt
dersom produsenten har en egnet sertifisering i henhold til harmonisert standard EN ISO 9002-1994 eller en
tilsvarende harmonisert standard. Produsenten skal framlegge opplysninger om sertifiseringen og forplikte seg
til å underrette godkjenningsmyndigheten om enhver endring av dens gyldighet eller virkeområde.

1.4.

Med hensyn til typegodkjenning av kjøretøyer er det ikke nødvendig å gjenta de innledende vurderingene
som er foretatt for godkjenningen av kjøretøyets systemer, deler og separate tekniske enheter, men de skal
kompletteres av en vurdering som dekker produksjonsstedene og aktivitetene i forbindelse med monteringen
av hele kjøretøyet, og som ikke er dekket av de tidligere vurderingene.

2.

Tiltak for produktsamsvar

2.1.

Alle kjøretøyer, systemer, deler eller separate tekniske enheter som er godkjent i henhold til dette direktiv eller
et særdirektiv eller en særforordning, skal produseres på en slik måte at de er i samsvar med den typen som er
godkjent i henhold til kravene i dette direktiv eller de relevante rettsaktene oppført i vedlegg IV.

2.2.

Godkjenningsmyndigheten i en medlemsstat skal kontrollere at det finnes hensiktsmessige ordninger og
dokumenterte kontrollplaner, som fastsettes i samarbeid med produsenten for hver godkjenning, der det med
bestemte tidsintervaller foretas prøving eller tilhørende kontroller for å bekrefte at det fortsatt er samsvar med
den godkjente typen, særlig fysisk prøving fastsatt i rettsaktene.

2.3.

Innehaveren av typegodkjenningen skal særlig:

2.3.1.

sikre at det foreligger og anvendes framgangsmåter for effektivt å kontrollere at produktene (kjøretøyer,
systemer, deler eller separate tekniske enheter) er i samsvar med den godkjente typen,

2.3.2.

ha tilgang til det prøvingsutstyret eller annet egnet utstyr som er nødvendig for å kontrollere samsvar med hver
godkjent type,

2.3.3.

sikre at prøvings- eller kontrollresultatene registreres, og at de vedlagte dokumentene er tilgjengelige i et
tidsrom som fastsettes i samarbeid med godkjenningsmyndigheten. Dette tidsrommet skal ikke overstige ti år,

2.3.4.

analysere resultatene fra hver prøvings- eller kontrolltype for å kontrollere og sikre at produktets egenskaper
er varige innenfor den normale variasjonen i industriproduksjonen,

2.3.5.

sikre at det for hver produkttype utføres minst de kontroller som er fastsatt i dette direktiv, og de prøvinger som
er fastsatt i de relevante rettsaktene oppført i vedlegg IV,

2.3.6.

sikre at all prøvetaking som tyder på manglende samsvar med den aktuelle prøvingstypen, fører til ny
prøvetaking og ny prøving. Alle nødvendige tiltak skal treffes for å gjenopprette samsvar i den tilsvarende
produksjonen,

2.3.7.

dersom det er snakk om typegodkjenning av kjøretøyer, sørge for at kontrollene nevnt i nr. 2.3.5 minst omfatter
kontroll av korrekte byggespesifikasjoner med tanke på godkjenningen og de opplysningene som kreves for
samsvarssertifikater nevnt i vedlegg IX.
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3.

Løpende kontroll

3.1.

Den myndigheten som har gitt typegodkjenning, kan når som helst kontrollere metodene som brukes til
samsvarskontroll ved hver produksjonsenhet.

3.1.1.

Den normale ordningen skal bestå i å overvåke at framgangsmåtene fastsatt i nr. 1 og 2 i dette vedlegget
(innledende vurdering og tiltak for produktsamsvar) blir kontinuerlig fulgt.

3.1.1.1. Tilsyn som utføres av de tekniske instansene (kvalifisert eller anerkjent i henhold til nr. 1.3.3), skal anses å
oppfylle kravene i nr. 3.1.1 med hensyn til de framgangsmåtene som er fastsatt ved førstegangsvurderingen.
3.1.1.2. Den normale hyppigheten på godkjenningsmyndighetens kontroller (unntatt dem som er nevnt i nr. 3.1.1.1)
skal være tilstrekkelig til å sikre at de relevante kontrollene i henhold til nr. 1 og 2 vurderes over et tidsrom
som er i samsvar med den tillit godkjenningsmyndigheten har til innehaveren av typegodkjenningen.
3.2.

Ved hver inspeksjon skal prøvings- og kontrollrapportene og produksjonsoversiktene gjøres tilgjengelige for
inspektøren, særlig fra prøvingen og kontrollene som kreves i henhold til nr. 2.2.

3.3.

Inspektøren kan velge ut stikkprøver til prøving i produsentens laboratorium eller i den tekniske instansens
anlegg. I så fall skal det bare utføres en fysisk prøving. Det minste antall stikkprøver kan fastsettes ut fra
resultatene av produsentens egen kontroll.

3.4.

Dersom kontrollnivået synes utilfredsstillende, eller når det synes nødvendig å kontrollere om prøvingene
foretatt i henhold til nr. 3.2 er gyldige, skal inspektøren velge ut prøver som skal sendes til en teknisk instans
for fysisk prøving.

3.5.

Dersom det under en inspeksjon eller gjennomgåelse av overvåkingen konstateres utilfredsstillende resultater,
skal godkjenningsmyndigheten sikre at alle nødvendige tiltak treffes for å gjenopprette produksjonssamsvar
så raskt som mulig.»
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VEDLEGG III
«VEDLEGG XV
RETTSAKTER SOM EN PRODUSENT KAN UTPEKES SOM TEKNISK INSTANS FOR
0.

Mål og virkeområde

0.1.

I dette vedlegget finnes en liste over rettsaktene som en produsent kan utpekes som teknisk instans for i
samsvar med artikkel 41 nr. 6.

0.2.

Det inneholder også relevante bestemmelser om utpeking av en produsent som teknisk instans, som skal
anvendes innenfor rammen for typegodkjenning av kjøretøyer, deler og separate tekniske enheter som omfattes
av del I i vedlegg IV.

0.3.

Det får imidlertid ikke anvendelse på produsenter som søker om godkjenning av små serier i samsvar med
artikkel 22.

1.

Utpeking av en produsent som teknisk instans

1.1.

En produsent som er utpekt som teknisk instans, er en produsent som har blitt utpekt av godkjenningsmyndigheten
som prøvingslaboratorium for utføring av godkjenningsprøving på vegne av myndigheten, som definert i
artikkel 3 nr. 31.

I samsvar med artikkel 41 nr. 6 kan en produsent utpekes som teknisk instans bare for kategori A-virksomhet.

1.2.

Uttrykket «utføring av prøving» er ikke begrenset til måling av ytelser, men omfatter også registrering
av prøvingsresultater og framlegging av en rapport for godkjenningsmyndigheten, herunder relevante
konklusjoner.

Det omfatter kontroll av samsvar med de bestemmelsene som ikke nødvendigvis krever måling. Dette er
tilfelle for vurderingen av konstruksjonen opp mot regelverkets krav.

For eksempel skal «kontroller at plasseringen av drivstofftanken i et kjøretøy er i samsvar med bestemmelsene
i nr. 5.10 i vedlegg I til direktiv 70/221/EØF» forstås som del av «utføring av prøving».
2.

Liste over rettsakter og begrensninger
Rettsakt

Emne

4.

Direktiv 70/222/EØF

Plassering av kjennemerke bak

7.

Direktiv 70/388/EØF

Signalhorn

18.

Direktiv 76/114/EØF

Kjennemerker (lovfestede)

20.

Direktiv 76/756/EØF

Montering av lys- og lyssignalinnretninger

27.

Direktiv 77/389/EØF

Slepeinnretninger

33.

Direktiv 78/316/EØF

Betjeningsinnretningenes, kontrollinnretningenes og indikatorenes merking

34.

Direktiv 78/317/EØF

Avising/avdugging

35.

Direktiv 78/318/EØF

Vindusvisker/vindusspyler

36.

Direktiv 2001/56/EF

Varmeanlegg
Med unntak av bestemmelsene i vedlegg VIII om monteringskrav til LPGvarmeanlegg i kjøretøyer

37.

Direktiv 78/549/EØF

Hjulavskjerming

44.

Direktiv 92/21/EØF

Masse og dimensjoner (biler)
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Rettsakt

45.

Direktiv 92/22/EØF

Emne

Sikkerhetsglass
Begrenset til bestemmelsene i vedlegg 21 til UN-ECE-reglement nr. 43

46.

Direktiv 92/23/EØF

Dekk

48.

Direktiv 97/27/EF

Masse og dimensjoner (for andre kjøretøyer enn dem nevnt i nr. 44)

49.

Direktiv 92/114/EØF

Utstikkende deler på førerhus

50.

Direktiv 94/20/EF

Koplinger
Begrenset til bestemmelsene i vedlegg V (til og med avsnitt 8) og
vedlegg VII

61.

Direktiv 2006/40/EF

Klimaanlegg
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Tillegg

Utpeking av en produsent som teknisk instans
1.

Generelt

1.1.

Utpekingen av en produsent som teknisk instans og underretning om dette skal skje i samsvar med bestemmelsene
i artikkel 41, 42 og 43 samt med de praktiske tiltakene nevnt i dette tillegget.

1.2.

Produsenten skal akkrediteres i henhold til standarden EN ISO/IEC 17025:2005 — Generelle krav til prøvingsog kalibreringslaboratoriers kompetanse.

2.

Underleveranser

2.1.

I samsvar med bestemmelsene i artikkel 41 nr. 6 første ledd kan en produsent utpeke en underleverandør til å
utføre prøvinger på vegne av produsenten.
Med underleverandør menes:
a) enten et datterselskap som har fått i oppgave av produsenten å utføre prøvingsvirksomhet innenfor
organisasjonen, eller
b) en tredjemann som har inngått en avtale med produsenten om å utføre prøvingsvirksomhet.

2.2.

Bruk av en underleverandør fritar ikke produsenten for sin forpliktelse om å overholde bestemmelsene i
artikkel 41, særlig dem som gjelder den tekniske instansens kompetanse og overholdelse av standarden EN ISO/
IEC 17025:2005.

2.3.

Avsnitt 1 i vedlegg XV får anvendelse på underleverandøren.

3.

Prøvingsrapport
Prøvingsrapportene skal utarbeides i samsvar med de generelle kravene i tillegg 3 til vedlegg V til
direktiv 2007/46/EF.»
__________
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VEDLEGG IV
«VEDLEGG XVI
SÆRLIGE VILKÅR FOR VIRTUELLE PRØVINGSMETODER SAMT RETTSAKTER SOM EN
PRODUSENT ELLER TEKNISK INSTANS KAN BRUKE VIRTUELLE PRØVINGSMETODER FOR
0.

Mål og virkeområde
Dette vedlegget fastsetter relevante bestemmelser om virtuell prøving i samsvar med artikkel 11 nr. 3.
Det får ikke anvendelse på andre ledd i artikkel 11 nr. 2.

1.

Liste over rettsakter
Nr.

Rettsakt

Emne

3.

Direktiv 70/221/EØF

Drivstofftanker / underkjøringshinder bak

6.

Direktiv 70/387/EØF

Dørlåser og dørhengsler

8.

Direktiv 2003/97/EF

Innretninger for indirekte utsyn

12.

Direktiv 74/60/EØF

Innvendig utstyr

16.

Direktiv 74/483/EØF

Utvendige utstikkende deler

20.

Direktiv 76/756/EØF

Montering av lys- og lyssignalinnretninger

27.

Direktiv 77/389/EØF

Slepeinnretninger

32.

Direktiv 77/649/EØF

Synsfelt forover

35.

Direktiv 78/318/EØF

Vindusvisker/vindusspyler

37.

Direktiv 78/549/EØF

Hjulavskjerming

42.

Direktiv 89/297/EØF

Sidevern

49.

Direktiv 92/114/EØF

Utstikkende deler på førerhus

50.

Direktiv 94/20/EF

Koplinger

52.

Direktiv 2001/85/EF

Busser og turvogner

57.

Direktiv 2000/40/EF

Underkjøringshinder foran
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Tillegg 1

Generelle vilkår for virtuelle prøvingsmetoder
1.

Mønster for virtuell prøving
Følgende skjema skal brukes som grunnstruktur for beskrivelse og utførelse av virtuell prøving:
a) formål,
b) strukturmodell,
c) grensevilkår,
d) belastningsantakelser,
e) beregning,
f)

vurdering,

g) dokumentasjon.
2.

Grunnprinsipper for datasimulering og beregning

2.1.

Matematisk modell
Den matematiske modellen skal leveres av produsenten. Den skal gjenspeile hvor kompleks kjøretøyets,
systemets og delenes struktur er i forhold til kravene og grensevilkårene i rettsakten.
De samme bestemmelsene får tilsvarende anvendelse på deler eller tekniske enheter som prøves uavhengig av
kjøretøyet.

2.2.

Validering av den matematiske modellen
Den matematiske modellen skal valideres sammenholdt med de faktiske prøvingsvilkårene.
Med dette for øye skal det utføres en fysisk prøving for å sammenligne resultatene som ble oppnådd
ved bruk av den matematiske modellen, med resultatene fra en fysisk prøving. Det skal dokumenteres
at prøvingsresultatene er sammenlignbare. Produsenten eller den tekniske instansen skal utarbeide en
valideringsrapport og framlegge den for godkjenningsmyndigheten.
Enhver endring av den matematiske modellen eller programvaren som vil kunne gjøre valideringsrapporten
ugyldig, skal meddeles godkjenningsmyndigheten, som kan kreve at det utføres en ny validering.
Flytskjemaet for valideringsprosessen er vist i tillegg 3.

2.3.

Dokumentasjon
Data og hjelpeverktøy som har blitt brukt ved simulering og beregning, skal stilles til rådighet av produsenten
og dokumenteres på egnet måte.

3.

Verktøy og hjelp
På anmodning fra den tekniske instansen skal produsenten stille til rådighet eller gi tilgang til nødvendig
verktøy, herunder relevant programvare.
Videre skal produsenten gi den tekniske instansen relevant hjelp.
Det at en teknisk instans får tilgang og hjelp, fritar den ikke fra forpliktelser med hensyn til personellets
kompetanse, betaling av lisensrettigheter og ivaretakelse av fortrolighet.

__________
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Nr. 35/855

Tillegg 2

Særlige vilkår for virtuelle prøvingsmetoder
1.

Liste over rettsakter
Rettsakt

3.

Direktiv 70/221/EØF

Tillegg og nr.

Særlige vilkår

Vedlegg II (underkjøringshinder
bak)
Nr. 5.4.5

6.

Direktiv 70/387/EØF

Vedlegg II
Nr. 4.3

8.

Direktiv 2003/97/EF

Vedlegg III

Krav til synsfelt for speil

Alle bestemmelser i nr. 3, 4 og 5
12.

16.

Direktiv 74/60/EØF

Direktiv 74/483/EØF

Vedlegg I
Alle bestemmelser i nr. 5
(«Spesifikasjoner»)

Måling av alle krumningsradier og alle
utstikkende deler, unntatt i forbindelse med
de krav der det skal påføres en kraft for å
kontrollere samsvar med bestemmelsene

Vedlegg II

Bestemmelse av hodets anslagssone

Vedlegg I

Måling av alle krumningsradier og alle
utstikkende deler, unntatt i forbindelse med
de krav der det skal påføres en kraft for å
kontrollere samsvar med bestemmelsene

Alle bestemmelser i nr. 5
(«Alminnelige krav») og nr. 6
(«Særskilte krav»)
20.

Direktiv 76/756/EØF

Nr. 6 («Særskilte krav») i
UN‑ECE-reglement nr. 48

Prøvingskjøringen fastsatt i nr. 6.22.9.2.2 skal
utføres på et virkelig kjøretøy

Bestemmelsene i vedlegg 4, 5 og
6 til UN‑ECE-reglement nr. 48
27.

Direktiv 77/389/EØF

Nr. 2 i vedlegg II

32.

Direktiv 77/649/EØF

Nr. 5 («Spesifikasjoner») i
vedlegg I

35.

Direktiv 78/318/EØF

Vedlegg I

37.

Direktiv 78/549/EØF

Nr. 2 («Særskilte krav») i
vedlegg I

42.

Direktiv 89/297/EØF

Nr. 2.8 i vedlegg I

Motstand under en horisontal kraft og måling
av deformasjon

49.

Direktiv 92/114/EØF

Vedlegg I

Måling av alle krumningsradier og alle
utstikkende deler, unntatt i forbindelse med
de krav der det skal påføres en kraft for å
kontrollere samsvar med bestemmelsene

Alle bestemmelser i nr. 4
(«Særlige krav»)
Når det gjelder kjøretøyer i
gruppe N1, får bestemmelsene i
nr. 16 i dette tillegg anvendelse

Nr. 5.1.2. Bare måling av vindusviskerfeltet
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Rettsakt

50.

52.

57.

Direktiv 94/20/EF

Direktiv 2001/85/EF

Direktiv 2000/40/EF

Tillegg og nr.

23.6.2016

Særlige vilkår

Vedlegg V «Krav til mekaniske
koplinger»

Alle bestemmelser i nr. 1-8

Nr. 1.1 i vedlegg VI

Styrkeprøving av mekaniske koplinger av
enkel konstruksjon kan erstattes med virtuell
prøving

Nr. 4 i vedlegg VI «Prøving av
mekaniske koplinger»

Bare nr. 4.5.1 (styrkeprøving), 4.5.2
(motstandsevne mot utbøyning) og 4.5.3
(bøyningsstyrke)

Vedlegg I

Nr. 7.4.5. Stabilitetsprøving i samsvar med
vilkårene angitt i tillegget til vedlegg I

Vedlegg IV «Påbyggets stivhet»

Tillegg 4 — Kontroll av påbyggets stivhet ved
beregning

Nr. 3 i vedlegg 5 til UN‑ECEreglement nr. 93

Motstand under en horisontal kraft og måling
av deformasjon
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Tillegg 3

Valideringsprosess

__________

Nr. 35/857

Nr. 35/858
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KOMMISJONSDIREKTIV 2010/19/EU
av 9. mars 2010

om endring av rådsdirektiv 91/226/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF for
å tilpasse disse til den tekniske utvikling på området avskjermingssystemer for visse grupper av
motorvogner og deres tilhengere(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

for alle kjøretøygrupper som omfattes av direktiv
91/226/EØF. Det er dessuten nødvendig å fastslå at
disse kravene ikke er obligatoriske for terrenggående
kjøretøyer. Endelig er det på bakgrunn av erfaringene
som er oppnådd, nødvendig å tilpasse direktiv 91/226/
EØF og dermed vedlegg IV til direktiv 2007/46/EF til den
tekniske utvikling.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv
2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme
for godkjenning av motorvogner og deres tilhengere, og av
systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner
(rammedirektiv)(1), særlig artikkel 39 nr. 2, og

3)

Direktiv 91/226/EØF og 2007/46/EF bør derfor endres.

4)

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse
fra Den tekniske komité for motorvogner —

ut fra følgende betraktninger:

1)

Direktiv 91/226/EØF av 27. mars 1991 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om avskjermingssystemer
for visse grupper av motorvogner og deres tilhengere(2) er
et av særdirektivene i forbindelse med framgangsmåten for
EF-typegodkjenning som ble innført ved direktiv 2007/46/
EF. Bestemmelsene i direktiv 2007/46/EF om systemer,
deler og tekniske enheter for motorvogner får derfor
anvendelse på direktiv 91/226/EØF.

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
I direktiv 91/226/EØF gjøres følgende endringer:

1. Listen over vedlegg samt vedlegg I, II og III endres i
samsvar med vedlegg I til dette direktiv.
2)

Ettersom det er obligatorisk å anvende framgangsmåten
for EF-typegodkjenning på alle kjøretøygrupper som
omfattes av direktiv 2007/46/EF, er det nødvendig å
fastsette harmoniserte krav med hensyn til avskjerming

2. Det unummererte vedlegget «Figurer» erstattes med
teksten i vedlegg II til dette direktiv.

Artikkel 2
Nr. 43 i vedlegg IV og tillegg 2 og 4 til vedlegg XI til direktiv 2007/46/EF skal lyde:
«43

Avskjermings Direktiv 91/226/EØF L 103 av 23.4.1991, s. 5
systemer

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 72 av 20.3.2010, s. 17,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 7/2012 av 10. februar 2012
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 34 av 21.6.2012, s. 13.
(1) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1.
(2) EFT L 103 av 23.4.1991, s. 5.

X X X X X X X»
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Artikkel 3
1. Fra 9. april 2011 skal medlemsstatene med begrunnelse i
avskjerming ikke nekte å gi EF-typegodkjenning eller nasjonal
typegodkjenning for et kjøretøy eller en del som oppfyller
kravene fastsatt i direktiv 91/226/EØF, som endret ved dette
direktiv.
2. Fra 9. april 2011 skal medlemsstatene med begrunnelse
i avskjerming nekte å gi EF-typegodkjenning eller nasjonal
typegodkjenning for et kjøretøy eller en del som ikke oppfyller
kravene fastsatt i direktiv 91/226/EØF, som endret ved dette
direktiv.
3. Ved søknad om EF-typegodkjenning for hele kjøretøyer i
henhold til direktiv 2007/46/EF behøver kjøretøytyper som har
fått en nasjonal typegodkjenning eller EF-typegodkjenning som
omfatter avskjerming, ikke å oppfylle kravene til avskjerming
som fastsatt i direktiv 91/226/EØF.

Nr. 35/859

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.
2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.
Artikkel 5
Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.
Artikkel 6
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Artikkel 4
1. Medlemsstatene skal innen 8. april 2011 vedta og
kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende
Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene.
De skal anvende disse bestemmelsene fra 9. april 2011.

Utferdiget i Brussel, 9. mars 2010.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
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VEDLEGG I
1.

I listen over vedlegg til direktiv 91/226/EØF gjøres følgende endringer:
a) Overskriften til tillegg 3 til vedlegg II skal lyde:
«Opplysningsdokument for EF-typegodkjenning av deler»
b) Overskriften til vedlegg III skal lyde:
«Vedlegg III:

Krav til EF-typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til montering av avskjermingssystemer
Tillegg 1:

Opplysningsdokument for EF-typegodkjenning av kjøretøyer

Tillegg 2:

Mønster for EF-typegodkjenningsdokument for kjøretøyer»

c) Raden «FIGURER: (1 til 9)» skal lyde:
«Vedlegg V: Figur 1-9»

2.

I vedlegg I til direktiv 91/226/EØF gjøres følgende endringer:
a) Nr. 9, 10 og 11 skal lyde:
«9.

Løftbar aksel
En aksel som definert nr. 2.15 i vedlegg I til direktiv 97/27/EF.

10.

Ulastet kjøretøy
Et kjøretøy i driftsferdig stand som definert i nr. 2.6 i vedlegg I til europaparlaments- og
rådsdirektiv 2007/46/EF(*).

11.

Slitebane
Den delen av dekket som er definert i nr. 2.8 i vedlegg II til direktiv 92/23/EØF.
______________
(*)

EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1.»

b) Nye nr. 13, 14 og 15 skal lyde:
«13.

Trekkvogn for semitrailer
En trekkvogn som definert i nr. 2.1.1.2.2 i vedlegg I til direktiv 97/27/EF.

14.

Største teknisk tillatte totalmasse
Kjøretøyets største masse som definert i nr. 2.6 i vedlegg I til direktiv 97/27/EF.

15.

Kjøretøytype
Med «kjøretøytype» menes i forbindelse med avskjermingssystemer ferdigoppbygde, delvis
oppbygde eller etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer som ikke skiller seg fra hverandre på følgende
punkter:
–

type avskjermingsinnretning (montert på kjøretøyet),

–

produsentens typebetegnelse for avskjermingssystemet.»
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3.

I vedlegg II til direktiv 91/226/EØF gjøres følgende endringer:
a) Nr. 2-3.4.3 erstattes med følgende numre:
«2. Søknad om EF-typegodkjenning av deler
2.1.

Søknaden om EF-typegodkjenning av deler i henhold til artikkel 7 i direktiv 2007/46/EØF for en type
avskjermingsinnretning skal inngis av produsenten.

2.2.

Et mønster for opplysningsdokumentet er gjengitt i tillegg 3.

2.3.

Følgende skal innleveres til den tekniske instansen som har ansvar for å foreta
typegodkjenningsprøvinger:
Fire prøver: tre til prøvingene og en fjerde til oppbevaring i laboratoriet for eventuell ytterligere
kontroll. Prøvingslaboratoriet kan be om flere prøver.

2.4.

Merking
Hver prøve skal være påført varemerket eller handelsbetegnelsen og typebetegnelsen på en slik måte
at de er lett leselige og ikke kan slettes, og skal ha tilstrekkelig plass til EF-typegodkjenningsmerket
for deler.

3.

Tildeling av EF-typegodkjenning av deler

3.1.

Dersom de aktuelle krav er oppfylt, skal det gis EF-typegodkjenning i henhold til artikkel 10 i
direktiv 2007/46/EØF.

3.2.

Et mønster for EF-typegodkjenningsdokumentet er gjengitt i tillegg 4.

3.3.

Et typegodkjenningsnummer bestemt i samsvar med vedlegg VII til direktiv 2007/46/EØF skal
tildeles hver type avskjermingsinnretning som innvilges typegodkjenning. Samme medlemsstat skal
ikke tildele samme nummer til en annen type avskjermingsinnretning.

3.4.

Alle avskjermingsinnretninger som er i samsvar med typen som er godkjent i henhold til dette
direktiv, skal være påført et EF-typegodkjenningsmerke for deler, som er påført på innretningen på en
slik måte at det ikke kan slettes og er lett leselig, også når innretningen er montert på kjøretøyet.

3.5.

Symbolet «A» for innretninger av den energiabsorberende typen eller «S» for innretninger av den
luft-/vannutskillende typen skal plasseres nær EF-typegodkjenningsmerket i samsvar med nr. 1.3 i
tillegget til vedlegg VII til direktiv 2007/46/EF.»

b) Tillegg 1‑4 skal lyde:

«Tillegg 1
Prøvinger av avskjermingsinnretninger av den energiabsorberende typen
1.

Prinsipp
Formålet med prøvingen er å måle en innretnings evne til å holde tilbake vann som slynges mot den i
form av en rekke stråler. Prøvingsutstyret er beregnet på å gjenskape de forholdene innretningen skal
virke under når den er montert på et kjøretøy, med hensyn til mengden av og hastigheten til vannet
som slynges opp fra bakken av dekkets kontaktflate.

2.

Utstyr
Se figur 8 i vedlegg V for en beskrivelse av prøvingsutstyret.

3.

Prøvingsforhold

3.1.

Prøvingene skal utføres i et lukket rom der luften er stillestående.

3.2.

Omgivelsestemperaturen og temperaturen på prøvelegemene skal være 21 (± 3) °C.
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3.3.

Det skal brukes avionisert vann.

3.4.

Prøvelegemene må fuktes før hver prøving.

4.

Framgangsmåte

4.1.

Fest en 500 (+ 0/– 5) mm bred og 750 mm høy prøve av utstyret som skal prøves, til prøvingsutstyrets
loddrette plate, og påse at prøven er godt innenfor oppsamlerens kanter, og at ingen hindringer kan
avskjære vannet verken før eller etter at det treffer innretningen.

4.2.

Innstill vannets strømningshastighet på 0,675 (+/– 0,01) l/s og rett minst 90 l og høyst 120 l vann
vannrett mot prøven fra en avstand på 500 (+/– 2) mm (figur 8 i vedlegg V).

4.3.

La vannet renne fra prøven til oppsamleren. Beregn den prosentvise forskjellen mellom mengde
oppsamlet vann og mengde sprutet vann.

4.4.

Gjenta prøvingen fem ganger på prøven som beskrevet i nr. 4.2 og 4.3. Beregn den gjennomsnittlige
prosentvise mengden oppsamlet vann.

5.

Resultater

5.1.

Den beregnede gjennomsnittlige prosentdelen i nr. 4.4 må være 70 % eller høyere.

5.2.

Dersom den høyeste og laveste prosentdelen av oppsamlet vann i en serie på fem prøver avviker fra
den gjennomsnittlige prosentdelen med mer enn 5 %, skal serien på fem prøver gjentas.
Dersom den høyeste og laveste prosentdelen av oppsamlet vann i en ny serie på fem prøver avviker
fra den gjennomsnittlige prosentdelen med mer enn 5 %, og dersom den laveste verdien ikke oppfyller
kravene i nr. 5.1, skal typegodkjenning nektes.

5.3.

Kontroller om den loddrette stillingen til innretningen påvirker resultatet. Dersom det er tilfellet,
skal fremgangsmåten beskrevet i nr. 4.1-4.4 gjentas i den stillingen som gir den høyeste og laveste
prosentdelen oppsamlet vann, mens kravene i nr. 5.2 fortsatt gjelder.
Gjennomsnittet av de enkelte resultatene beregnes deretter for å gi den gjennomsnittlige prosentdelen.
Denne gjennomsnittlige produsentdelen må være 70 eller høyere.
______

Tillegg 2
Prøvinger av avskjermingsinnretninger av den luft-/vannutskillende typen
1.

Prinsipp
Formålet med prøvingen er å bestemme et porøst materiales evne til å holde tilbake vannet som
sprutes mot det ved hjelp av en luft-/vanntrykkforstøver.
Utstyret som brukes til prøvingen, skal simulere de forholdene materialet blir utsatt for med hensyn
til mengden av og hastigheten på det vannet som spruter fra dekkene, dersom det er montert på et
kjøretøy.

2.

Utstyr
Se figur 9 i vedlegg V for en beskrivelse av prøvingsutstyret.

3.

Prøvingsforhold

3.1.

Prøvingene skal utføres i et lukket rom der luften er stillestående.

3.2.

Omgivelsestemperaturen og temperaturen på prøvelegemene skal være 21 (± 3) °C.

3.3.

Det skal brukes avionisert vann.

23.6.2016

23.6.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

3.4.

Prøvelegemene må fuktes før hver prøving.

4.

Framgangsmåte

4.1.

Fest en prøve på 305 × 100 mm loddrett i prøvingsutstyret, og kontroller at det ikke er noe tomrom
mellom prøven og den øverste buede platen, og at brettet er riktig plassert. Fyll forstøvingstanken
med 1 ± 0,005 liter vann og plasser den som beskrevet i diagrammet.

4.2.

Forstøveren skal ha følgende innstilling:
trykk (i forstøveren): 5 bar + 10 %/– 0 %
strømningshastighet: 1 liter/minutt ± 5 sekunder
forstøving: sirkulær, 50 ± 5 mm i diameter 200 ± 5 mm fra prøven, dysens diameter 5 ± 0,1 mm

4.3.

Forstøv til all vanntåke er borte, og registrer tidsforløpet. La vannet renne ut av prøven ned i fatet
i 60 sekunder, og mål den oppsamlede vannmengden. Mål vannmengden som eventuelt er igjen i
forstøvingstanken. Beregn den prosentvise forskjellen mellom mengde oppsamlet vann og mengde
forstøvet vann.

4.4.

Gjenta prøvingen fem ganger, og beregn den gjennomsnittlige prosentdelen for den oppsamlede
mengden. Kontroller før hver prøving at brett, forstøvingstank og målingsbeholder er tørre.

5.

Resultater

5.1.

Den beregnede gjennomsnittlige prosentdelen i nr. 4.4 må være 85 % eller høyere.

5.2.

Dersom den høyeste og laveste prosentdelen av oppsamlet vann i en serie på fem prøver avviker fra
den gjennomsnittlige prosentdelen med mer enn 5 %, skal serien på fem prøver gjentas. Dersom den
høyeste og laveste prosentdelen av oppsamlet vann også i en ny serie på fem prøver igjen avviker fra
den gjennomsnittlige prosentdelen med mer enn 5 %, og dersom den laveste verdien ikke oppfyller
kravene i nr. 5.1, skal typegodkjenning nektes.

5.3.

Dersom innretningens loddrette stilling påvirker resultatene, skal fremgangsmåten beskrevet i nr.
4.1-4.4 gjentas i den stillingen som gir den høyeste og laveste prosentdelen oppsamlet vann, mens
kravene i nr. 5.2 fortsatt gjelder.
Kravet i nr. 5.1 gjelder fortsatt med henblikk på angivelse av resultatene fra hver prøving.
______

Tillegg 3
Opplysningsdokument nr. … om EF-typegodkjenning av deler for avskjermingsinnretninger (direktiv 91/226/
EØF)
Følgende opplysninger skal eventuelt gis i tre eksemplarer og ledsages av en innholdsfortegnelse. Eventuelle
tegninger skal være i passende målestokk, være tilstrekkelig detaljerte og leveres på et ark i A4-format eller
brettet til den størrelsen. Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte.
For systemer, deler eller separate tekniske enheter med elektronisk styrte funksjoner må relevant ytelsesrelatert
informasjon vedlegges.
0.

GENERELT

0.1.

Merke (produsentens firma):

0.2.

Type:

0.5.

Produsentens navn og adresse:

0.7.

Plassering av og festemåte for EF-typegodkjenningsmerket for deler og separate tekniske enheter:
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0.8.

Monteringsanleggets/-anleggenes adresse(r):

1.

BESKRIVELSE AV INNRETNINGEN

1.1.

En teknisk beskrivelse av avskjermingsinnretningen med angivelse av dens fysiske virkemåte og de
relevante prøvingene som må gjennomføres på den:

1.2.

Materialer som er brukt:

1.3.

Tegning(er) som er tilstrekkelig detaljerte og i passende målestokk til at innretningen (eller
innretningene) kan identifiseres. Det skal framgå av tegningen hvor EF-typegodkjenningsmerket skal
plasseres:
Dato
Underskrift
______
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Tillegg 4

MØNSTER
(Største format: A4 (210 × 297 mm))
EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT
Typegodkjenningsmyndighetens stempel
Melding om:
– EF-typegodkjenning
– utvidelse av EF-typegodkjenning
– nektelse av EF-typegodkjenning
– tilbakekalling av EF‑typegodkjenning
for et kjøretøy/en del/en separat teknisk enhet(1) med hensyn til direktiv 91/226/EØF, sist endret ved kommisjonsdirektiv
2010/19/EF(2).
Typegodkjenningsnummer:
Begrunnelse for utvidelse:
AVSNITT I
0.1.

Merke (produsentens firma):

0.2.

Type:

0.3.

Kjøretøyet/delen/den separate tekniske enheten er eventuelt slik merket for identifikasjon av typen(1)(3)

0.3.1.

Merkingens plassering:

0.4.

Kjøretøygruppe(4)

0.5.

Produsentens navn og adresse:

0.7.

Plassering av og festemåte for EF-typegodkjenningsmerket for eventuelle deler og separate tekniske enheter:

0.8.

Monteringsanleggets/-anleggenes adresse(r):
AVSNITT II

1.

Utfyllende opplysninger (eventuelle): Se tilføyelse

2.

Teknisk instans som er ansvarlig for prøvingene:

3.

Prøvingsrapportens dato:

4.

Prøvingsrapportens nummer:

5.

Eventuelle merknader: Se tilføyelse

6.

Sted:

7.

Dato:

8.

Underskrift:

9.

Innholdsfortegnelsen for den opplysningspakken som er levert til godkjenningsmyndigheten, og som utleveres
på anmodning, er vedlagt.

_____________
(1) Stryk det som ikke passer.
(2) EUT L 72 av 20.3.2010, s. 17.
(3) Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke er relevante for beskrivelsen av den typen kjøretøy, del eller separat teknisk
enhet som omfattes av dette typegodkjenningsdokumentet, skal slike tegn angis i dokumentasjonen med symbolet «?» (f.eks.
ABC??123??).
(4) Som definert i vedlegg II A til direktiv 2007/46/EF.
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Tilføyelse
til EF-typegodkjenningsdokument nr. ... om typegodkjenning av deler for
avskjermingsinnretninger i henhold til direktiv 91/226/EØF, sist endret ved
direktiv 2010/19/EF
1.

Tilleggsopplysninger

1.1.

Innretningens virkemåte: energiabsorberende / luft-/vannutskiller(1):

1.2.

Avskjermingsinnretningenes kjennetegn (kort beskrivelse, varemerke eller navn, nummer:

5.

Eventuelle merknader:

______________
(1)

Stryk det som ikke passer.»

______

4.

I vedlegg III til direktiv 91/226/EØF gjøres følgende endringer:
a) Nr. 0.1 og 0.2 skal lyde:
		

«VIRKEOMRÅDE

0.1.

Kjøretøyer i gruppe N og O, med unntak av terrenggående kjøretøyer som definert i vedlegg II til
direktiv 2007/46/EF, skal være konstruert og/eller utstyrt med avskjermingssystemer på en slik måte
at de oppfyller kravene i dette vedlegg. Når det gjelder kjøretøyer med understell med førerhus, får
disse kravene anvendelse bare på hjul som dekkes av førerhuset.
For kjøretøyer i gruppe N1 og N2 med en største tillatte totalmasse som ikke overstiger 7,5 tonn,
kan kravene i direktiv 78/549/EØF(*) få anvendelse som alternativ til kravene i dette direktiv på
anmodning fra produsenten.

0.2.

Kravene i dette vedlegg med hensyn til avskjermingsinnretninger som definert i nr. 4 i vedlegg I
er ikke obligatoriske for kjøretøyer i gruppe N, O1 og O2 med en største tillatte totalmasse som
ikke overstiger 7,5 tonn, kjøretøyer med understell med førerhus, kjøretøyer uten karosseri eller
kjøretøyer der avskjermingsinnretninger er uforenlig med bruken. Dersom slike innretninger likevel
er montert på slike kjøretøyer, må de være i samsvar med kravene i dette direktiv.

_____________
(*) EFT L 168 av 26.6.1978, s. 45.»

b) Nr. 4 skal lyde:
«4. Plassering av den utvendige skjermkanten
Avstanden «c» mellom planet i lengderetningen som tangerer den utvendige dekksiden, enhver
utbuling på dekket nær bakken ikke medregnet, og skjermkantens innvendige kant skal ikke
overstige 100 mm (figur 1a og 1b i vedlegg V).»
c) Nr. 4.1 og 4.2 oppheves.
d) Nr. 7.1.1 skal lyde:
«7.1.1.

Skvettskjermene skal dekke det området som er rett over, foran og bak dekket eller dekkene på
følgende måte:
a) For en enkelt aksel eller flere aksler skal forkanten (C) nå til en linje O-Z der θ (theta) er høyst
45° over horisontalplanet.
Bakkanten (figur 2 i vedlegg V) skal nå så langt ned at den ikke er mer enn 100 mm over en
vannrett linje gjennom hjulets sentrum.
b) Ved flere aksler gjelder vinkelen θ bare den fremste akselen, og kravet til høyden på bakkanten
gjelder bare for den bakerste akselen.
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c) Skvettskjermen skal ha en total bredde «q» (figur 1a i vedlegg V) tilstrekkelig til å dekke minst
hele bredden av dekk «b» eller hele bredden av dekkene «t» for tvillinghjul, idet det tas hensyn
til yttermålene for enheten dekk/hjul spesifisert av produsenten. Dimensjonene «b» og «t» skal
måles i navhøyde og skal ikke omfatte eventuell merking, ribber, lag for beskyttelse osv. på
dekksidene.»
e) Nr. 7.1.3 skal lyde:
«7.1.3.

f)

Dersom skvettskjermene består av flere deler, skal disse når de er montert, ikke danne noen åpning
som tillater utslipp av sprut når kjøretøyet er i bevegelse. Dette kravet anses å være oppfylt, både
når kjøretøyet er lastet eller ulastet, dersom alle radiale vannstråler som løper ut fra hjulets sentrum
over hele bredden av dekkets kjøreflate og innenfor det området som skvettskjermen dekker, treffer
en del av avskjermingssystemet.»

Nr. 7.2.1, 7.2.2 og 7.2.3 skal lyde:
«7.2.1.

For enkeltaksler der den utvendige skjermkantens nederste kant ikke nå lenger enn følgende
avstander og radier, målt fra hjulets sentrum, bortsett fra ved eventuelle avrundede ytterste kanter
(figur 2 i vedlegg V).
Luftfjæring:

a) Aksler med styrte eller selvstyrende hjul:
Fra forkanten (i retning kjøretøyets front) (punkt C)
Til bakkanten (i retning kjøretøyets bakside) (punkt A)

⎫
⎬ Rv ≤ 1,5 R
⎭

b) Aksler med ikke-styrte hjul:
Fra forkanten (punkt C)
Til bakkanten (punkt A)

⎫
⎬ Rv ≤ 1,25 R
⎭

Mekanisk fjæring
a) generelt } Rv ≤ 1,8 R
b) ikke-styrte hjul på kjøretøyer med en største teknisk tillatte totalmasse på over 7,5 t }
Rv ≤ 1,5 R
der R er radien til dekket som er montert på kjøretøyet, og Rv er den radielle avstanden dit den
utvendige skjermkantens nedre kant befinner seg.
7.2.2.

For flere aksler får ikke kravene fastsatt i nr. 7.2.1 anvendelse mellom de loddrette tverrplanene som
går gjennom sentrum av den første og den siste akselen, der den ytre skjermkanten kan være rett for
å sikre avskjermingssystemets kontinuitet (se figur 4 i vedlegg V).

7.2.3.

Avstanden mellom avskjermingssystemets øverste og nederste punkt (skvettskjerm og ytre
skjermkant) målt i et tverrsnitt vinkelrett på skvettskjermen (se figur 1b og 2 i vedlegg V) skal være
minst 45 mm i alle punkter bak en loddrett linje som går gjennom sentrum av hjulet eller det første
hjulet for flere aksler. Denne avstanden kan reduseres gradvis foran denne linjen.»

g) Nye nr. 7.2.5 og 7.2.6 skal lyde:
«7.2.5.

7.2.6.

Kravene i nr. 7.2.3 og 7.2.4 kan fravikes lokalt dersom skjermkanten består av ulike deler som kan
bevege seg i forhold til hverandre.
Trekkvogner for semitrailere med lavt understell (definert i nr. 6.20 i ISO-standard 612 av 1978), det
vil si slike der koplingsboltens høyde fra bakken er høyst 1 100 mm, kan utformes på en slik måte at
de kan unntas fra kravene i nr. 7.1.1.a, 7.1.3 og 7.2.4. For å unngå skader på avskjermingssystemet
behøver ikke skvettskjermer og skjermkanter dekke området rett over dekkene på bakakslene når disse
trekkvognene er koplet til en semitrailer. Skvettskjermene og skjermkantene på disse kjøretøyene må
imidlertid oppfylle kravene i de ovennevnte numrene i de områdene som ligger mer enn 60° fra en
loddrett linje som går gjennom hjulets sentrum, foran og bak disse dekkene.

Nr. 35/868

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Disse kjøretøyene må derfor utformes slik at de oppfyller kravene i første ledd når de brukes uten en
semitrailer.
For å oppfylle disse kravene kan skvettskjermer og skjermkanter for eksempel ha avtakbare deler.»
h) Nr. 7.3.1 skal lyde:
«7.3.1. Skvettlappens bredde skal oppfylle kravet for «q» i nr. 7.1.1 bokstav c), med mindre skvettlappen,
som i slike tilfeller må være minst like bred som dekkets kontaktflate, sitter innenfor skvettskjermen.
Bredden på denne delen av skvettlappene som sitter under skvettskjermen, skal oppfylle vilkåret
fastsatt i dette nummer med en toleranse på 10 mm på hver side.»
i)

Nr. 7.3.3 skal lyde:
«7.3.3. Den nedre kantens største høyde skal ikke overskride 200 mm (figur 3 i vedlegg V).
Denne avstanden økes til 300 mm for den bakerste akselen når den radielle avstanden til den
utvendige skjermkantens nedre kant Rv ikke overskrider dimensjonene til hjulradien på de dekkene
som er montert på denne akselen.
Den største høyden for skvettlappens nedre kant i forhold til bakken kan heves til 300 mm dersom
produsenten anser at det er teknisk hensiktsmessig med hensyn til fjæringsegenskapene.»

j)

I nr. 7.3.5 skal henvisningen til «figur 4b» erstattes med en henvisning til «figur 4 i vedlegg V».

k) Nr. 9.3.2.1 skal lyde:
«9.3.2.1.

Avskjermingsinnretningens nedre kant skal ikke være mer enn 200 mm over bakken.
Den største høyden for skvettlappens nedre kant i forhold til bakken kan heves til 300 mm
dersom produsenten anser at det er teknisk hensiktsmessig med hensyn til fjæringsegenskapene.»

l)

Nytt nr. 10 skal lyde:
«10.

Ved flere aksler behøver avskjermingssystemet for en aksel som ikke er den bakerste akselen,
ikke nødvendigvis dekke hele bredden av dekkets kontaktflate dersom det lokalt er risiko for at
avskjermingssystemets og akslenes struktur eller understellets fjæring kan forstyrre hverandre.»

m) Tillegget oppheves.
n) Nye tillegg 1 og 2 skal lyde:
«Tillegg 1

OPPLYSNINGSDOKUMENT NR. … FOR EF-TYPEGODKJENNING AV ET KJØRETØY MED HENSYN
TIL MONTERING AV AVSKJERMINGSSYSTEMER (DIREKTIV 91/226/EØF, SIST ENDRET VED
DIREKTIV 2010/19/EU)(*)
(Forklarende merknader finnes i vedlegg I til direktiv 2007/46/EF)
Følgende opplysninger skal eventuelt gis i tre eksemplarer og ledsages av en innholdsfortegnelse. Eventuelle
tegninger skal være i passende målestokk, være tilstrekkelig detaljerte og leveres på et ark i A4-format eller
brettet til den størrelsen. Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte.
Dersom systemene, delene eller de separate tekniske enhetene har elektronisk styrte funksjoner, må det gis
opplysninger om ytelse.
0.

GENERELT

0.1.

Merke (produsentens firma):
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0.2.

Type:

0.2.1.

Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):

0.3.

Kjøretøyet er eventuelt slik merket for identifikasjon av typen(b):

0.3.1.

Merkingens plassering:

0.4.

Kjøretøygruppe(c):

0.5.

Produsentens navn og adresse:

0.8.

Monteringsanleggets/-anleggenes adresse(r):

1.

KJØRETØYETS GENERELLE SPESIFIKASJONER

1.1.

Fotografier og/eller tegninger av et representativt kjøretøy:

1.3.

Antall aksler og hjul:

1.3.1.

Antall og plassering av aksler med tvillinghjul:

1.3.2.

Antall og plassering av styrende aksler:

2.

MASSER OG DIMENSJONER(f)(g)
(i kg og mm) (se eventuell tegning)

2.1.

Akselavstand(er) (ved største belastning)(g)(1):

2.6.

Masse i driftsferdig stand (største og minste for hver variant)
Kjøretøyets masse med karosseri og, for trekkvogner i en annen gruppe enn M1, med kopling, dersom
den monteres av produsenten, i driftsferdig stand, eller understellets masse eller understellets masse
med førerhus, uten karosseri og/eller kopling, dersom karosseriet og/eller koplingen ikke monteres
av produsenten (med væsker, verktøy, eventuelt reservehjul og fører og, for busser og turvogner, et
mannskapsmedlem dersom kjøretøyet er utstyrt med et mannskapssete)(h) (største og minste for hver
variant):

2.6.1.

Fordeling av denne massen på akslene og, for semitrailere eller påhengsvogner, belastningen på
koplingspunktet (største og minste for hver variant):

2.8.

Største teknisk tillatte totalmasse angitt av produsenten(i)(3):

9.

KAROSSERI

9.20.

Avskjermingssystem

9.20.0. Finnes: ja/nei/ufullstendig(1)
9.20.1. Kort beskrivelse av kjøretøyet med hensyn til avskjermingssystem og de delene det består av:
9.20.2. Detaljerte tegninger av avskjermingssystemet og dets plassering på kjøretøyet, med angivelse av
dimensjonene angitt i figurene i vedlegg V til direktiv 91/226/EØF, idet det tas hensyn til ekstreme
dekk-/hjulkombinasjoner:
9.20.3. Eventuelt typegodkjenningsnummer/-numre for avskjermingssystemet:
Dato, saksnummer
______
(*) For kjøretøyer i gruppe N1 og N2 med største tekniske tillatte totalmasse på høyst 7,5 tonn kan opplysningsskjemaet i
vedlegg II til direktiv 78/549/EØF brukes, idet unntaket i nr. 0.1 i vedlegg III til dette direktiv benyttes.

______
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Tillegg 2
MØNSTER
(Største format: A4 (210 × 297 mm))
EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT
Typegodkjenningsmyndighetens stempel
Melding om:
–

EF-typegodkjenning(1)

–

utvidelse av typegodkjenning(1)

–

nektelse av EF-typegodkjenning(1)

–

tilbakekalling av EF-typegodkjenning(1)

for et kjøretøy/en del/en separat teknisk enhet med hensyn til direktiv 91/226/EØF, sist endret ved
kommisjonsdirektiv 2010/19/EF(1).
Typegodkjenningsnummer:
Begrunnelse for utvidelse:
AVSNITT I
0.1.

Merke (produsentens firma):

0.2.

Type:

0.3.

Kjøretøyet/delen/den separate tekniske enheten er eventuelt slik merket for identifikasjon av typen(1)(2)

0.3.1.

Merkingens plassering:

0.4.

Kjøretøygruppe(2)(3)

0.5.

Produsentens navn og adresse:

0.7.

Plassering av og festemåte for EF-typegodkjenningsmerket for eventuelle deler og separate tekniske enheter:

0.8.

Monteringsanleggets/-anleggenes adresse(r):
AVSNITT II

1.

Eventuelle tilleggsopplysninger: Se tilføyelse

2.

Teknisk instans som er ansvarlig for prøvingene:

3.

Prøvingsrapportens dato:

4.

Prøvingsrapportens nummer:

5.

Eventuelle merknader: Se tilføyelse

6.

Sted:

7.

Dato:

8.

Underskrift:

9.

Innholdsfortegnelsen for den opplysningspakken som er levert til godkjenningsmyndigheten, og som
utleveres på anmodning, er vedlagt.

______________________
(1)
(2)
(3)

Stryk det som ikke passer.
Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke er relevante for beskrivelsen av den typen kjøretøy, del eller separat teknisk
enhet som omfattes av dette typegodkjenningsdokumentet, skal slike tegn angis i dokumentasjonen med symbolet «?» (f.eks.
ABC??123??).
Som definert i vedlegg II A til direktiv 2007/46/EF.
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Tilføyelse

TIL EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT NR. ... OM TYPEGODKJENNING AV ET KJØRETØY I HENHOLD
TIL DIREKTIV 91/226/EØF, SIST ENDRET VED DIREKTIV 2010/19/EF
1.

Tilleggsopplysninger

1.1. Avskjermingsinnretningenes kjennetegn (type, kort beskrivelse, varemerke eller navn, typegodkjenningsnummer:
5.

Eventuelle merknader:»
______
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VEDLEGG II
«VEDLEGG V
FIGURER
Figur 1a
Bredden (q) av skvettskjermen (a) og plasseringen av skjermkanten (j)

Merknad: Figurene viser til de tilsvarende punktene i vedlegg III.
Figur 1b
Eksempel på måling av den ytre skjermkanten
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Figur 2
Skvettskjermens og den ytre skjermkantens mål

Merknad
1.

Tallene viser til de tilsvarende punktene i vedlegg III.

2.

T: Skvettskjermens utstrekning.
Figur 3
Plasseringen av skvettskjermen og skvettlappen

Merknad: Tallene viser til de tilsvarende punktene i vedlegg III.
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Figur 4
Diagram som viser montering av et avskjermingssystem (skvettskjerm, skvettlapp, ytre skjermkant) som
omfatter avskjermingsinnretninger (energiabsorberende innretninger) for flere aksler

regn

skvettlapp (7.3.5.) dersom d >= 250 mm

Figur 5
Diagram som viser montering av et avskjermingssystem som omfatter avskjermingsinnretninger
(energiabsorberende innretninger) for aksler med ikke-styrte eller selvstyrende hjul
(Vedlegg III — nr. 6.2 og 8)

a) Flere aksler der avstanden mellom dekkene er mindre enn 250 mm.
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b) Enkle aksler eller flere aksler der avstanden mellom dekkene er minst 250 mm.

Figur 6
Diagram som viser montering av et avskjermingssystem som omfatter avskjermingsinnretninger utstyrt med
luft-/vannutskillere for aksler med styrte, ikke-styrte eller selvstyrende hjul

Merknad
1.

Tallene viser til de tilsvarende punktene i vedlegg III.

2.

T: Skvettskjermens utstrekning.
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Figur 7
Diagram som viser monteringen av et avskjermingssystem som omfatter avskjermingsinnretninger
(skvettskjerm, skvettlapp, ytre skjermkant) for flere aksler der avstanden mellom dekkene ikke overstiger 300
mm

Merknad
1.

Tallene viser til de tilsvarende punktene i vedlegg III.

2.

T: Skvettskjermens utstrekning.
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Figur 8
Prøvingsutstyr for energiabsorberende avskjermingsinnretninger
(Vedlegg II, tillegg 1)

Merknad
A = vannforsyning fra pumpe
B = strøm mot oppsamlingstank
C = vannoppsamler med følgende innvendige mål: 500 (+ 5/– 0) mm lengde og 75 (+ 2/– 0) mm bredde
D = rør av rustfritt stål, utvendig diameter 54 mm, veggtykkelse 1,2 (+/– 0,12) mm, innvendig og utvendig
overflateruhet Ra mellom 0,4 og 0,8 μm
E = 12 sylindriske radialt borede hull med rette kanter uten grader. Hullenes diameter målt på innersiden og
yttersiden av røret, er 1,68 (+ 0,010/– 0) mm
F = 500 (+ 0/– 5) mm bredt prøveeksemplar som skal undersøkes
G = stiv, flat plate

Alle lineære dimensjoner er angitt i millimeter.
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Figur 9
Prøvingsutstyr for avskjermingsinnretninger med luft-/vannutskiller
(Vedlegg II, tillegg 2)

________________________
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KOMMISJONSDIREKTIV 2010/22/EU

Nr. 35/879

2016/EØS/35/32

av 15. mars 2010
om endring av rådsdirektiv 80/720/EØF, 86/298/EØF, 86/415/EØF og 87/402/EØF og
europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/25/EF og 2003/37/EF med hensyn til typegodkjenning av
jordbruks- og skogbrukstraktorer, for å tilpasse dem til den tekniske utvikling(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/
25/EF av 22. mai 2000 om tiltak mot utslipp av forurensende
gasser og partikler fra motorer til framdrift av jordbruks- og
skogbrukstraktorer og om endring av rådsdirektiv 74/150/
EØF(5), særlig artikkel 7,

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

under henvisning til rådsdirektiv 80/720/EØF av 24. juni 1980
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
manøvreringsrom, atkomst til førersetet og dører og vinduer i
jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul(1), særlig artikkel 3,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/
37/EF av 26. mai 2003 om typegodkjenning av jordbruks- eller
skogbrukstraktorer, tilhengere og utskiftbare trukne maskiner,
samt deres systemer, deler og tekniske enheter, og om oppheving
av direktiv 74/150/EØF(6), særlig artikkel 19 nr. 1 bokstav a)
og b), og

ut fra følgende betraktninger:
under henvisning til rådsdirektiv 86/298/EØF av 26. mai 1986
om veltevern montert bak på smalsporede jordbruks- og
skogbrukstraktorer med hjul(2), særlig artikkel 12,

under henvisning til rådsdirektiv 86/415/EØF av 24. juli 1986
om montering, plassering, virkemåte og markering av
betjeningsinnretninger i jordbruks- og skogbrukstraktorer med
hjul(3), særlig artikkel 4,

under henvisning til rådsdirektiv 87/402/EØF av 25. juni 1987
om veltevern montert foran førersetet på smalsporede jordbruksog skogbrukstraktorer med hjul(4), særlig artikkel 11,
(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 91 av 10.4.2010, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 8/2012 av 10. februar 2012
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 34 av 21.6.2012, s. 15.
1
( ) EFT L 194 av 28.7.1980, s. 1
(2) EFT L 186 av 8.7.1986, s. 26.
(3) EFT L 240 av 26.8.1986, s. 1.
(4) EFT L 220 av 8.8.1987, s. 1.

1)

I direktiv 80/720/EØF bør det presiseres hvilke vinduer
som kan angis som nødutganger.

2)

I direktiv 86/415/EØF bør det for å forbedre sikkerheten
i traktorer angis sikkerhetskrav til kraftuttakets utvendige
betjeningsinnretninger.

3)

I direktiv 86/415/EØF bør bildene i ISO-standard 37671:1996 og ISO-standard 3767-2:1996 tillates brukt
som symboler for betjeningsinnretningene, slik at
Fellesskapets standarder tilpasses internasjonale
standarder for betjeningsinnretninger i jordbruks- og
skogbrukstraktorer med hjul.

(5)
(6)

EFT L 173 av 12.7.2000, s. 1.
EUT L 171 av 9.7.2003, s. 1.
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5)
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I direktiv 2000/25/EF bør det gis visse ytterligere
angivelser for å være i samsvar med nye grenseverditrinn
(IIIA, IIIB og IV) som ble innført ved kommisjonsdirektiv
2005/13/EF(7).

I direktiv 2003/37/EF bør det av klarhetshensyn
innføres en mer nøyaktig ordlyd for visse punkter i
opplysningsdokumentene.

23.6.2016

Artikkel 4
Endring av direktiv 87/402/EØF
Direktiv 87/402/EØF endres i samsvar med vedlegg IV til dette
direktiv.

Artikkel 5
Endring av direktiv 2000/25/EF
Direktiv 2000/25/EF endres i samsvar med vedlegg V til dette
direktiv.

6)

I direktiv 2003/37/EF, 86/298/EØF og 87/402/EØF bør
henvisningene til OECD-regelverkene ajourføres som
følge av at OECD-rådets vedtak C(2005) 1 har blitt endret
ved OECD-rådets vedtak C(2008) 128 av oktober 2008.
Av hensyn til rettssikkerheten må relevant tekst fra slike
OECD-dokumenter gjengis i direktivene.

Artikkel 6
Endring av direktiv 2003/37/EF
I direktiv 2003/37/EF gjøres følgende endringer:

7)

8)

Direktiv 80/720/EØF, 86/298/EØF, 86/415/EØF, 87/402/
EØF, 2000/25/EF og 2003/37/EF bør derfor endres.

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 20 nr. 1 i
direktiv 2003/37/EF —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

1. [Endringen gjelder bare den engelske versjonen].

2. Vedlegg I og II endres i samsvar med vedlegg VI til dette
direktiv.

Artikkel 7
Innarbeiding i nasjonal lovgivning

Artikkel 1
Endringer av direktiv 80/720/EØF

1. Medlemsstatene skal innen 30. april 2011 vedta og
kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende
Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene.

Direktiv 80/720/EØF endres i samsvar med vedlegg I til dette
direktiv.

Artikkel 2

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. mai 2011, med
unntak av artikkel 5, som de skal anvende fra den dato dette
direktiv trer i kraft.

Endring av direktiv 86/298/EØF
Direktiv 86/298/EØF endres i samsvar med vedlegg II til dette
direktiv.

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

Artikkel 3
Endring av direktiv 86/415/EØF
Direktiv 86/415/EØF endres i samsvar med vedlegg III til dette
direktiv.
(7)

EUT L 55 av 1.3.2005, s. 35.

2. Medlemsstatene skal sørge for at teksten til de viktigste
internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området
dette direktiv omhandler, blir oversendt Kommisjonen.
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Artikkel 8
Ikrafttredelse
Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende.
Artikkel 9
Adressater
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Brussel, 15. mars 2010.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

______

VEDLEGG I
Endringer av direktiv 80/720/EØF
I vedlegg I til direktiv 80/720/EØF gjøres følgende endringer:
1.

Nr. III.4 oppheves.

2.

I nr. III.5 skal nytt ledd lyde:
«Ethvert vindu med tilstrekkelig størrelse kan angis som nødutgang dersom det er laget av knusbart glass og
kan knuses med et verktøy som finnes i førerhuset for dette formålet. Glasset nevnt i tillegg 3, 4, 5, 6 og 7 til
vedlegg III B til rådsdirektiv 89/173/EØF(*), anses i dette direktiv ikke som knusbart glass.

______________
(*) EFT L 67 av 10.3.1989, s. 1.»

__________
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VEDLEGG II
Endringer av direktiv 86/298/EØF
I direktiv 86/298/EØF gjøres følgende endringer:
1.

I vedlegg I skal nr. 1 lyde:
«1. Definisjonene og kravene i nr. 1 i regelverk 7(*) i OECD-vedtak C(2008) 128 av oktober 2008, med unntak av
nr. 1.1 (jordbruks- og skogbrukstraktorer), får anvendelse, og de skal lyde:
«1.

Definisjoner

1.1

[ikke relevant]

1.2

Veltevern
Med veltevern (veltehytte eller velteramme) menes det vern på en traktor som har som hovedformål
å unngå eller begrense den faren som føreren utsettes for dersom traktoren velter under normal
bruk.
Veltevernet kjennetegnes ved at det danner en frisone stor nok til å beskytte føreren når vedkommende
sitter enten innenfor det området som avgrenses av veltevernet, eller innenfor et område som
avgrenses av en rekke rette linjer fra ytterkantene av veltevernet til alle deler av traktoren som
kan komme i kontakt med flatt underlag, og som kan bære traktoren i denne posisjonen dersom
traktoren velter.

1.3

Sporvidde

1.3.1

Innledende definisjon: hjulets midtplan
Hjulets midtplan ligger midt mellom de to planene for felgenes omkrets på deres ytterside.

1.3.2

Definisjon av sporvidde
Vertikalplanet gjennom hjulakselen krysser sitt midtplan langs en rett linje som møter støtteflaten
i et punkt. Dersom A og B er de to punktene som er definert på denne måten for hjulene på samme
traktoraksel, er sporvidden avstanden mellom punkt A og B. Sporvidden kan defineres på denne
måten for både for- og bakhjul. Når det gjelder tvillinghjul, er sporvidden avstanden mellom begge
hjulparenes midtplan.

1.3.3

Tilleggsdefinisjon: traktorens midtplan
Ytterpunktene for punkt A og B på traktorens bakaksel gir den største mulige verdien for sporvidden.
Vertikalplanet som danner en rett vinkel på linjen AB i dennes midtpunkt, er traktorens midtplan.

1.4

Akselavstand
Avstanden mellom de vertikalplan som går gjennom de to linjene AB som definert ovenfor, én for
forhjulene og én for bakhjulene.

1.5

Bestemmelse av setets indekspunkt, setets innstilling under prøving

1.5.1

S e t e t s i n d e k s p u n k t ( S I P ) ( **)
Setets indekspunkt skal bestemmes i samsvar med ISO 5353:1995.

1.5.2

Setets plassering og innstilling under prøving

1.5.2.1

Dersom hellingen på ryggstøtten og sitteflaten er justerbar, skal den justeres slik at setets indekspunkt
er i høyeste bakre posisjon.

1.5.2.2

Dersom setet er utstyrt med fjæring, skal det blokkeres midtveis i vandringen, med mindre dette
strider mot seteprodusentens klare anvisning.
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1.5.2.3

Dersom setets innstilling bare er justerbar i lengderetningen og i høyden, skal lengdeaksen som går
gjennom setets indekspunkt, være parallell med traktorens vertikalplan i lengderetningen gjennom
rattets midtpunkt, med en tillatt sideforskyvning på høyst 100 mm.

1.6

Frisone

1.6.1

Referanseplan
Frisonen er illustrert i figur 7.1 og 7.2. Sonen er definert i forhold til referanseplanet og setets
indekspunkt. Referanseplanet er et vertikalplan, vanligvis på langs av traktoren gjennom setets
indekspunkt og rattets midtpunkt. Normalt sammenfaller referanseplanet med traktorens midtplan
i lengderetningen. Referanseplanet skal antas å bevege seg horisontalt med setet og rattet under
belastning, men å forbli vinkelrett på traktoren eller gulvet på veltevernet. Frisonen defineres på
grunnlag av nr. 1.6.2 og 1.6.3.

1.6.2

Bestemmelse av frisonen for traktorer med et ikke-vendbart sete
Frisonen for traktorer med et ikke-vendbart sete defineres i nr. 1.6.2.1-1.6.2.13 nedenfor og
avgrenses av de følgende plan når traktoren står på en horisontal flate og setet, dersom dette er
justerbart, er justert til høyeste bakre posisjon(***) og rattet, dersom dette er justerbart, er justert til
midtstilling for kjøring i sittende stilling:

1.6.2.1.

et horisontalplan A1 B1 B2 A2, (810 + av) mm over setets indekspunkt med linjen B1B2 plassert
(ah–10) mm bak setets indekspunkt,

1.6.2.2.

et skråplan H1 H2 G2 G1, som er vinkelrett på referanseplanet og omfatter både et punkt 150 mm bak
linjen B1B2 og ryggstøttens bakerste punkt,

1.6.2.3.

en sylindrisk overflate A1 A2 H2 H1, som er vinkelrett på referanseplanet, har en radius på 120 mm
og tangerer de planene som er definert i nr. 6.2.1 og 1.6.2.2 ovenfor,

1.6.2.4.

en sylindrisk overflate B1 C1 C2 B2, som er vinkelrett på referanseplanet, har en radius på 900 mm,
strekker seg 400 mm framover og tangerer det planet som er definert i nr. 1.6.2.1 ovenfor, langs
linjen B1B2,

1.6.2.5.

et skråplan C1 D1 D2 C2, som er vinkelrett på referanseplanet, treffer flaten som er definert i
nr. 1.6.2.4 ovenfor og går 40 mm foran rattets forreste ytterkant. Dersom rattet er justert til en høy
posisjon, strekker dette planet seg framover fra linjen B1B2 og tangerer overflaten som er definert i
nr. 1.6.2.4 ovenfor,

1.6.2.6.

et vertikalplan D1 K1 E1 E2 K2 D2, som er vinkelrett på referanseplanet 40 mm foran rattets ytterkant,

1.6.2.7.

et horisontalplan E1 F1 P1 N1 N2 P2 F2 E2, som går gjennom et punkt (90–av) mm under setets
indekspunkt,

1.6.2.8.

en overflate G1 L1 M1 N1 N2 M2 L2 G2, om nødvendig buet fra den nederste avgrensningen som
er definert i nr. 1.6.2.2 ovenfor, til horisontalplanet som er definert i nr. 1.6.2.7 ovenfor, som er
vinkelrett på referanseplanet og i kontakt med ryggstøtten i hele dens lengde,

1.6.2.9.

to vertikalplan K1 I1 F1 E1 og K2 I2 F2 E2, som er parallelle med referanseplanet med 250 mm på
hver side av referanseplanet, og som er avgrenset i toppen 300 mm over planet som er definert i
nr. 1.6.2.7 ovenfor,

1.6.2.10. to skrå og parallelle plan A1 B1 C1 D1 K1 I1 L1 G1 H1 og A2 B2 C2 D2 K2 I2 L2 G2 H2, som begynner
fra den øverste kanten av de plan som er definert i nr. 1.6.2.9 ovenfor og treffer horisontalplanet som
er definert i nr. 1.6.2.1 ovenfor, minst 100 mm fra referanseplanet på belastningssiden,
1.6.2.11. to deler av vertikalplan Q1 P1 N1 M1 og Q2 P2 N2 M2, som er parallelle med referanseplanet med 200
mm på hver side av referanseplanet, og som er avgrenset i toppen 300 mm over det horisontalplanet
som er definert i nr. 1.6.2.7 ovenfor,
1.6.2.12. to deler I1 Q1 P1 F1 og I2 Q2 P2 F2 av et vertikalplan, som er vinkelrett på referanseplanet og går
(210–ah) mm foran setets indekspunkt,
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1.6.2.13. to deler I1 Q1 M1 L1 og I2 Q2 M2 L2 av det horisontalplanet som går 300 mm over planet som er
definert i nr. 1.6.2.7 ovenfor.
1.6.3

Bestemmelse av frisonen for traktorer med vendbar førerplass
For traktorer med vendbar førerplass (vendbart sete og ratt), skal frisonen være det området som
avgrenses av de to frisonene som defineres av rattets og setets to forskjellige stillinger.

1.6.4

Forskjellige seter

1.6.4.1

For traktorer som kan utstyres med forskjellige seter, skal det avgrensede området som omfatter
indekspunktene for alle mulige seter, brukes under prøvingene. Veltevernet skal ikke trenge inn i
den større frisonen, som fastsettes ut fra disse forskjellige seteindekspunktene.

1.6.4.2

Dersom det foreslås en ny type sete etter at prøvingen har funnet sted, skal det avgjøres om frisonen
rundt det nye setets indekspunkt ligger innenfor det avgrensede området som er fastsatt tidligere.
Dersom dette ikke er tilfelle, skal det foretas ny prøving.

1.7

Tillatte toleranser ved måling
Lineære dimensjoner:

± 3 mm

med unntak av

1.8

— dekkutbøyning:

± 1 mm

— veltevernets deformasjon under horisontal belastning:

± 1 mm

— pendelloddets fallhøyde:

± 1 mm

Masse:

±1%

Kraft:

±2%

Vinkler:

± 2°

Symboler
ah

(mm)

Halvparten av horisontal seteinnstilling

av

(mm)

Halvparten av vertikal seteinnstilling

B

(mm)

Traktorens minste totalbredde

B6

(mm)

Veltevernets største ytre bredde

D

(mm)

Deformasjon av veltevernet ved slagpunktet (dynamisk prøving) eller ved
det punktet og i den retningen belastningen ble påført (statisk prøving)

D′

(mm)

Deformasjon av veltevernet ved beregnet nødvendig energi

Ea

(J)

Absorbert belastningsenergi på det punktet belastningen er fjernet. Område
under kraft-deformasjonskurven

Ei

(J)

Absorbert belastningsenergi. Område under kraft-deformasjonskurven

E′i

(J)

Absorbert belastningsenergi etter utfyllende belastningsprøving som følge av
brudd eller sprekker

E′′i

(J)

Absorbert belastningsenergi under overbelastningsprøving i
tilfeller hvor belastningen har blitt fjernet før igangsetting av denne
overbelastningsprøvingen. Område under kraft-deformasjonskurven

Eil

(J)

Tilført energi som skal absorberes under belastning i lengderetningen

Eis

(J)

Tilført energi som skal absorberes under belastning fra siden

F

(N)

Statisk belastningskraft

F′

(N)

Belastningskraft for beregnet nødvendig energi, tilsvarende E′i

F-D

Kraftdeformasjonsdiagram
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Fmax

(N)

Høyeste statiske belastningskraft når belastningen påføres, med unntak av
overbelastning

Fv

(N)

Vertikal belastningskraft

H

(mm)

Pendelloddets fallhøyde (dynamisk prøving)

H′

(mm)

Pendelloddets fallhøyde ved utfyllende prøving (dynamisk prøving)

I

(kgm2)

Traktorens referanse-treghetsmoment rundt bakhjulenes midtlinje, uansett
bakhjulenes masse

L

(mm)

Traktorens referanseakselavstand

M

(mm)

Traktorens referansemasse under styrkeprøving, som definert i nr. 3.1.1.4 i
vedlegg II

___________
(*) OECDs standardregelverk for offisiell prøving av veltevern montert bak på smalsporede jordbruks- og
skogbrukstraktorer med hjul.
(**) For utvidelsesprøvinger til prøvingsrapporter hvor setets referansepunkt (SRP) opprinnelig ble brukt, skal de
påkrevde målingene utføres med henvisning til SRP i stedet for SIP, og det skal tydelig angis at SRP er brukt
(se vedlegg 1).
(***) Brukere minnes om at setets indekspunkt bestemmes i samsvar med ISO 5353, og at dette er et fast punkt i
traktoren som ikke beveger seg når setet er justert til en annen innstilling enn midtstillingen. Ved bestemmelse
av frisonen skal setet være justert til den bakerste og høyeste innstillingen.»»
2.

Vedlegg II skal lyde:
«VEDLEGG II
Tekniske krav
De tekniske kravene til EF‑typegodkjenning av veltevern montert bak på smalsporede jordbruks- eller
skogbrukstraktorer med hjul, skal være de som er fastsatt i nr. 3 i regelverk 7 i OECD-vedtak C(2008) 128 av
oktober 2008, med unntak av nr. 3.1.4 (Prøvingsrapport), nr. 3.3.1 (Administrative utvidelser), nr. 3.4 (Merking)
og nr. 3.6 (Bilbeltefestenes yteevne), og de skal lyde:
«3.

REGLER OG ANVISNINGER

3.1

Vilkår for prøving av styrken til et veltevern og dets fester til traktoren

3.1.1

Generelle krav

3.1.1.1

Prøvingens formål
Prøving ved bruk av spesialinnretninger har som formål å simulere de belastningene som et veltevern
utsettes for når traktoren velter. Slik prøving gjør det mulig å vurdere styrken til veltevernet og
til alle braketter som fester det til traktoren samt styrken til alle deler på traktoren som overfører
prøvingsbelastningen.

3.1.1.2

Prøvingsmetoder
Prøving kan utføres i samsvar med den dynamiske metoden eller den statiske metoden. De to
metodene anses som likeverdige.

3.1.1.3

Generelle regler for forberedelse til prøving

3.1.1.3.1

Veltevernet skal være i samsvar med spesifikasjonene for produksjonsserien. Det skal være festet til
en av traktorene det er beregnet på i samsvar med produsentens anbefalte festemetode.
Merk: Det kreves ikke en ferdigoppbygd traktor for den statiske prøvingen av styrke, men veltevernet
og de delene på traktoren som det er festet til, skal utgjøre en driftsklar enhet, heretter kalt «enheten».

3.1.1.3.2

Under både statisk og dynamisk prøving skal traktoren (eller enheten) være utstyrt med alle deler
som inngår i produksjonsserien, og som kan påvirke veltevernets styrke eller være nødvendig for
styrkeprøvingen.
Deler som kan skape fare i frisonen, skal også være montert på traktoren (eller enheten), slik at de kan
undersøkes med hensyn til samsvar med godkjenningsvilkårene i nr. 3.1.3. Alle delene til traktoren
eller til veltevernet, medregnet beskyttelse mot været, skal være med på eller være spesifisert på
tegninger.
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3.1.1.3.3

Under styrkeprøving skal alle plater og avtakbare, ikke-bærende deler fjernes, slik at disse ikke bidrar
til å øke styrken på veltevernet.

3.1.1.3.4

Sporvidden skal stilles inn slik at veltevernet, så langt som det er mulig, ikke støttes av dekkene under
styrkeprøvingen. Dersom prøvingen utføres is samsvar med den statiske metoden, må hjulene kunne
fjernes.

3.1.1.4

Traktorens referansemasse under styrkeprøving
Referansemassen M brukt i formlene for å beregne pendelloddets fallhøyde, belastningsenergien
og den vertikale belastningskraften, skal være minst traktorens masse, uten valgfritt tilleggsutstyr,
men med kjølevæske, smøremiddel, drivstoff, verktøy og veltevern. Ballast, hjulvekter, påmonterte
redskaper, påmontert utstyr og alt spesialutstyr er ikke inkludert.

3.1.2

Prøvinger

3.1.2.1

Rekkefølge ved prøving
Prøvingene skal, uten at det berører de utfyllende prøvingene nevnt i nr. 3.2.1.1.6, 3.2.1.1.7, 3.2.2.1.6
og 3.2.2.1.7, utføres i følgende rekkefølge:
1. slagprøving (dynamisk prøving) eller horisontal belastningsprøving (statisk prøving) bak på
veltevernet (se nr. 3.2.1.1.1 og 3.2.2.1.1),
2.

vertikal belastningsprøving bak på veltevernet (dynamisk eller statisk prøving) (se nr. 3.2.1.1.4
og 3.2.2.1.4),

3.

slagprøving (dynamisk prøving) eller horisontal belastningsprøving (statisk prøving) foran på
veltevernet (se nr. 3.2.1.1.2 og 3.2.2.1.2),

4.

slagprøving (dynamisk prøving) eller horisontal belastningsprøving (statisk prøving) på siden av
veltevernet (se nr. 3.2.1.1.3 og 3.2.2.1.3),

5.

vertikal belastningsprøving foran på veltevernet (dynamisk eller statisk prøving) (se nr. 3.2.1.1.5
og 3.2.2.1.5).

3.1.2.2

Generelle krav

3.1.2.2.1

Dersom noen del av festeutstyret beveger seg eller ryker under prøvingen, skal prøvingen gjentas.

3.1.2.2.2

Det skal ikke foretas noen reparasjoner eller justeringer av traktoren eller veltevernet under prøvingen.

3.1.2.2.3

Under hele prøvingen skal traktorens gir stå i fri og bremsene ikke være tilkoplet.

3.1.2.2.4

Dersom traktoren er utstyrt med et fjæringssystem mellom karosseriet og hjulene, skal dette systemet
være blokkert under prøvingen.

3.1.2.2.5

Den første slagprøvingen bak (dynamisk prøving) eller den første horisontale belastningsprøvingen bak
(statisk prøving) skal utføres på den siden prøvingsmyndighetene mener vil gi de slag og belastninger
som er mest mulig ufordelaktige for veltevernet. Slagprøving eller horisontal belastningsprøving
på siden og slagprøving eller horisontal belastningsprøving bak skal utføres på begge sider av
veltevernets midtplan i lengderetningen. Slagprøvingen eller den horisontale belastningsprøvingen
foran skal utføres på samme side av veltevernets midtplan i lengderetningen som slagprøvingen eller
den horisontale belastningsprøvingen på siden.

3.1.3

Godkjenningsvilkår

3.1.3.1

Et veltevern anses for å ha tilfredsstilt kravene til styrke dersom det oppfyller følgende vilkår:

3.1.3.1.1

Etter hver dynamiske delprøving skal det ikke forekomme brudd og sprekker, som beskrevet i
nr. 3.2.1.2.1. Dersom det under dynamisk prøving oppstår brudd eller sprekker av betydning, skal det
utføres en utfyllende slagprøving eller vertikal belastningsprøving, som beskrevet i nr. 3.2.1.1.6 eller
3.2.1.1.7, umiddelbart etter den prøvingen som forårsaket bruddene eller sprekkene.

3.1.3.1.2

Ved statisk prøving, når den nødvendige energien oppnås under hver foreskrevne horisontale
belastningsprøving eller under overbelastningsprøvingen, skal kraften være større enn 0,8 F.

3.1.3.1.3

Dersom det under statisk prøving oppstår brudd eller sprekker etter påføring av vertikal belastningskraft,
skal det utføres en utfyllende vertikal belastningsprøving, som beskrevet i nr. 3.2.2.1.7, umiddelbart
etter den vertikale belastningsprøvingen som forårsaket bruddene eller sprekkene.
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3.1.3.1.4

Under andre prøvinger enn overbelastningsprøvingen skal ikke noen del av veltevernet trenge inn i
frisonen, som beskrevet i nr. 1.6 i vedlegg I.

3.1.3.1.5

Under andre prøvinger enn overbelastningsprøvingen skal alle deler av frisonen være beskyttet av
veltevernet, i samsvar med nr. 3.2.1.2.2 og 3.2.2.2.2.

3.1.3.1.6

Under prøvingene må ikke veltevernet ha noen innvirkning på setekonstruksjonen.

3.1.3.1.7

Den elastiske deformasjonen, som måles i samsvar med nr. 3.2.1.2.3 og 3.2.2.2.3, skal være mindre
enn 250 mm.

3.1.3.2

Det skal ikke være noe utstyr som medfører noen fare for føreren. Det skal ikke være utstikkende
deler eller utstyr som kan skade føreren dersom traktoren velter, eller noen deler eller utstyr som vil
kunne sette vedkommende fast – for eksempel ved å klemme på benet eller foten – som følge av at
veltevernet blir deformert.

3.1.4

[ikke relevant]

3.1.5

Innretninger og utstyr for dynamisk prøving

3.1.5.1

Pendellodd

3.1.5.1.1

Et lodd som fungerer som en pendel, skal henges opp med to kjettinger eller ståltau fra
omdreiningspunkter minst 6 m over underlaget. Det skal sørges for et middel som muliggjør
uavhengig regulering av loddets slaghøyde og vinkelen mellom loddet og opphengets kjettinger eller
ståltau.

3.1.5.1.2

Pendelloddets masse skal være 2000 ± 20 kg, ikke medregnet vekten av kjettinger eller ståltau, som
ikke skal overstige 100 kg. Lengden på slagflatens sider skal være 680 ± 20 mm (se figur 7.3). Loddet
skal være fylt på en slik måte at plasseringen av dets tyngdepunkt er konstant og sammenfaller med
parallellepipedets geometriske midtpunkt.

3.1.5.1.3

Parallellepipedet skal være tilknyttet innretningen som trekker det bakover, med en momentan
utløsningsmekanisme som er utformet og plassert slik at den utløser pendelloddet, men uten at
parallellepipedet kommer i svingninger rundt sin horisontalakse, som er vinkelrett på pendelloddets
svingningsplan.

3.1.5.2

Pendeloppheng
Pendelloddets omdreiningspunkter skal være solid fastgjort, slik at deres forskyvning ikke i noen
retning overstiger 1 % av fallhøyden.

3.1.5.3

Forankringer

3.1.5.3.1

Forankringsskinner med foreskrevet sporvidde som dekker et stort nok område til at traktoren kan
forankres på de måtene som er vist i illustrasjonene (se figur 7.4, 7.5 og 7.6), skal være godt festet til
et fast underlag under pendelloddet.

3.1.5.3.2

Traktoren skal forankres til skinnene med rundt ståltau med fiberkjerne, oppbygd av 6 x 19 tråder
i samsvar med ISO 2408:2004. Ståltauets nominelle diameter skal være 13 mm. Metalltrådenes
bruddstyrke skal være minst 1770 MPa.

3.1.5.3.3

På midjestyrte traktorer skal omdreiningspunktet støttes opp og forankres til bakken på egnet måte
for alle prøvinger. Under slagprøving på siden skal omdreiningspunktet på samme måte støttes opp
på motsatt side av siden for slaget. For- og bakhjulene behøver ikke å være lineære dersom dette gjør
det enklere å feste ståltauene riktig.

3.1.5.4

Hjulstøtte og bjelke

3.1.5.4.1

En bjelke av nåletre med dimensjon 150 x 150 mm skal brukes som støtte for hjulene under
slagprøving (se figur 7.4, 7.5 og 7.6).

3.1.5.4.2

Under slagprøving på siden skal en bjelke av nåletre spennes fast til underlaget på motsatt side for
slaget for å støtte opp hjulfelgene (se figur 7.6).

3.1.5.5

Støtter og forankringer for midjestyrte traktorer

3.1.5.5.1

Det skal brukes ekstra støtter og forankringer for midjestyrte traktorer. Hensikten med dette er å
sikre at den delen av traktoren som er påmontert veltevernet, er like stiv som en traktor som ikke er
midjestyrt.

Nr. 35/887

Nr. 35/888

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

3.1.5.5.2

Særlige tilleggsopplysninger for slagprøving og vertikal belastningsprøving er gitt i nr. 3.2.1.1.

3.1.5.6

Dekktrykk og utbøyninger

3.1.5.6.1

Traktordekkene skal ikke ha flytende ballast, og de skal pumpes opp til det trykket traktorprodusenten
anbefaler for arbeid i terrenget.

3.1.5.6.2

Forankringene skal i ethvert tilfelle spennes så stramt at dekkene utsettes for en utbøyning på 12 %
av dekkets sidehøyde (avstanden mellom bakken og felgens laveste punkt) før fastspenningen.

3.1.5.7

Rigg for vertikal belastningsprøving
En rigg som vist i figur 7.7, skal kunne utøve en vertikal kraft nedover på et veltevern gjennom en
stiv bjelke med bredde på ca. 250 mm som er forbundet med en kraftpåføringsmekanisme ved hjelp
av universalledd. Egnede akselstøtter skal plasseres slik at traktordekkene ikke bærer belastningen.

3.1.5.8

Måleutstyr
Følgende måleutstyr skal brukes:

3.1.5.8.1

En innretning for måling av elastisk deformasjon (forskjellen mellom største momentane deformasjon
og varig deformasjon, se figur 7.8).

3.1.5.8.2

En innretning for å kontrollere at veltevernet ikke har trengt inn i frisonen, og at frisonen har blitt
beskyttet av veltevernet under hele prøvingen (se nr. 3.2.2.2.2).

3.1.6

Innretninger og utstyr for statisk prøving

3.1.6.1

Rigg for statisk prøving

3.1.6.1.1

Riggen for statisk prøving skal være konstruert slik at det er mulig å utsette veltevernet for trykk eller
belastning.

3.1.6.1.2

Det skal treffes tiltak for å sikre at belastningen fordeles jevnt og vinkelrett i belastningsretningen
langs en flens som er mellom 250 mm og 700 mm lang, og med nøyaktige multiplum på 50 mellom
disse lengdene. Den stive bjelken skal ha en vertikal anleggsflate på 150 mm. De av bjelkens kanter
som er i kontakt med veltevernet, skal være avrundet, med en radius på høyst 50 mm.

3.1.6.1.3

Anleggsflaten skal kunne justeres til enhver vinkel i forhold til belastningsretningen, slik at den kan
følge vinkelvariasjonene i veltevernets belastningsbærende overflate når veltevernet deformeres.

3.1.6.1.4

Kraftens retning (avvik fra horisontal og vertikal retning):
–

ved prøvingens begynnelse, under nullbelastning: ± 2°,

–

under prøving, under belastning: 10° over og 20° under horisontalen. Disse variasjonene skal
være så små som mulig.

3.1.6.1.5

Deformasjonshastigheten skal være langsom, under 5 mm/s, slik at belastningen hele tiden kan
betegnes som statisk.

3.1.6.2

Innretning for måling av energien veltevernet absorberer

3.1.6.2.1

Kraft-deformasjonskurven skal plottes for å bestemme hvor mye energi veltevernet absorberer. Det
er ikke nødvendig å måle kraften og deformasjonen ved det punktet belastningen påføres veltevernet.
Likevel skal kraften og deformasjonen måles samtidig og lineært.

3.1.6.2.2

Startpunktet for deformasjonsmålingene skal velges slik at bare energien som absorberes av
veltevernet og/eller ved deformasjon av visse deler av traktoren, blir tatt i betraktning. Det skal ikke
tas hensyn til energien som absorberes av deformasjonen og/eller glidning av forankringen.
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3.1.6.3

Forankring av traktoren

3.1.6.3.1

Forankringsskinner med foreskrevet sporvidde som dekker et tilstrekkelig stort område til at traktoren
kan forankres på samme måte som vist i illustrasjonene, skal være godt festet til et fast underlag i
nærheten av prøvingsriggen.

3.1.6.3.2

Traktoren skal forankres til skinnene ved hjelp av egnet utstyr (plater, kiler, ståltau, donkraft, osv.),
slik at den ikke kan flytte på seg under prøvingen. Dette kravet skal kontrolleres under prøving ved
hjelp av vanlig utstyr for lengdemåling.
Dersom traktoren flytter på seg, skal hele prøvingen gjentas, med mindre systemet for
deformasjonsmåling som brukes ved plotting av kraft-deformasjonskurven, er tilknyttet traktoren.

3.1.6.4

Rigg for vertikal belastningsprøving
En rigg som vist i figur 7.7, skal kunne utøve en vertikal kraft nedover på veltevernet gjennom en stiv
bjelke som er ca. 250 mm bred, og som er forbundet med kraftpåføringsmekanismen ved hjelp av
universalledd. Egnede akselstøtter skal plasseres slik at traktordekkene ikke bærer belastningen.

3.1.6.5

Annet måleutstyr
Følgende måleutstyr er også nødvendig:

3.1.6.5.1

En innretning for måling av elastisk deformasjon (forskjellen mellom største momentane deformasjon
og varig deformasjon, se figur 7.8).

3.1.6.5.2

En innretning for å kontrollere at veltevernet ikke har trengt inn i frisonen, og at frisonen har blitt
beskyttet av veltevernet under hele prøvingen (se nr. 3.3.2.2.2).

3.2

Prøvingsmetoder

3.2.1

Dynamisk prøving

3.2.1.1

Slagprøving og vertikal belastningsprøving

3.2.1.1.1

Slagprøving bak

3.2.1.1.1.1

Traktoren skal plasseres slik i forhold til pendelloddet at dette vil treffe veltevernet når loddets
slagflate og opphengingskjettingene eller -ståltauene har en maksimal vinkel på 20° på vertikalplanet
A tilsvarende M/100, med mindre veltevernet ved kontaktpunktet har en større vinkel på vertikalplanet
under deformasjon. I dette tilfellet skal loddets slagflate justeres ved hjelp av et supplerende oppheng,
slik at den er parallell med veltevernet ved slagpunktet på det tidspunktet da deformasjonen er størst,
og opphengingskjettingene eller -ståltauene fortsatt har en vinkel på 20° på vertikalplanet.
Loddets høyde skal justeres, og det skal treffes tiltak som reduserer loddets tendens til å dreie rundt
slagpunktet.
Slagpunktet skal være den delen av veltevernet som antas å treffe bakken først ved en ulykke som
innebærer velting bakover, normalt den øvre kanten. Loddets tyngdepunkt skal befinne seg i en
avstand på 1/6 av bredden på toppen av veltevernet, innenfor et vertikalplan parallelt med traktorens
midtplan i lengderetningen som berører den ytterste delen av veltevernets topp.
Dersom veltevernet er avrundet eller har utstikkende deler ved dette punktet, skal det brukes kiler for
å sikre at slagprøvingen kan gjennomføres, men uten at disse forsterker veltevernet på noen måte.

3.2.1.1.1.2

Traktoren skal forankres til underlaget ved hjelp av fire ståltau, ett i hver ende av begge akslene,
og plassert som vist i figur 7.4. De fremre og bakre forankringspunktene skal ha en slik avstand
at ståltauene danner en vinkel på mindre enn 30° med underlaget. De bakre forankringspunktene
skal i tillegg plasseres slik at sammenløpingspunktet for de to ståltauene ligger i vertikalplanet der
tyngdepunktet for pendelloddet vandrer.
Ståltauene skal strammes slik at dekkutbøyningen blir som angitt i nr. 3.1.5.6.2. Etter at ståltauene er
strammet, skal stoppbjelken plasseres foran og tett mot bakhjulene og deretter festes til underlaget.

3.2.1.1.1.3

Dersom traktoren er midjestyrt, skal i tillegg styreleddet støttes av en kvadratisk treblokk med en
dimensjon på minst 100 x 100 mm, og forankres fast til underlaget.
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3.2.1.1.1.4

Pendelloddet skal trekkes bakover, slik at høyden på dets tyngdepunkt over slagpunktet er gitt ved en
av følgende to formler:
H = 2,165 × 10–8 M L2
eller
H = 5,73 × 10–2 I
Pendelloddet skal deretter utløses og slå mot veltevernet.

3.2.1.1.1.5

For traktorer med vendbar førerplass (vendbart sete og ratt) skal høyden være den største som er gitt
ved en av de to formlene ovenfor eller en av de to formlene nedenfor:
H = 25 + 0,07 M
for traktorer med en referansemasse på under 2 000 kg,
H = 125 + 0,02 M
for traktorer med en referansemasse på over 2 000 kg.

3.2.1.1.2

Slagprøving foran

3.2.1.1.2.1

Traktoren skal plasseres slik i forhold til pendelloddet at dette vil treffe veltevernet når loddets
slagflate og opphengingskjettingene eller -ståltauene har en maksimal vinkel på 20° på vertikalplanet
A tilsvarende M/100, med mindre veltevernet ved kontaktpunktet har en større vinkel på vertikalplanet
under deformasjon. I dette tilfellet skal loddets slagflate justeres ved hjelp av et supplerende oppheng,
slik at den er parallell med veltevernet ved slagpunktet på det tidspunktet da deformasjonen er størst,
og opphengingskjettingene eller -ståltauene fortsatt har en vinkel på 20° på vertikalplanet.
Pendelloddets høyde skal justeres, og det skal treffes tiltak som reduserer loddets tendens til å dreie
rundt slagpunktet.
Slagpunktet skal være den delen av veltevernet som antas å treffe bakken først dersom traktoren
velter over på siden under kjøring forover, normalt den øvre kanten. Loddets tyngdepunkt skal
befinne seg i en avstand på 1/6 av bredden på toppen av veltevernet, innenfor et vertikalplan parallelt
med traktorens midtplan i lengderetningen som berører den ytterste delen av veltevernets topp.
Dersom veltevernet er avrundet eller har utstikkende deler ved dette punktet, skal det brukes kiler for
å sikre at slagprøvingen kan gjennomføres, men uten at disse forsterker veltevernet på noen måte.

3.2.1.1.2.2

Traktoren skal forankres til underlaget ved hjelp av fire ståltau, ett i hver ende av begge akslene,
og plassert som vist i figur 7.5. De fremre og bakre forankringspunktene skal ha en slik avstand
at ståltauene danner en vinkel på mindre enn 30° med underlaget. De bakre forankringspunktene
skal i tillegg plasseres slik at sammenløpingspunktet for de to ståltauene ligger i vertikalplanet der
tyngdepunktet for pendelloddet vandrer.
Ståltauene skal strammes slik at dekkutbøyningen blir som angitt i nr. 3.1.5.6.2. Etter at ståltauene er
strammet, skal stoppbjelken plasseres bak og tett inntil bakhjulene og deretter festes til underlaget.

3.2.1.1.2.3

Dersom traktoren er midjestyrt, skal i tillegg styreleddet støttes av en kvadratisk treblokk med en
dimensjon på minst 100 x 100 mm, og forankres fast til underlaget.

3.2.1.1.2.4

Pendelloddet skal trekkes bakover, slik at høyden på dets tyngdepunkt over slagpunktet er gitt ved en
av de følgende to formlene, som skal velges i henhold til referansemassen til den enheten prøvingen
gjelder:
H = 25 + 0,07 M
for traktorer med en referansemasse på under 2 000 kg,
H = 125 + 0,02 M
for traktorer med en referansemasse på over 2 000 kg.
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Pendelloddet skal deretter utløses og slå mot veltevernet.
3.2.1.1.2.5

For traktorer med vendbar førerplass (vendbart sete og ratt):
–

Dersom veltevernet er en bakmontert veltebøyle med to stolper, skal formelen ovenfor anvendes.

–

For andre typer veltevern skal høyden være den største som er gitt enten ved den relevante
formelen ovenfor eller den relevante formelen nedenfor:
H = 2,165 × 10–8 ML2
eller
H = 5,73 × 10–2 I

Pendelloddet skal deretter utløses og slå mot veltevernet.
3.2.1.1.3

Slagprøving på siden

3.2.1.1.3.1

Traktoren skal plasseres slik i forhold til pendelloddet at dette vil treffe veltevernet når loddets
slagflate og opphengingskjettingene eller -ståltauene er vertikale, med mindre veltevernet ved
kontaktpunktet har en vinkel på under 20° på vertikalplanet under deformasjonen. I dette tilfellet skal
loddets slagflate justeres ved hjelp av et supplerende oppheng, slik at den er parallell med veltevernet
ved slagpunktet på det tidspunktet da deformasjonen er størst, og opphengingskjettingene eller
-ståltauene forblir vertikale.

3.2.1.1.3.2

Pendelloddets høyde skal justeres, og det skal treffes tiltak som reduserer loddets tendens til å dreie
rundt slagpunktet.

3.2.1.1.3.3

Slagpunktet skal være den delen av veltevernet som antas å treffe bakken først ved en ulykke som
skyldes velting mot siden, normalt den øvre kanten. Med mindre det er sikkert at en annen del av
denne kanten vil treffe bakken først, skal slagpunktet være i planet som er vinkelrett på traktorens
midtplan i lengderetningen og passerer 60 mm foran setets indekspunkt når setet er midtstilt i
lengderetningen.

3.2.1.1.3.4

For traktorer med vendbar førerplass (vendbart sete og ratt) skal slagpunktet være i planet som
er vinkelrett på traktorens midtplan i lengderetningen og passerer gjennom midtpunktet på det
segmentet som forbinder de to indekspunktene for setet, som bestemmes ved å forbinde setets to
forskjellige innstillinger. For veltevern med et system med to stolper skal slagpunktet være på en av
de to stolpene.

3.2.1.1.3.5

Traktorhjulene på slagsiden skal forankres til underlaget ved hjelp av ståltau over de tilsvarende
endene på for- og bakakslene. Ståltauene skal strammes slik at dekkutbøyningen blir som angitt i
nr. 3.1.5.6.2.
Etter at ståltauene er strammet, skal stoppbjelken plasseres på underlaget, tett mot hjulene på motsatt
side av slagsiden, og deretter festes til underlaget. Det kan bli nødvendig å bruke to bjelker eller
kiler dersom yttersidene av for- og bakhjulene ikke står på samme vertikalplan. Støtten skal deretter
plasseres som vist i figur 7.6, tett inntil hjulkantene på det mest belastede hjulet på motsatt side av
slaget, og deretter festes til underlaget. Støttens lengde når den er plassert mot hjulkanten, skal være
slik at den danner en vinkel på 30 ±3° med underlaget. I tillegg skal tykkelsen, dersom dette er mulig,
være 20-25 ganger mindre enn dens lengde og 2-3 ganger mindre enn dens bredde. Støttene skal i
begge ender være utformet som vist på detaljtegningene i figur 7.6.

3.2.1.1.3.6

For midjestyrte traktorer skal i tillegg styreleddet støttes av en kvadratisk treblokk med en dimensjon
på minst 100 x 100 mm, som på siden mot bakhjulet støttes av en lignende innretning som den støtten
som i nr. 3.2.1.1.3.2 er plassert mot bakhjulet. Styreleddet skal deretter forankres til underlaget.

3.2.1.1.3.7

Pendelloddet skal trekkes bakover, slik at høyden på dets tyngdepunkt over slagpunktet er gitt ved en
av de følgende to formlene, som skal velges i henhold til referansemassen til den enheten prøvingen
gjelder:
H = 25 + 0,20 M
for traktorer med en referansemasse på under 2 000 kg,
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H = 125 + 0,15 M
for traktorer med en referansemasse på over 2 000 kg.
3.2.1.1.3.8

For traktorer med vendbar førerplass (vendbart sete og ratt):
–

dersom veltevernet er en bakmontert veltebøyle med to stolper, skal den valgte høyden være
den største som er gitt enten ved den relevante formelen ovenfor eller den relevante formelen
nedenfor:
H = (25 + 0,20 M) (B6 + B) / 2B
for traktorer med en referansemasse på under 2 000 kg,
H = (125 + 0,15 M) (B6 + B) / 2B
for traktorer med en referansemasse på over 2 000 kg.

–

For andre typer veltevern skal den valgte høyden være den største som er gitt enten ved den
relevante formelen ovenfor eller den relevante formelen nedenfor:
H = 25 + 0,20 M
for traktorer med en referansemasse på under 2 000 kg,
H = 125 + 0,15 M
for traktorer med en referansemasse på over 2 000 kg.

Pendelloddet skal deretter utløses og slå mot veltevernet.
3.2.1.1.4

Ve r t i k a l b e l a s t n i n g s p r ø v i n g b a k
Bjelken skal plasseres tvers over den bakre øverste delen av veltevernet, og resultanten av den
vertikale belastningskraften skal befinne seg i traktorens midtplan i lengderetningen. Det skal påføres
en kraft Fv, hvor:
Fv = 20 M
Kraften Fv skal påføres i minst fem sekunder etter at det ikke lenger visuelt kan slås fast at veltevernet
beveger seg.
Dersom bakre del av veltevernets tak ikke kan motstå full vertikal belastningskraft, skal kraften
påføres inntil taket er så mye nedbøyd at det faller sammen med det planet som forbinder veltevernets
øverste punkt med den delen av traktorens bakpart som kan bære traktoren når den er veltet.
Deretter fjernes kraften, og bjelken flyttes slik at den ligger over den delen av veltevernet som vil
bære traktoren når den er veltet. Deretter påføres kraften Fv på nytt.

3.2.1.1.5

Ve r t i k a l b e l a s t n i n g s p r ø v i n g f o r a n
Bjelken skal plasseres tvers over den fremre øverste delen av veltevernet, og resultanten av den
vertikal belastningskraften skal befinne seg i traktorens midtplan i lengderetningen. Det skal påføres
en kraft Fv, hvor:
Fv = 20 M
Kraften Fv skal påføres i minst fem sekunder etter at det ikke lenger visuelt kan slås fast at veltevernet
beveger seg.
Dersom fremre del av veltevernets tak ikke kan motstå full vertikal belastningskraft, skal kraften
påføres inntil taket er så mye nedbøyd at det faller sammen med det planet som forbinder veltevernets
øverste punkt med den delen av traktorens forpart som kan bære traktoren når den er veltet.
Deretter fjernes kraften, og bjelken flyttes slik at den ligger over den delen av veltevernet som vil
bære traktoren når den er veltet. Deretter påføres kraften Fv på nytt.
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3.2.1.1.6

Utfyllende slagprøving
Dersom det under en slagprøving oppstår brudd eller sprekker av betydning, skal det utføres en ny,
lignende slagprøving, men med en fallhøyde på:
H’ = (H × 10–1) (12 + 4a) (1 + 2a)–1
umiddelbart etter slagprøvingen som forårsaket bruddene eller sprekkene, der «a» angir forholdet
mellom den varige deformasjonen (Dp) og den elastiske deformasjonen (De):
a = Dp / De
målt i slagpunktet. Den nye varige deformasjonen som forårsakes av det andre slaget, skal ikke være
større enn 30 % av den varige deformasjonen som er forårsaket av det første slaget.
For å kunne utføre den utfyllende prøvingen, er det nødvendig å måle den elastiske deformasjonen
under alle slagprøvingene.

3.2.1.1.7

Utfyllende vertikal belastningsprøving
Dersom det under en vertikal belastningsprøving oppstår brudd eller sprekker av betydning, skal en
ny, lignende vertikal belastningsprøving, men med en kraft tilsvarende 1,2 Fv, utføres umiddelbart
etter den vertikale belastningsprøvingen som forårsaket bruddene eller sprekkene.

3.2.1.2

Målinger som skal utføres

3.2.1.2.1

B r u d d o g s p re k k e r
Etter hver prøving skal alle konstruksjonsdeler, skjøter og festesystemer undersøkes visuelt for brudd
og sprekker, og det skal ses bort fra eventuelle små sprekker i uviktige deler.
Det skal ses bort fra alle sprekker som er forårsaket av kantene på pendelloddet.

3.2.1.2.2

I n n t re n g n i n g i f r i s o n e n
Etter hver prøving skal veltevernet undersøkes for å kontrollere om noen del av dette har trengt inn i
frisonen rundt førersetet, som definert i nr. 1.6.
Videre skal frisonen ikke befinne seg utenfor det området som beskyttes av veltevernet. For dette
formål skal frisonen anses å være utenfor det området som beskyttes av veltevernet, dersom noen del
av den ville ha kommet i kontakt med flatt underlag dersom traktoren hadde veltet i den retningen som
prøvingsbelastningen påføres fra. I denne sammenhengen skal innstillingen for fordekk, bakdekk og
sporvidde skal være den minste standardinnstillingen som produsenten har oppgitt.

3.2.1.2.3

Elastisk deformasjon (ved slagprøving på siden)
Den elastiske deformasjonen skal måles (810 + av) mm over setets indekspunkt på det vertikalplanet
belastningen påføres. Til denne målingen kan det brukes en innretning lignende den som vises i figur
7.8.

3.2.1.2.4

Va r i g d e f o r m a s j o n
Etter den siste vertikale belastningsprøvingen skal den varige deformasjonen til veltevernet
registreres. For dette formål skal stillingen til veltevernets hoveddeler i forhold til setets indekspunkt
registreres før prøvingen begynner.

3.2.2

Statisk prøving

3.2.2.1

Horisontal og vertikal belastningsprøving

3.2.2.1.1

H o r i s o n t a l b e l a s t n i n g sp r ø v i n g b a k

3.2.2.1.1.1

Belastningen skal påføres horisontalt på et vertikalplan som er parallelt med traktorens midtplan i
lengderetningen.
Belastningspunktet skal være den delen av veltevernet som antas å treffe bakken først ved en ulykke
som skyldes velting bakover, normalt den øvre kanten. Vertikalplanet der belastningen påføres, skal
ligge i en avstand som tilsvarer 1/3 av den ytre bredden på veltevernets øvre del fra midtplanet i
lengderetningen.
Dersom veltevernet er avrundet eller har utstikkende deler ved dette punktet, skal det brukes kiler for
å sikre at belastningsprøvingen kan gjennomføres, men uten at disse forsterker veltevernet på noen
måte.
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3.2.2.1.1.2

Enheten skal forankres til underlaget som beskrevet i nr. 3.1.6.3.

3.2.2.1.1.3

Energien veltevernet absorberer under prøvingen skal være minst:
Eil = 2,165 × 10–7 M L2
eller
Eil = 0,574 × I

3.2.2.1.1.4

For traktorer med vendbar førerplass (vendbart sete og ratt) skal energien være den største som er gitt
enten ved den relevante formelen ovenfor eller følgende formel:
Eil = 500 + 0,5 M

3.2.2.1.2

H o r i s o n t a l b e l a s t n i n g sp r ø v i n g f o r a n

3.2.2.1.2.1

Belastningen skal påføres horisontalt på et vertikalplan parallelt med traktorens midtplan i
lengderetningen. Belastningspunktet skal være den delen av veltevernet som antas å treffe bakken
først dersom traktoren velter over på siden under kjøring forover, normalt den øvre kanten.
Belastningspunktet skal befinne seg i en avstand på 1/6 av bredden på toppen av veltevernet, innenfor
et vertikalplan som er parallelt med traktorens midtplan, og som berører den ytterste delen av
veltevernets topp.
Dersom veltevernet er avrundet eller har utstikkende deler ved dette punktet, skal det brukes kiler for
å sikre at belastningsprøvingen kan gjennomføres, men uten at disse forsterker veltevernet på noen
måte.

3.2.2.1.2.2

Enheten skal forankres til underlaget som beskrevet i nr. 3.1.6.3.

3.2.2.1.2.3

Energien veltevernet absorberer under prøvingen skal være minst:
Eil = 500 + 0,5 M

3.2.2.1.2.4

For traktorer med vendbar førerplass (vendbart sete og ratt):
–

Dersom veltevernet er en bakmontert veltebøyle med to stolper, skal formelen ovenfor anvendes.

–

For andre typer veltevern skal energien være den største som er gitt enten ved formelen ovenfor
eller den valgte av formlene nedenfor:
Eil = 2,165 × 10–7 ML2
eller
Eil = 0,574 I

3.2.2.1.3

H o r i s o n t a l b e l a s t n i n g sp r ø v i n g p å s i d e n

3.2.2.1.3.1

Sidebelastningen skal påføres horisontalt på et vertikalplan som er vinkelrett på traktorens midtplan i
lengderetningen og passerer 60 mm foran setets indekspunkt når setet er midtstilt i lengderetningen.
Belastningspunktet skal være den delen av veltevernet som antas å treffe bakken først ved en ulykke
som skyldes velting mot siden, normalt den øvre kanten.

3.2.2.1.3.2

Enheten skal forankres til underlaget som beskrevet i nr. 3.1.6.3.

3.2.2.1.3.3

Energien veltevernet absorberer under prøvingen skal være minst:
Eis = 1,75 M

3.2.2.1.3.4

For traktorer med vendbar førerplass (vendbart sete og ratt) skal belastningspunktet være i planet
som er vinkelrett på traktorens midtplan i lengderetningen og passerer gjennom midtpunktet på det
segmentet som forbinder de to indekspunktene for setet, som bestemmes ved å forbinde setets to
forskjellige innstillinger. For veltevern med et system med to stolper skal belastningspunktet være på
en av de to stolpene.
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3.2.2.1.3.5

For traktorer med vendbar førerplass (vendbart sete og ratt), hvor veltevernet er en bakmontert
veltebøyle med to stolper, skal energien være den største som er gitt ved en av formlene nedenfor:
Eis = 1,75 M
eller
Eis = 1,75 M (B6 + B)/2B

3.2.2.1.4

Ve r t i k a l b e l a s t n i n g s p r ø v i n g b a k
Alle bestemmelser er identiske med dem som er gitt i nr. 3.2.1.1.4.

3.2.2.1.5

Ve r t i k a l b e l a s t n i n g s p r ø v i n g f o r a n
Alle bestemmelser er identiske med dem som er gitt i nr. 3.2.1.1.5.

3.2.2.1.6

U t f y l l e n d e o v e r b e l a s t n i n g s p r ø v i n g ( f i g u r 7 . 9 - 7 . 11 )
En overbelastningsprøving skal utføres dersom kraften avtar med mer enn 3 % under de siste 5 % av
oppnådd deformasjon, når den nødvendige energien opptas av veltevernet (se figur 7.10).
Overbelastningsprøvingen omfatter gradvis økning av den horisontale belastningen ved økninger på
5 % av det opprinnelige energibehovet opp til høyst 20 % av den tilførte energien (se figur 7.11).
Overbelastningsprøvingen er tilfredsstillende dersom kraften etter hver økning på 5 %, 10 % eller
15 % av den nødvendige energien, avtar med mindre enn 3 % for en økning på 5 % og forblir over 0,8
Fmax.
Overbelastningsprøvingen er tilfredsstillende dersom kraften etter at veltevernet har opptatt 20 % av
den tilførte energien, overstiger 0,8 Fmax.
Ytterligere brudd eller sprekker og/eller inntrenging i eller manglende beskyttelse av frisonen som
følge av elastisk deformasjon, tillates under overbelastningsprøvingen. Etter at belastningen er
fjernet, skal imidlertid veltevernet ikke trenge inn i frisonen, som skal være fullstendig beskyttet.

3.2.2.1.7

Utfyllende vertikal belastningsprøving
Dersom det under en vertikal belastningsprøving oppstår brudd eller sprekker av betydning, skal en
ny, lignende vertikal belastningsprøving, men med en kraft tilsvarende 1,2 Fv, utføres umiddelbart
etter den vertikale belastningsprøvingen som forårsaket bruddene eller sprekkene.

3.2.2.2

Målinger som skal utføres

3.2.2.2.1

B r u d d o g s p re k k e r
Etter hver prøving skal alle konstruksjonsdeler, skjøter og festesystemer undersøkes visuelt for brudd
og sprekker, og det skal ses bort fra eventuelle små sprekker i uviktige deler.

3.2.2.2.2

I n n t re n g n i n g i f r i s o n e n
Etter hver prøving skal veltevernet undersøkes for å kontrollere om noen del av dette har trengt inn i
frisonen, som definert i nr. 1.6 i vedlegg I.
I tillegg skal det kontrolleres om noen del av frisonen befinner seg utenfor det området som beskyttes
av veltevernet. For dette formål skal frisonen anses å være utenfor det området som beskyttes av
veltevernet, dersom noen del av den ville ha kommet i kontakt med flatt underlag dersom traktoren
hadde veltet i den retningen slaget kom fra. Innstillingene for fordekk, bakdekk og sporvidde skal i
denne sammenhengen antas å være den minste som produsenten har angitt.

3.2.2.2.3

E l a s t i s k d e f o r m a s j o n un d e r b e l a s t n i n g s p r ø v i n g p å s i d e n
Den elastiske deformasjonen skal måles (810 + av) mm over setets indekspunkt på det vertikalplanet
belastningen påføres. Til denne målingen kan det brukes en innretning lignende den som vises i figur
7.8.

3.2.2.2.4

Va r i g d e f o r m a s j o n
Etter den siste vertikale belastningsprøvingen skal den varige deformasjonen til veltevernet
registreres. For dette formål skal stillingen til veltevernets hoveddeler i forhold til setets indekspunkt
registreres før prøvingen begynner.
Utvidelse til andre traktormodeller
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3.3.1

[ikke relevant]

3.3.2

Teknisk utvidelse

23.6.2016

Dersom det utføres tekniske endringer av traktoren, veltevernet eller metoden for festing av
veltevernet til traktoren, kan prøvingsinstitusjonen som utførte den opprinnelige prøvingen, utstede
en «teknisk utvidelsesrapport» i følgende tilfeller:
3.3.2.1

Utvidelse av veltevernprøvingens resultater til andre traktormodeller
Det er ikke nødvendig å utføre slagprøving og vertikal belastningsprøving på hver traktormodell
dersom veltevernet og traktoren oppfyller vilkårene i nr. 3.3.2.1.1- 3.3.2.1.5 nedenfor.

3.3.2.1.1

Veltevernet skal være identisk med veltevernet som har gjennomgått prøving.

3.3.2.1.2

Den nødvendige energien skal ikke overstige den energien som ble beregnet for den opprinnelige
prøvingen, med mer enn 5 %.

3.3.2.1.3

Festemetoden og de delene på traktoren som veltevernet festes til, skal være identiske.

3.3.2.1.4

Alle deler som kan avlaste veltevernet, for eksempel skvettskjermer og motorpanser, skal være
identiske.

3.3.2.1.5

Setets plassering og kritiske mål innenfor veltevernet og plasseringen av veltevernet og traktoren i
forhold til hverandre skal være slik at frisonen fortsatt er beskyttet av veltevernet gjennom de ulike
fasene av prøvingene uansett deformasjoner (dette skal kontrolleres ved å bruke samme referanse for
frisonen som i den opprinnelige prøvingsrapporten, henholdsvis setets referansepunkt [SRP] og setets
indekspunkt [SIP]).

3.3.2.2

Utvidelse
av
veltevernprøvingens
veltevernmodeller

resultater

til

endrede

Denne framgangsmåten skal følges når bestemmelsene i nr. 3.3.2.1 ikke er oppfylt, men den skal ikke
følges når metoden for festing av veltevernet til traktoren ikke følger samme prinsipp (f.eks. dersom
gummistøtter erstattes av en opphengsinnretning):
3.3.2.2.1

Endringer som ikke påvirker resultatene av den opprinnelige prøvingen (f.eks. fastsveising av en
festeplate for tilbehør på et ikke-kritisk sted på veltevernet), montering av seter med forskjellig
plassering av seteindekspunkt i veltevernet (men det skal kontrolleres at de(n) nye frisonen(e) forblir
innenfor det deformerte veltevernet under alle prøvingene).

3.3.2.2.2

Endringer som kanskje kan påvirke resultatene av den opprinnelige prøvingen, uten at det settes
spørsmålstegn ved om veltevernet bør godkjennes (f.eks. endring av en konstruksjonsdel, endring
av metoden for festing av veltevernet til traktoren). Det kan utføres en valideringsprøving, og
prøvingsresultatene skal inngå i utvidelsesrapporten.
Følgende begrensninger gjelder for denne typen utvidelser:

3.3.2.2.2.1

Høyst fem utvidelser kan godkjennes uten en valideringsprøving.

3.3.2.2.2.2

Resultatene av valideringsprøvingen godtas som grunn til utvidelse dersom alle godkjenningsvilkårene
i regelverket er oppfylt, og:
dersom deformasjonen som måles etter hver slagprøving, ikke avviker med mer enn ± 7 % fra
deformasjonen som ble målt etter hver slagprøving i den opprinnelige prøvingsrapporten (ved
dynamisk prøving),
dersom kraften som måles når det nødvendige energinivået er oppnådd under de forskjellige
horisontale belastningsprøvingene, ikke avviker med mer enn ± 7 % fra den kraften som ble målt da
den nødvendige energien ble oppnådd i den opprinnelige prøvingen, og deformasjonen som måles(*)
når det nødvendige energinivået er oppnådd under de forskjellige horisontale belastningsprøvingene,
ikke avviker med mer enn ± 7 % fra den deformasjonen som ble målt da den nødvendige energien ble
oppnådd i den opprinnelige prøvingen (ved statisk prøving).

3.3.2.2.2.3

Det kan inngå mer enn én endring av et veltevern i en enkelt utvidelsesrapport, dersom disse
utgjør forskjellige valgmuligheter for det samme veltevernet, men det kan bare godkjennes én
valideringsprøving i en enkelt utvidelsesrapport. De valgmulighetene som ikke gjennomgår prøving,
skal beskrives i et eget avsnitt i utvidelsesrapporten.

3.3.2.2.3

Økning av den referansemassen som er angitt av produsenten, for et veltevern som allerede har
gjennomgått prøving. Dersom produsenten vil beholde det samme godkjenningsnummeret, er det
mulig å utstede en utvidelsesrapport etter gjennomført valideringsprøving (grenseverdiene på ± 7 %,
beskrevet i nr. 3.3.2.2.2.2, får i så fall ikke anvendelse).
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3.4

[ikke relevant]

3.5

Velteverns egenskaper i kaldt vær

3.5.1

Dersom det hevdes av veltevernet har egenskaper som gjør det bestandig mot kaldskjørhet, skal
produsenten oppgi nærmere opplysninger, som skal inngå i rapporten.

3.5.2

Følgende krav og framgangsmåter skal sikre styrke og motstand mot sprøbrudd ved lave temperaturer.
Det foreslås at følgende minstekrav til materialer skal være oppfylt ved vurdering av veltevernets
egnethet ved lave driftstemperaturer, i de landene hvor det kreves en slik tilleggsbeskyttelse ved drift.

3.5.2.1

Bolter og muttere som brukes til å feste veltevernet til traktoren og til å forbinde konstruksjonsdeler
på veltevernet, skal ha egnede, kontrollerte seighetsegenskaper ved lave temperaturer.

3.5.2.2

Alle sveiseelektroder som brukes i framstillingen av konstruksjonsdeler og fester, skal være forenlige
med materialene i veltevernet, som angitt i nr. 3.5.2.3 nedenfor.

3.5.2.3

Stålmaterialer til veltevernets konstruksjonsdeler skal bestå av materialer med kontrollert seighet
som oppfyller minstekravene ved Charpy V-skårslagprøving, som vist i tabell 7.1. Stålkvaliteten skal
angis i samsvar med ISO 630:1995.
Stål med en tykkelse etter valsing på mindre enn 2,5 mm og et karboninnhold på mindre enn 0,2 %,
anses å oppfylle dette kravet.
Konstruksjonsdeler i veltevernet som er framstilt av andre materialer enn stål, skal ha en tilsvarende
slagfasthet ved lave temperaturer.

3.5.2.4

Ved prøving i henhold til Charpy V-skårslagprøving skal prøvelegemenes størrelse ikke være mindre
enn de største størrelsene i tabell 7.1 som materialet tillater.

3.5.2.5

Charpy V-skårslagprøvingen skal utføres i samsvar med framgangsmåten i ASTM A 370-1979, med
unntak av at prøvelegemenes størrelse skal være i samsvar med målene i tabell 7.1.
Tabell 7.1
Minste slagenergi ved Charpy V-skårslagprøving

Prøvelegemets størrelse

Energi ved

Energi ved

–30 °C

–20 °C

mm

J

J(b)

10 × 10(a)

11

27,5

10 × 9

10

25

9,5

24

10 × 7,5( )

9,5

24

10 × 7

9

22,5

10 × 6,7

8,5

21

10 × 6

8

20

10 × 5( )

7,5

19

10 × 4

7

17,5

10 × 3,5

6

15

10 × 3

6

15

10 × 2,5(a)

5,5

14

10 × 8
a

a

()
a

()
b

Angir foretrukket størrelse. Størrelsen på prøvelegemet skal ikke være mindre enn den største foretrukne
størrelse som materialet tillater.
Energikravet ved – 20 °C er 2,5 ganger den verdien som er fastsatt for – 30 °C. Andre faktorer kan påvirke
slagenergistyrken, som valseretning, flytegrense, kornorientering og sveising. Disse faktorene skal tas med i
betraktning ved utvelgelse og bruk av stålet.
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3.5.2.6

Som alternativ til denne framgangsmåten kan det brukes tettet eller halvtettet stål, som det skal gis
tilstrekkelige spesifikasjoner for. Stålkvaliteten skal spesifiseres i samsvar med ISO 630:1995, endret
1:2003.

3.5.2.7

Prøvelegemene skal tas i lengderetningen fra flate emner, rør eller konstruksjonsdeler til bruk i
veltevernet, før forming eller sveising. Prøvelegemer fra rør eller konstruksjonsdeler skal tas fra
midten på den siden som har størst mål, og skal ikke omfatte sveiseskjøter.

3.6

[ikke relevant]

Figur 7.1
Frisone
Figur 7.1.a

Figur 7.1.b

Sett fra siden

Sett bakfra

Snitt gjennom referanseplanet

Mål i millimeter

Figur 7.1.c
Sett ovenfra

1 — Setets indekspunkt

2 — Referanseplan
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Figur 7.2.a
Frisone for traktorer med vendbart sete: veltebøyle med to stolper

Figur 7.2.b
Frisone for traktorer med vendbart sete: andre typer veltevern

Nr. 35/899

Nr. 35/900
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Figur 7.3
Pendellodd med opphengingskjettinger eller -ståltau

Slagflate

Mål i millimeter
Stift for markering av
tyngdepunkt

Figur 7.4
Eksempel på forankring av traktor (slagprøving bak)

To forankringer

To forankringer

Stoppbjelke
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Nr. 35/901

Figur 7.5
Eksempel på forankring av traktor (slagprøving foran)

To forankringer

To forankringer

Stoppbjelke

To forankringer – Stoppbjelke – To forankringer

Figur 7.6
Eksempel på forankring av traktor (slagprøving på siden)

Avrundet for sikkert grep
mot felgkanten

Skråskåret
Pendelloddets
tyngdepunktbane
går gjennom
kontaktpunktet

Forankring (se nr. 6.6.3.)

Støtte

Slakt tau
(valgfritt)

Bjelke av nåletre,
150 mm x 150 mm

Bjelke mot siden på for- og bakhjulene og støtte fastkilt
mot felgen etter forankring
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Figur 7.7
Eksempel på rigg for vertikal belastningsprøving av traktor

Universalledd

Kraft

Kraft

Dobbeltvirkende
hydraulikksylinder

Universalledd

Oppstøtting av forog bakaksel

Figur 7.8
Eksempel på innretning for måling av elastisk deformasjon

Horisontal stang festet til
veltevernet

Friksjonsring

1

— Varig deformasjon

2

— Elastisk deformasjon

3

— Samlet deformasjon (varig pluss elastisk)

Vertikal støtte
festet til traktorens
understell eller til
veltevernets gulv
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Nr. 35/903

Figur 7.9
Kraft/deformasjonskurve
Overbelastningsprøving er ikke nødvendig
Statisk belastningskraft

Beregnet basisenergi (se
merknad 2)

Deformasjon

––

Merknader:
1. Fa bestemmes i forhold til 0,95 D′.
2. Overbelastningsprøving er ikke nødvendig, da Fa ≤ 1,03 F′.
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Figur 7.10
Kraft/deformasjonskurve
Overbelastningsprøving er nødvendig

Statisk belastningskraft

Beregnet basisenergi
(se merknad 2)
Energi økt med 5 % (se
merknad 3)

Statisk belastningskraft

Deformasjon

Merknader:
1. Fa bestemmes i forhold til 0,95 D′.
2. Overbelastningsprøving er nødvendig, da Fa > 1,03 F′.
3. Resultatet av overbelastningsprøvingen er tilfredsstillende, da Fb > 0,97 F′ og Fb > 0,8Fmax.
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Nr. 35/905

Figur 7.11
Kraft/deformasjonskurve
Overbelastningsprøvingen skal fortsettes
Statisk belastningskraft

Beregnet basisenergi
(se merknad 2)
Energi økt med 5 %
(se merknad 3)
Energi økt med 10 %
(se merknad 4)
Energi økt med 15 %
(se merknad 5)
Energi økt med 20 %
(se merknad 6 og 7)

Deformasjon
Overbelastning

Merknader:
1. Fa bestemmes i forhold til 0,95 D′.
2. Overbelastningsprøving er nødvendig, da Fa > 1,03 F′.
3. Fb < 0,97 F′, derfor er ytterligere overbelastning nødvendig.
4. Fc < 0,97 Fb, derfor er ytterligere overbelastning nødvendig.
5. Fd < 0,97 Fc, derfor er ytterligere overbelastning nødvendig.
6. Resultatet av overbelastningsprøvingen er tilfredsstillende dersom Fe > 0,8 Fmax.
7. Prøvingen er ikke bestått dersom belastningen på noe tidspunkt faller til under 0,8 Fmax.
____________
(*) Varig + elastisk deformasjon målt når nødvendig energinivå er oppnådd.»
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VEDLEGG III
Endringer av direktiv 86/415/EØF
I direktiv 86/415/EØF gjøres følgende endringer:
1.

I vedlegg II gjøres følgende endringer:
a) Nr. 2.4.2.2.3 skal lyde:
«2.4.2.2.3.

Den hydrauliske løftemekanismen med trepunktsoppheng aktiveres ved
betjeningsinnretninger som krever vedvarende påvirkning fra operatørens side.»

hjelp

av

b) Nytt nr. 2.5 skal lyde:

2.

«2.5

Betjeningsinnretninger for kraftuttak

2.5.1.

Motoren skal ikke kunne startes når kraftuttaket er innkoplet.

2.5.2.

Utvendige betjeningsinnretninger

2.5.2.1

Betjeningsinnretningene skal plasseres slik at operatøren kan aktivere dem fra et sikkert sted.

2.5.2.2

Betjeningsinnretningene skal være konstruert på en måte som forhindrer utilsiktet aktivering.

2.5.2.3

Betjeningsinnretningen som brukes til å starte motoren, skal virke etter prinsippet om krav om
vedvarende påvirkning fra operatørens side, i det minste i de første tre sekundene etter aktivering.

2.5.2.4

Tidsforsinkelsen mellom aktiveringen av betjeningsinnretningene og det tilsiktede resultatet,
skal ikke overskride tiden det tar det tekniske inn- eller utkoplingssystemet å virke. Dersom
denne tiden overskrides, skal kraftuttaket koples ut automatisk.

2.5.2.5

Det skal alltid være mulig å koble ut kraftuttaket fra operatørplassen og fra relevante utvendige
betjeningsinnretninger. Utkoplingsfunksjonen skal alltid overstyre andre betjeningsinnretninger.

2.5.2.6

Vekselvirkning mellom betjeningsinnretninger for kraftuttaket som er plassert henholdsvis
utvendig og ved operatørplassen, skal ikke være tillatt.»

I vedlegg III gjøres følgende endringer:
–

Under symbol 1 skal følgende settes inn: «Alternativt kan symbol 8.18 i ISO 3767-1:1998 brukes».

–

Under symbol 3 skal følgende settes inn: «Alternativt kan symbol 8.19 i ISO 3767-1:1998 brukes».

–

Under symbol 6 skal følgende settes inn: «Alternativt kan symbol 7.11 i ISO 3767-2:1991 kombinert med
symbol 7.1-7.5 i ISO 3767-1:1998 brukes.»

–

Under symbol 7 skal følgende settes inn: «Alternativt kan symbol 7.12 for kraftuttakssymbolet i ISO 37672:1991 kombinert med symbol 7.1-7.5 i ISO 3767-1:1991 brukes.»
______
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VEDLEGG IV
Endringer av direktiv 87/402/EØF
I direktiv 87/402/EØF gjøres følgende endringer:
1.

I vedlegg I skal nr. 1 lyde:
«1. Definisjonene og kravene i nr. 1 i regelverk 6(*) i OECD-vedtak C(2008) 128 av oktober 2008, med unntak av
nr. 1.1 (jordbruks- og skogbrukstraktorer), får anvendelse, og de skal lyde:
«1.

Definisjoner

1.1

[ikke relevant]

1.2

Veltevern
Med veltevern (veltehytte eller velteramme) menes det vern på en traktor som har som
hovedformål å unngå eller begrense den faren som føreren utsettes for dersom traktoren velter
under normal bruk.
Veltevernet kjennetegnes ved at det danner en frisone stor nok til å beskytte føreren når
vedkommende sitter enten innenfor det området som avgrenses av veltevernet, eller innenfor
et område som avgrenses av en rekke rette linjer fra ytterkantene av veltevernet til alle deler
av traktoren som kan komme i kontakt med flatt underlag, og som kan bære traktoren i denne
posisjonen dersom traktoren velter.

1.3

Sporvidde

1.3.1

Innledende definisjon: hjulets midtplan
Hjulets midtplan ligger midt mellom de to planene for felgenes omkrets på deres ytterside.

1.3.2

Definisjon av sporvidde
Vertikalplanet gjennom hjulakselen krysser sitt midtplan langs en rett linje som møter støtteflaten
i et punkt. Dersom A og B er de to punktene som er definert på denne måten for hjulene på samme
traktoraksel, er sporvidden avstanden mellom punkt A og B. Sporvidden kan defineres på denne
måten for både for- og bakhjul. Når det gjelder tvillinghjul, er sporvidden avstanden mellom
begge hjulparenes midtplan.

1.3.3

Tilleggsdefinisjon: traktorens midtplan
Ytterpunktene for punkt A og B på traktorens bakaksel gir den største mulige verdien for
sporvidden. Vertikalplanet som danner en rett vinkel på linjen AB i dennes midtpunkt, er
traktorens midtplan.

1.4

Akselavstand
Avstanden mellom de vertikalplan som går gjennom de to linjene AB som definert ovenfor, én
for forhjulene og én for bakhjulene.

1.5

Bestemmelse av setets indekspunkt, setets plassering og innstilling under prøving

1.5.1

S e t e t s i n d e k s p u n k t ( S I P ) ( **)
Setets indekspunkt skal bestemmes i samsvar med ISO 5353:1995.

1.5.2

Setets plassering og innstilling under prøving

1.5.2.1

Dersom hellingen på ryggstøtten og sitteflaten er justerbar, skal den justeres slik at setets
indekspunkt er i høyeste bakre posisjon.
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1.5.2.2

Dersom setet er utstyrt med fjæring, skal det blokkeres midtveis i vandringen, med mindre dette
strider mot seteprodusentens klare anvisning.

1.5.2.3

Dersom setets innstilling bare er justerbar i lengderetningen og i høyden, skal lengdeaksen som
går gjennom setets indekspunkt, være parallell med traktorens vertikalplan i lengderetningen
gjennom rattets midtpunkt, med en tillatt sideforskyvning på høyst 100 mm.

1.6

Frisone

1.6.1

Ve r t i k a l t r e f e r a n s e p l a n o g r e f e r a n s e l i n j e
Frisonen (figur 6.1 i vedlegg II) defineres ut fra et vertikalt referanseplan og en referanselinje:

1.6.1.1

Referanseplanet er et vertikalplan, vanligvis på langs av traktoren gjennom setets indekspunkt
og rattets midtpunkt. Normalt sammenfaller referanseplanet med traktorens midtplan i
lengderetningen. Referanseplanet skal antas å bevege seg horisontalt med setet og rattet under
belastning, men å forbli vinkelrett på traktoren eller gulvet på veltevernet.

1.6.1.2

Referanselinjen er den linjen i referanseplanet som går gjennom et punkt som ligger 140 + ah bak
og 90 – av under setets indekspunkt, og gjennom det første punktet i rattkransen som den krysser
når den forlenges horisontalt.

1.6.2

Bestemmelse av frisonen for traktorer med et ikke-vendbart sete
Frisonen for traktorer med et ikke-vendbart sete defineres i nr. 1.6.2.1-1.6.2.11 nedenfor og
avgrenses av de følgende plan når traktoren står på en horisontal flate og setet, dersom dette er
justerbart, er justert til høyeste bakre posisjon(***) og rattet, dersom dette er justerbart, er justert
til midtstilling for kjøring i sittende stilling:

1.6.2.1

to vertikalplan 250 mm på hver side av referanseplanet, som strekker seg 300 mm over planet
som defineres i nr. 1.6.2.8 nedenfor, og minst 550 mm i lengderetningen foran det vertikalplanet
som er vinkelrett på referanseplanet som går (210 – ah) mm foran setets indekspunkt,

1.6.2.2

to vertikalplan 200 mm på hver side av referanseplanet, som strekker seg 300 mm over planet
som defineres i nr. 1.6.2.8 nedenfor, og i lengderetningen fra planet som defineres i nr. 1.6.2.11
nedenfor, til vertikalplanet som er vinkelrett på referanseplanet som passerer (210 – ah) mm foran
setets indekspunkt,

1.6.2.3

et skråplan som er vinkelrett på referanseplanet, parallelt med og beliggende 400 mm over
referanselinjen, som strekker seg bakover til det punktet hvor det skjærer gjennom vertikalplanet
som er vinkelrett på referanseplanet og går gjennom et punkt (140 + ah) mm bak setets
indekspunkt,

1.6.2.4

et skråplan som er vinkelrett på referanseplanet som møter planet definert i nr. 1.6.2.3 ovenfor, i
dettes bakerste kant og hviler på ryggstøttens øverste del,

1.6.2.5

et vertikalplan som er vinkelrett på referanseplanet, og som går minst 40 mm foran rattet og
minst 760 – ah foran setets indekspunkt,

1.6.2.6

en sylindrisk flate som har aksen vinkelrett på referanseplanet, har en radius på 150 mm og
tangerer de planene som defineres i nr. 1.6.2.3 og 1.6.2.5,

1.6.2.7

to parallelle skråplan som går gjennom de øverste kantene av de plan som er definert i nr. 1.6.2.1
ovenfor, slik at skråplanet på slagsiden ikke kommer nærmere referanseplanet over frisonen enn
100 mm,
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1.6.2.8

et horisontalplan som går gjennom et punkt 90 – av under setets indekspunkt,

1.6.2.9

to deler av vertikalplanet som er vinkelrett på referanseplanet som går 210 – ah foran setets
indekspunkt, der begge disse forbinder henholdsvis de bakerste grensene for de plan som er
definert i nr. 1.6.2.1 ovenfor, og de fremste grensene for de plan som er definert i nr. 1.6.2.2
ovenfor,

1.6.2.10

to deler av horisontalplanet som går 300 mm over planet definert i nr. 1.6.2.8 ovenfor, der begge
disse forbinder henholdsvis de øverste grensene for vertikalplanene definert i nr. 1.6.2.2 ovenfor
med de nederste grensene for de skråplanene som er definert i nr. 1.6.2.7 ovenfor,

1.6.2.11

enn flate, buet om nødvendig, med en generatrise som er vinkelrett på referanseplanet, og som
hviler på bakre del av ryggstøtten.

1.6.3

Bestemmelse av frisonen for traktorer med vendbar førerplass
For traktorer med vendbar førerplass (vendbart sete og ratt) skal frisonen være det området som
avgrenses av de to frisonene som defineres av rattets og setets to forskjellige stillinger.

1.6.4

Forskjellige seter

1.6.4.1

For traktorer som kan utstyres med forskjellige seter, skal det avgrensede området som omfatter
indekspunktene for alle mulige seter, brukes under prøvingene. Veltevernet skal ikke trenge inn i
den større frisonen, som fastsettes ut fra disse forskjellige seteindekspunktene.

1.6.4.2

Dersom det foreslås en ny type sete etter at prøvingen har funnet sted, skal det avgjøres om
frisonen rundt det nye setets indekspunkt ligger innenfor det avgrensede området som er fastsatt
tidligere. Dersom dette ikke er tilfelle, skal det foretas ny prøving.

1.7

Tillatte toleranser ved måling
Lineære dimensjoner:

± 3 mm

med unntak av

— dekkutbøyning:

± 1 mm

— veltevernets deformasjon under horisontal belastning:

± 1 mm

— pendelloddets fallhøyde:

± 1 mm

Masse

±1%

Kraft:

±2%

Vinkel:
1.8

± 2°

Symboler
ah

(mm)

Halvparten av horisontal seteinnstilling

av

(mm)

Halvparten av vertikal seteinnstilling

B

(mm)

Traktorens minste totalbredde

Bb

(mm)

Veltevernets største ytre bredde

D

(mm)

Deformasjon av veltevernet ved slagpunktet (dynamisk prøving) eller ved det
punktet og i den retningen belastningen ble påført (statisk prøving)

D′

(mm)

Deformasjon av veltevernet ved beregnet nødvendig energi

Ea

(J)

Absorbert belastningsenergi på det punktet belastningen er fjernet. Område
under kraft-deformasjonskurven

Ei

(J)

Absorbert belastningsenergi. Område under kraft-deformasjonskurven

E′i

(J)

Absorbert belastningsenergi etter utfyllende belastningsprøving som følge av
brudd eller sprekker
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E″i

(J)

Absorbert belastningsenergi under overbelastningsprøving i
tilfeller hvor belastningen har blitt fjernet før igangsetting av denne
overbelastningsprøvingen. Område under kraft-deformasjonskurven

Eil

(J)

Tilført energi som skal absorberes under belastning i lengderetningen

Eis

(J)

Tilført energi som skal absorberes under belastning fra siden

F

(N)

Statisk belastningskraft

F′

(N)

Belastningskraft for beregnet nødvendig energi, tilsvarende E′i

F-D

Kraftdeformasjonsdiagram

Fi

(N)

Kraft som påføres hard del bak

Fmax

(N)

Høyeste statiske belastningskraft når belastningen påføres, med unntak av
overbelastning

Fv

(N)

Vertikal belastningskraft

H

(mm)

Pendelloddets fallhøyde (dynamisk prøving)

H′

(mm)

Pendelloddets fallhøyde ved utfyllende prøving (dynamisk prøving)

I

(kgm2)

Traktorens referanse-treghetsmoment rundt bakhjulenes midtlinje, uansett
bakhjulenes masse

L

(mm)

Traktorens referanseakselavstand

M

(kg)

Traktorens referansemasse under styrkeprøving, som definert i nr. 3.2.1.4 i
vedlegg II

__________
OECDs standardregelverk for offisiell prøving av veltevern montert bak på smalsporede jordbruks- og
skogbrukstraktorer med hjul.
(**) For utvidelsesprøvinger til prøvingsrapporter hvor setets referansepunkt (SRP) opprinnelig ble brukt, skal de
påkrevde målingene utføres med henvisning til SRP i stedet for SIP, og det skal tydelig angis at SRP er brukt (se
vedlegg 1).
(***) Brukere minnes om at setets indekspunkt bestemmes i samsvar med ISO 5353, og at dette er et fast punkt i
traktoren som ikke beveger seg når setet er justert til en annen innstilling enn midtstillingen. Ved bestemmelse
av frisonen skal setet være justert til den bakerste og høyeste innstillingen.»»
(*)

2.

Vedlegg II skal lyde:
«VEDLEGG II
Tekniske krav
De tekniske kravene til EF‑typegodkjenning av veltevern montert foran førersetet på smalsporede jordbruks- eller
skogbrukstraktorer med hjul skal være de som er fastsatt i nr. 3 i regelverk 6(*) i OECD-vedtak C(2008) 128 av
oktober 2008, med unntak av nr. 3.2.4 (Prøvingsrapport), nr. 3.4.1 (Administrative utvidelser), nr. 3.5 (Merking)
og nr. 3.7 (Bilbeltefestenes yteevne), og de skal lyde:
«3.

REGLER OG ANVISNINGER

3.1

Vilkår for styrkeprøving

3.1.1

Gjennomføring av to innledende prøvinger
Veltevernet skal bare gjennomgå styrkeprøving dersom både prøving av sidestabilitet og prøving
av om traktoren unngår å rulle videre dersom den velter, er gjennomført med godkjent resultat (se
flytskjema i figur 6.3).

3.1.2

Forberedelse til innledende prøvinger

3.1.2.1

Traktoren skal være påmontert veltevernet i riktig posisjon.
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3.1.2.2

Traktoren skal være påsatt dekk med største diameter som produsenten har oppgitt og med minste
tverrprofil for dekk med denne diameteren. Traktordekkene skal ikke ha flytende ballast, og de skal
pumpes opp til det trykket som er anbefalt for arbeid i terrenget.

3.1.2.3

Bakhjulene skal justeres til minste sporvidde og forhjulene deretter justeres så likt denne sporvidden
som mulig. Dersom det er mulig å ha to fremre sporvidder med samme avstand til bakhjulenes minste
sporvidde, skal den største av disse to sporviddene velges.

3.1.2.4

Alle traktorens tanker skal være oppfylt, eller væskene erstattet med tilsvarende vekt på tilsvarende
sted.

3.1.2.5

Alt tilbehør som brukes i serieproduksjonen, skal være festet på traktoren i normal posisjon.

3.1.3

Prøving av sidestabilitet

3.1.3.1

Traktoren, som er klargjort som beskrevet ovenfor, plasseres på et horisontalplan slik at
omdreiningspunktet for traktorens foraksel (eller for midjestyrte traktorer, det horisontale
omdreiningspunktet mellom de to akslene) kan bevege seg fritt.

3.1.3.2

Ved hjelp av donkraft eller vinsj vippes den delen av traktoren som er fast forbundet med akselen som
bærer mer enn 50 % av traktorens vekt, mens hellingsvinkelen måles kontinuerlig. Denne vinkelen
skal være minst 38° når traktoren hviler i ustabil likevekt på de to hjulene som er i kontakt med
underlaget. Prøvingen skal gjennomføres en gang med rattet blokkert i full sving til høyre og en gang
med rattet blokkert i full sving til venstre.

3.1.4

Prøving av om traktoren unngår å rulle videre dersom den velter

3.1.4.1

Generelle merknader
Denne prøvingen har til hensikt å kontrollere om veltevernet som er montert på traktoren, på
tilfredsstillende måte kan hindre at traktoren ruller videre dersom den velter til siden på en
prøvingsrampe som har en hellingsgrad på 1:1,5 (figur 6.4).
Denne prøvingen kan gjennomføres ved å bruke en av de to prøvingsmetodene som er beskrevet i
nr. 3.1.4.2 og 3.1.4.3.

3.1.4.2

Praktisk påvisning av egenskaper som gjør det mulig å hindre at
traktoren ruller videre dersom den velter

3.1.4.2.1

Velteprøvingen skal utføres på en prøvingsrampe som er minst 4 meter lang (se figur 6.4).
Overflaten skal dekkes med et 18 cm tykt lag av et materiale som målt i henhold til standard
ASAE S313.3 FEB1999 og ASAE EP542 FEB1999, har en konisk gjennomtrengingsindeks på:
A = 235 ± 20
eller
B = 335 ± 20

3.1.4.2.2

Traktoren (klargjort som beskrevet i nr. 3.1.2) skal vippes mot siden med en starthastighet på null.
For å oppnå dette plasseres traktoren øverst på prøvingsrampen på en slik måte at hjulene på den
ene siden hviler på skråningen og traktorens midtplan er parallelt med nivålinjene. Etter at traktoren
har vært i kontakt med skråningens overflate, er det tillatt at traktoren vipper opp fra overflaten ved
å dreie rundt veltevernets øvre hjørne, men den må ikke gå rundt. Traktoren skal falle tilbake på den
siden som først var i kontakt med prøvingsrampen.
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3.1.4.3

Matematisk påvisning av egenskaper som gjør det mulig å hindre at
traktoren ruller videre dersom den velter

3.1.4.3.1

Følgende egenskaper ved traktoren skal fastsettes for beregning av de verdier som gjør det mulig å
hindre at traktoren ruller videre dersom den velter (se figur 6.5):
B0

(m)

Bakdekkenes bredde

B6

(m)

Veltevernets bredde mellom høyre og venstre slagpunkt

B7

(m)

Motorpanserets bredde

D0

(rad)

Forakselens svingvinkel fra nullposisjon til fullt utslag

D2

(m)

Høyde på fordekkene ved full akselbelastning

D3

(m)

Høyde på bakdekkene ved full akselbelastning

H0

(m)

Høyde på forakselens omdreiningspunkt

H1

(m)

Tyngdepunktets høyde

H6

(m)

Slagpunktets høyde

H7

(m)

Motorpanserets høyde

L2

(m)

Horisontal avstand mellom tyngdepunkt og foraksel

L3

(m)

Horisontal avstand mellom tyngdepunkt og bakaksel

L6

(m)

Horisontal avstand mellom tyngdepunktet og veltevernets fremre krysningspunkt
(dette tallet er negativt dersom punktet ligger foran planet for tyngdepunktet)

L7

(m)

Horisontal avstand mellom tyngdepunktet og motorpanserets fremre hjørne

Mc

(kg)

Q

(kgm ) Massens treghetsmoment rundt lengdeaksen som går gjennom tyngdepunktet

S

(m)

Traktorens masse brukt ved beregninger
2

Bakakselens sporvidde

Summen av sporvidden (S) og bredden på dekkene (B0) skal være større enn veltevernets bredde B6.

3.1.4.3.2

Beregningene skal gjøres på grunnlag av de følgende forenklede hypotesene:

3.1.4.3.2.1

Den stillestående traktoren velter på en prøvingsrampe med en hellingsgrad på 1:1,5, med en balansert
foraksel, så snart tyngdepunktet ligger vertikalt over rotasjonsaksen.

3.1.4.3.2.2

Rotasjonsaksen er parallell med traktorens lengdeakse og går gjennom midtpunktet av kontaktflatene
på det for- og bakhjulet som er nederst på prøvingsrampen.

3.1.4.3.2.3

Traktoren glir ikke nedover.

3.1.4.3.2.4

Slaget på prøvingsrampen er delvis elastisk, med en elastisitetskoeffisient på:

U = 0,2

3.1.4.3.2.5

Gjennomtrengingsdybde mot prøvingsrampen og deformasjon av veltevernet gir til sammen:

T = 0,2 m
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3.1.4.3.2.6

Ingen andre deler av traktoren trenger gjennom prøvingsrampen.

3.1.4.3.3

Dataprogrammet (BASIC(**)) som brukes til å fastslå om en smalsporet traktor med veltevern
montert foran, fortsetter å rulle eller stopper å rulle dersom den velter til siden, inngår i dette
regelverket (eksempel 6.1-6.11).

3.1.5

Målemetoder

3.1.5.1

H o r i s o n t a l a v s t a n d m e l l o m t y n g d e p u n k t e t o g b a k a k s e l e n ( L 3) e l l e r
f o r a k s e l e n ( L 2)
Avstanden mellom bak- og forakselen på begge sider av traktoren skal måles for å kontrollere at
rattutslaget er lik null.
Avstanden mellom tyngdepunktet og bakakselen (L3) eller forakselen (L2) skal beregnes ut fra
traktorens massefordeling mellom bak- og forhjulene.

3.1.5.2

H ø y d e p å b a k d e k k e n e ( D 3) o g f o r d e k k e n e ( D 2)
Avstanden fra dekkets høyeste punkt til bakkeplanet skal måles (figur 6.5), og den samme metoden
skal brukes for for- og bakdekkene.

3.1.5.3

Horisontal avstand mellom tyngdepunktet og veltevernets fremre
k r y s n i n g s p u n k t ( L 6)
Avstanden mellom tyngdepunktet og veltevernets fremre krysningspunkt skal måles (figur 6.6.a,
6.6.b og 6.6.c). Dersom veltevernet er plassert foran tyngdepunktets plan, skal det stå et minustegn
(– L6) foran den målte verdien.

3.1.5.4

Ve l t e v e r n e t s b r e d d e ( B 6 )
Avstanden mellom høyre og venstre slagpunkt på veltevernets to vertikale stolper skal måles.
Slagpunktet defineres av planet som tangerer veltevernet og går gjennom den linjen som forbinder de
øverste utvendige punktene på for- og bakdekkene (figur 6.7).

3.1.5.5

Ve l t e v e r n e t s h ø y d e ( H 6 )
Den vertikale avstanden fra veltevernets slagpunkt til bakkeplanet skal måles.

3.1.5.6

M o t o r p a n s e r e t s h ø y d e ( H 7)
Den vertikale avstanden fra motorpanserets slagpunkt til bakkeplanet skal måles.
Slagpunktet defineres av planet som tangerer motorpanseret og veltevernet og går gjennom de øverste
utvendige punktene på fordekket (figur 6.7). Målingen skal utføres på begge sider av motorpanseret.

3.1.5.7

M o t o r p a n s e r e t s b r e d d e ( B 7)
Avstanden mellom motorpanserets to slagpunkter, som definert ovenfor, skal måles.

3.1.5.8

Horisontal avstand mellom tyngdepunktet og motorpanserets fremre
h j ø r n e ( L 7)
Avstanden fra motorpanserets slagpunkt, som definert ovenfor, til tyngdepunktet skal måles.
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3.1.5.9

H ø y d e p å f o r a k s e l e n s o m d r e i n i n g s p u n k t ( H 0)
Den vertikale avstanden mellom midten av forakselens omdreiningspunkt og midten av fordekkenes
aksel (H01) skal angis i produsentens tekniske rapport og skal kontrolleres.
Den vertikale avstanden fra midten av fordekkenes aksel til bakkeplanet (H02) skal måles (figur 6.8).
Høyden på f o r a k s e l e n s o m d r e i n i n g s p u n k t (H0) er summen av de to verdiene ovenfor.

3.1.5.10

Bakakselens sporvidde (S)
Bakakselens minste sporvidde med dekk med den største dimensjonen som produsenten har oppgitt,
skal måles (figur 6.9).

3.1.5.11

B a k d e k k e n e s b r e d d e ( B 0)
Avstanden mellom et bakdekks ytterste og innerste vertikalplan skal måles i dekkets øverste del
(figur 6.9).

3.1.5.12

F o r a k s e l e n s s v i n g v i n k e l ( D 0)
Den største vinkelen definert av forakselens svingning fra horisontal stilling til største utslag, skal
måles på begge sider av akselen, og det skal tas hensyn til eventuelle støtdempere i endestilling. Den
største målte vinkelen skal brukes.

3.1.5.13

Traktorens masse (M)
Traktorens masse skal bestemmes i samsvar med vilkårene i nr. 3.2.1.4.

3.2

Vilkår for prøving av styrken til et veltevern og dets fester til traktoren

3.2.1

Generelle krav

3.2.1.1

Prøvingens formål
Prøving ved bruk av spesialinnretninger har som formål å simulere de belastningene som et veltevern
utsettes for når traktoren velter. Slik prøving gjør det mulig å vurdere styrken til veltevernet og
til alle braketter som fester det til traktoren samt styrken til alle deler på traktoren som overfører
prøvingsbelastningen.

3.2.1.2

Prøvingsmetoder
Prøving kan utføres i samsvar med den dynamiske metoden eller den statiske metoden. De to
metodene anses som likeverdige.

3.2.1.3

Generelle regler for forberedelse til prøving

3.2.1.3.1

Veltevernet skal være i samsvar med spesifikasjonene for produksjonsserien. Det skal være festet til
en av traktorene det er beregnet på i samsvar med produsentens anbefalte festemetode.
Merk: Det kreves ikke en ferdigoppbygd traktor for den statiske prøvingen av styrke, men veltevernet
og de delene på traktoren som det er festet til, skal utgjøre en driftsklar enhet, heretter kalt «enheten».

3.2.1.3.2

Under både statisk og dynamisk prøving skal traktoren (eller enheten) være utstyrt med alle deler
som inngår i produksjonsserien, og som kan påvirke veltevernets styrke eller være nødvendig for
styrkeprøvingen.
Deler som kan skape fare i frisonen, skal også være montert på traktoren (eller enheten), slik at de kan
undersøkes med hensyn til samsvar med godkjenningsvilkårene i nr. 3.2.3.
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Alle delene til traktoren eller til veltevernet, medregnet beskyttelse mot været, skal være med på eller
være spesifisert på tegninger.
3.2.1.3.3

Under styrkeprøving skal alle plater og avtakbare, ikke-bærende deler fjernes, slik at disse ikke bidrar
til å øke styrken på veltevernet.

3.2.1.3.4

Sporvidden skal stilles inn slik at veltevernet, så langt som det er mulig, ikke støttes av dekkene under
styrkeprøvingen. Dersom prøvingen utføres is samsvar med den statiske metoden, må hjulene kunne
fjernes.

3.2.1.4

Traktorens referansemasse under styrkeprøving
Referansemassen M brukt i formlene for å beregne pendelloddets fallhøyde, belastningsenergien
og den vertikale belastningskraften, skal være minst traktorens masse, uten valgfritt tilleggsutstyr,
men med kjølevæske, smøremiddel, drivstoff, verktøy og veltevern. Ballast, hjulvekter, påmonterte
redskaper, påmontert utstyr og alt spesialutstyr er ikke inkludert.

3.2.2

Prøvinger

3.2.2.1

Rekkefølge ved prøving
Prøvingene skal, uten at det berører de utfyllende prøvingene nevnt i nr. 3.3.1.1.6, 3.3.1.1.7, 3.3.2.1.6
og 3.3.2.1.7, utføres i følgende rekkefølge:
1. slagprøving (dynamisk prøving) eller horisontal belastningsprøving (statisk prøving) bak på
veltevernet,
(se nr. 3.3.1.1.1 og 3.3.2.1.1),
2. vertikal belastningsprøving bak på veltevernet (dynamisk eller statisk prøving),
(se nr. 3.3.1.1.4 og 3.3.2.1.4),
3. slagprøving (dynamisk prøving) eller horisontal belastningsprøving (statisk prøving) foran på
veltevernet,
(se nr. 3.3.1.1.2 og 3.3.2.1.2),
4. slagprøving (dynamisk prøving) eller horisontal belastningsprøving (statisk prøving) på siden av
veltevernet,
(se nr. 3.3.1.1.3 og 3.3.2.1.3),
5. vertikal belastningsprøving foran på veltevernet (dynamisk eller statisk prøving),
(se nr. 3.3.1.1.5 og 3.3.2.1.5).

3.2.2.2

Generelle krav

3.2.2.2.1

Dersom noen del av festeutstyret beveger seg eller ryker under prøvingen, skal prøvingen gjentas.

3.2.2.2.2

Det skal ikke foretas noen reparasjoner eller justeringer av traktoren eller veltevernet under prøvingen.

3.2.2.2.3

Under hele prøvingen skal traktorens gir stå i fri og bremsene ikke være tilkoplet.

3.2.2.2.4

Dersom traktoren er utstyrt med et fjæringssystem mellom karosseriet og hjulene, skal dette systemet
være blokkert under prøvingen.
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3.2.2.2.5

Den første slagprøvingen bak (dynamisk prøving) eller den første horisontale belastningsprøvingen bak
(statisk prøving) skal utføres på den siden prøvingsmyndighetene mener vil gi de slag og belastninger
som er mest mulig ufordelaktige for veltevernet. Slagprøving eller horisontal belastningsprøving
på siden og slagprøving eller horisontal belastningsprøving bak skal utføres på begge sider av
veltevernets midtplan i lengderetningen. Slagprøvingen eller den horisontale belastningsprøvingen
foran skal utføres på samme side av veltevernets midtplan i lengderetningen som slagprøvingen eller
den horisontale belastningsprøvingen på siden.

3.2.3

Godkjenningsvilkår

3.2.3.1

Et veltevern anses for å ha tilfredsstilt kravene til styrke dersom det oppfyller følgende vilkår:

3.2.3.1.1

Etter hver delprøving skal det ikke forekomme brudd og sprekker, som beskrevet i nr. 3.3.1.2.1
eller 3.2.3.1.2. Dersom det under en av prøvingene oppstår brudd eller sprekker av betydning,
skal det utføres en utfyllende prøving, i samsvar med metodene for dynamisk eller statisk prøving,
umiddelbart etter den slagprøvingen eller vertikale belastningsprøvingen som forårsaket bruddene
eller sprekkene.

3.2.3.1.2

Under andre prøvinger enn overbelastningsprøvingen skal ikke noen del av veltevernet trenge inn i
frisonen, som beskrevet i nr. 1.6 i vedlegg I.

3.2.3.1.3

Under andre prøvinger enn overbelastningsprøvingen skal alle deler av frisonen være beskyttet av
veltevernet, i samsvar med nr. 3.2.1.2.2 og 3.2.2.2.2.

3.2.3.1.4

Under prøvingene må ikke veltevernet ha noen innvirkning på setekonstruksjonen.

3.2.3.1.5

Den elastiske deformasjonen, som måles i samsvar med nr. 3.3.1.2.3 og 3.3.2.2.3, skal være mindre
enn 250 mm.

3.2.3.2

Det skal ikke være noe utstyr som medfører noen fare for føreren. Det skal ikke være utstikkende
deler eller utstyr som kan skade føreren dersom traktoren velter, eller noen deler eller utstyr som vil
kunne sette vedkommende fast – for eksempel ved å klemme på benet eller foten – som følge av at
veltevernet blir deformert.

3.2.4

[ikke relevant]

3.2.5

Innretninger og utstyr for dynamisk prøving

3.2.5.1

Pendellodd

3.2.5.1.1

Et lodd som fungerer som en pendel, skal henges opp med to kjettinger eller ståltau fra
omdreiningspunkter minst 6 m over underlaget. Det skal sørges for et middel som muliggjør
uavhengig regulering av loddets slaghøyde og vinkelen mellom loddet og opphengets kjettinger eller
ståltau.

3.2.5.1.2

Pendelloddets masse skal være 2000 ± 20 kg, ikke medregnet vekten av kjettinger eller ståltau, som
ikke skal overstige 100 kg. Lengden på slagflatens sider skal være 680 ± 20 mm (se figur 6.10).
Loddet skal være fylt på en slik måte at plasseringen av dets tyngdepunkt er konstant og sammenfaller
med parallellepipedets geometriske midtpunkt.

3.2.5.1.3

Parallellepipedet skal være tilknyttet innretningen som trekker det bakover, med en momentan
utløsningsmekanisme som er utformet og plassert slik at den utløser pendelloddet, men uten at
parallellepipedet kommer i svingninger rundt sin horisontalakse, som er vinkelrett på pendelloddets
svingningsplan.

3.2.5.2

Pendeloppheng
Pendelloddets omdreiningspunkter skal være solid fastgjort, slik at deres forskyvning ikke i noen
retning overstiger 1 % av fallhøyden.
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3.2.5.3

Forankringer

3.2.5.3.1

Forankringsskinner med foreskrevet sporvidde som dekker et stort nok område til at traktoren kan
forankres på de måtene som er vist i illustrasjonene (se figur 6.11, 6.12 og 6.13), skal være godt festet
til et fast underlag under pendelloddet

3.2.5.3.2

Traktoren skal forankres til skinnene med rundt ståltau med fiberkjerne, oppbygd av 6 x 19 tråder
i samsvar med ISO 2408:2004. Ståltauets nominelle diameter skal være 13 mm. Metalltrådenes
bruddstyrke skal være minst 1770 MPa.

3.2.5.3.3

På midjestyrte traktorer skal omdreiningspunktet støttes opp og forankres til bakken på egnet måte
for alle prøvinger. Under slagprøving på siden skal omdreiningspunktet på samme måte støttes opp
på motsatt side av siden for slaget. For- og bakhjulene behøver ikke å være lineære dersom dette gjør
det enklere å feste ståltauene riktig.

3.2.5.4

Hjulstøtte og bjelke

3.2.5.4.1

En bjelke av nåletre med dimensjon 150 x 150 mm skal brukes som støtte for hjulene under
slagprøving (se figur 6.11, 6.12 og 6.13).

3.2.5.4.2

Under slagprøving på siden skal en bjelke av nåletre spennes fast til underlaget på motsatt side for
slaget for å støtte opp hjulfelgene (se figur 6.13).

3.2.5.5

Støtter og forankringer for midjestyrte traktorer

3.2.5.5.1

Det skal brukes ekstra støtter og forankringer for midjestyrte traktorer. Hensikten med dette er å
sikre at den delen av traktoren som er påmontert veltevernet, er like stiv som en traktor som ikke er
midjestyrt.

3.2.5.5.2

Særlige tilleggsopplysninger for slagprøving og vertikal belastningsprøving er gitt i nr. 3.3.1.1.

3.2.5.6

Dekktrykk og utbøyninger

3.2.5.6.1

Traktordekkene skal ikke ha flytende ballast, og de skal pumpes opp til det trykket traktorprodusenten
anbefaler for arbeid i terrenget.

3.2.5.6.2

Forankringene skal i ethvert tilfelle spennes så stramt at dekkene utsettes for en utbøyning på 12 %
av dekkets sidehøyde (avstanden mellom bakken og felgens laveste punkt) før fastspenningen.

3.2.5.7

Rigg for vertikal belastningsprøving
En rigg som vist i figur 6.14, skal kunne utøve en loddrett kraft nedover på et veltevern gjennom en
stiv bjelke med bredde på ca. 250 mm som er forbundet med en kraftpåføringsmekanisme ved hjelp
av universalledd. Egnede akselstøtter skal plasseres slik at traktordekkene ikke bærer belastningen.

3.2.5.8

Måleutstyr
Følgende måleutstyr skal brukes:

3.2.5.8.1

En innretning for måling av elastisk deformasjon (forskjellen mellom største momentane deformasjon
og varig deformasjon, se figur 6.15).

3.2.5.8.2

En innretning for å kontrollere at veltevernet ikke har trengt inn i frisonen, og at frisonen har blitt
beskyttet av veltevernet under hele prøvingen (se nr. 3.3.2.2.2).
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3.2.6

Innretninger og utstyr for statisk prøving

3.2.6.1

Rigg for statisk prøving

3.2.6.1.1

Riggen for statisk prøving skal være konstruert slik at det er mulig å utsette veltevernet for trykk eller
belastning.

3.2.6.1.2

Det skal treffes tiltak for å sikre at belastningen fordeles jevnt og vinkelrett i belastningsretningen
langs en flens som er mellom 250 mm og 700 mm lang, og med nøyaktige multiplum på 50 mellom
disse lengdene. Den stive bjelken skal ha en vertikal anleggsflate på 150 mm. De av bjelkens kanter
som er i kontakt med veltevernet, skal være avrundet, med en radius på høyst 50 mm.

3.2.6.1.3

Anleggsflaten skal kunne justeres til enhver vinkel i forhold til belastningsretningen, slik at den kan
følge vinkelvariasjonene i veltevernets belastningsbærende overflate når veltevernet deformeres.

3.2.6.1.4

Kraftens retning (avvik fra horisontal og vertikal retning):

–

ved prøvingens begynnelse, under nullbelastning: ± 2°,

–

under prøving, under belastning: 10° over og 20° under horisontalen. Disse variasjonene skal
være så små som mulig.

3.2.6.1.5

Deformasjonshastigheten skal være langsom, under 5 mm/s, slik at belastningen hele tiden kan
betegnes som statisk.

3.2.6.2

Innretning for måling av energien veltevernet absorberer

3.2.6.2.1

Kraft-deformasjonskurven skal plottes for å bestemme hvor mye energi veltevernet absorberer. Det
er ikke nødvendig å måle kraften og deformasjonen ved det punktet belastningen påføres veltevernet.
Likevel skal kraften og deformasjonen måles samtidig og lineært.

3.2.6.2.2

Startpunktet for deformasjonsmålingene skal velges slik at bare energien som absorberes av
veltevernet og/eller ved deformasjon av visse deler av traktoren, blir tatt i betraktning. Det skal ikke
tas hensyn til energien som absorberes av deformasjonen og/eller glidning av forankringen.

3.2.6.3

Forankring av traktoren

3.2.6.3.1

Forankringsskinner med foreskrevet sporvidde som dekker et tilstrekkelig stort område til at traktoren
kan forankres på samme måte som vist i illustrasjonene, skal være godt festet til et fast underlag i
nærheten av prøvingsriggen.

3.2.6.3.2

Traktoren skal forankres til skinnene ved hjelp av egnet utstyr (plater, kiler, ståltau, donkraft, osv.),
slik at den ikke kan flytte på seg under prøvingen. Dette kravet skal kontrolleres under prøving ved
hjelp av vanlig utstyr for lengdemåling.

Dersom traktoren flytter på seg, skal hele prøvingen gjentas, med mindre systemet for
deformasjonsmåling som brukes ved plotting av kraft-deformasjonskurven, er tilknyttet traktoren.

3.2.6.4

Rigg for vertikal belastningsprøving

En rigg som vist i figur 6.14, skal kunne utøve en vertikal kraft nedover på veltevernet gjennom en
stiv bjelke som er ca. 250 mm bred, og som er forbundet med kraftpåføringsmekanismen ved hjelp av
universalledd. Egnede akselstøtter skal plasseres slik at traktordekkene ikke bærer belastningen.
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3.2.6.5

Annet måleutstyr
Følgende måleutstyr er også nødvendig:

3.2.6.5.1

En innretning for måling av elastisk deformasjon (forskjellen mellom største momentane deformasjon
og varig deformasjon, se figur 6.15).

3.2.6.5.2

En innretning for å kontrollere at veltevernet ikke har trengt inn i frisonen, og at frisonen har blitt
beskyttet av veltevernet under hele prøvingen (se nr. 3.3.2.2.2).

3.3

Prøvingsmetoder

3.3.1

Dynamisk prøving

3.3.1.1

Slagprøving og vertikal belastningsprøving

3.3.1.1.1

Slagprøving bak

3.3.1.1.1.1

Traktoren skal plasseres slik i forhold til pendelloddet at dette vil treffe veltevernet når loddets
slagflate og opphengingskjettingene eller -ståltauene har en maksimal vinkel på 20° på vertikalplanet
A tilsvarende M/100, med mindre veltevernet ved kontaktpunktet har en større vinkel på vertikalplanet
under deformasjon. I dette tilfellet skal loddets slagflate justeres ved hjelp av et supplerende oppheng,
slik at den er parallell med veltevernet ved slagpunktet på det tidspunktet da deformasjonen er størst,
og opphengingskjettingene eller -ståltauene fortsatt har en vinkel på 20° på vertikalplanet.
Loddets høyde skal justeres, og det skal treffes tiltak som reduserer loddets tendens til å dreie rundt
slagpunktet.
Slagpunktet skal være den delen av veltevernet som antas å treffe bakken først ved en ulykke som
innebærer velting bakover, normalt den øvre kanten. Loddets tyngdepunkt skal befinne seg i en
avstand på 1/6 av bredden på toppen av veltevernet, innenfor et vertikalplan parallelt med traktorens
midtplan i lengderetningen som berører den ytterste delen av veltevernets topp.
Dersom veltevernet er avrundet eller har utstikkende deler ved dette punktet, skal det brukes kiler for
å sikre at slagprøvingen kan gjennomføres, men uten at disse forsterker veltevernet på noen måte.

3.3.1.1.1.2

Traktoren skal forankres til underlaget ved hjelp av fire ståltau, ett i hver ende av begge akslene,
og plassert som vist i figur 6.11. De fremre og bakre forankringspunktene skal ha en slik avstand
at ståltauene danner en vinkel på mindre enn 30° med underlaget. De bakre forankringspunktene
skal i tillegg plasseres slik at sammenløpingspunktet for de to ståltauene ligger i vertikalplanet der
tyngdepunktet for pendelloddet vandrer.
Ståltauene skal strammes slik at dekkutbøyningen blir som angitt i nr. 3.2.5.6.2. Etter at ståltauene er
strammet, skal stoppbjelken plasseres foran og tett mot bakhjulene og deretter festes til underlaget.

3.3.1.1.1.3

Dersom traktoren er midjestyrt, skal i tillegg styreleddet støttes av en kvadratisk treblokk med en
dimensjon på minst 100 x 100 mm, og forankres fast til underlaget.

3.3.1.1.1.4

Pendelloddet skal trekkes bakover, slik at høyden på dets tyngdepunkt over slagpunktet er gitt ved en
av de følgende to formlene, som skal velges i henhold til referansemassen til den enheten prøvingen
gjelder:
H = 25 + 0,07 M
for traktorer med en referansemasse på under 2 000 kg,

Nr. 35/919

Nr. 35/920

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

H = 125 + 0,02 M
for traktorer med en referansemasse på over 2 000 kg.
Pendelloddet skal deretter utløses og slå mot veltevernet.
3.3.1.1.1.5

For traktorer med vendbar førerplass (vendbart sete og ratt) brukes de samme formlene.

3.3.1.1.2

Slagprøving foran

3.3.1.1.2.1

Traktoren skal plasseres slik i forhold til pendelloddet at dette vil treffe veltevernet når loddets
slagflate og opphengingskjettingene eller -ståltauene har en maksimal vinkel på 20° på vertikalplanet
A tilsvarende M/100, med mindre veltevernet ved kontaktpunktet har en større vinkel på vertikalplanet
under deformasjon. I dette tilfellet skal loddets slagflate justeres ved hjelp av et supplerende oppheng,
slik at den er parallell med veltevernet ved slagpunktet på det tidspunktet da deformasjonen er størst,
og opphengingskjettingene eller -ståltauene fortsatt har en vinkel på 20° på vertikalplanet.
Pendelloddets høyde skal justeres, og det skal treffes tiltak som reduserer loddets tendens til å dreie
rundt slagpunktet.
Slagpunktet skal være den delen av veltevernet som antas å treffe bakken først dersom traktoren
velter over på siden under kjøring forover, normalt den øvre kanten. Loddets tyngdepunkt skal
befinne seg i en avstand på 1/6 av bredden på toppen av veltevernet, innenfor et vertikalplan parallelt
med traktorens midtplan i lengderetningen som berører den ytterste delen av veltevernets topp.
Dersom veltevernet er avrundet eller har utstikkende deler ved dette punktet, skal det brukes kiler for
å sikre at slagprøvingen kan gjennomføres, men uten at disse forsterker veltevernet på noen måte.

3.3.1.1.2.2

Traktoren skal forankres til underlaget ved hjelp av fire ståltau, ett i hver ende av begge akslene,
og plassert som vist i figur 6.12. De fremre og bakre forankringspunktene skal ha en slik avstand
at ståltauene danner en vinkel på mindre enn 30° med underlaget. De bakre forankringspunktene
skal i tillegg plasseres slik at sammenløpingspunktet for de to ståltauene ligger i vertikalplanet der
tyngdepunktet for pendelloddet vandrer.
Ståltauene skal strammes slik at dekkutbøyningen blir som angitt i nr. 3.2.5.6.2. Etter at ståltauene er
strammet, skal stoppbjelken plasseres bak og tett inntil bakhjulene og deretter festes til underlaget.

3.3.1.1.2.3

Dersom traktoren er midjestyrt, skal i tillegg styreleddet støttes av en kvadratisk treblokk med en
dimensjon på minst 100 x 100 mm, og forankres fast til underlaget.

3.3.1.1.2.4

Pendelloddet skal trekkes bakover, slik at høyden på dets tyngdepunkt over slagpunktet er gitt ved en
av de følgende to formlene, som skal velges i henhold til referansemassen til den enheten prøvingen
gjelder:
H = 25 + 0,07 M
for traktorer med en referansemasse på under 2 000 kg,
H = 125 + 0,02 M
for traktorer med en referansemasse på over 2 000 kg.
Pendelloddet skal deretter utløses og slå mot veltevernet.
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3.3.1.1.2.5

For traktorer med vendbar førerplass (vendbart sete og ratt) skal høyden være den største som er gitt
enten ved den relevante formelen ovenfor eller den relevante formelen nedenfor:
H = 2,165 × 10-8 M × L2
eller
H = 5,73 × 10-2I

3.3.1.1.3

Slagprøving på siden

3.3.1.1.3.1

Traktoren skal plasseres slik i forhold til pendelloddet at dette vil treffe veltevernet når loddets
slagflate og opphengingskjettingene eller -ståltauene er vertikale, med mindre veltevernet ved
kontaktpunktet har en vinkel på under 20° på vertikalplanet under deformasjonen. I dette tilfellet skal
loddets slagflate justeres ved hjelp av et supplerende oppheng, slik at den er parallell med veltevernet
ved slagpunktet på det tidspunktet da deformasjonen er størst, og opphengingskjettingene eller
-ståltauene forblir vertikale.
Pendelloddets høyde skal justeres, og det skal treffes tiltak som reduserer loddets tendens til å dreie
rundt slagpunktet.
Slagpunktet skal være den delen av veltevernet som antas å treffe bakken først ved en ulykke som
skyldes velting mot siden.

3.3.1.1.3.2

Traktorhjulene på slagsiden skal forankres til underlaget ved hjelp av ståltau over de tilsvarende
endene på for- og bakakslene. Ståltauene skal strammes slik at dekkutbøyningen blir som angitt i
nr. 3.2.5.6.2.
Etter at ståltauene er strammet, skal stoppbjelken plasseres på underlaget, tett mot hjulene på motsatt
side av slagsiden, og deretter festes til underlaget. Det kan bli nødvendig å bruke to bjelker eller
kiler dersom yttersidene av for- og bakhjulene ikke står på samme vertikalplan. Støtten skal deretter
plasseres som vist i figur 6.13, tett inntil hjulkantene på det mest belastede hjulet på motsatt side av
slaget, og deretter festes til underlaget. Støttens lengde når den er plassert mot hjulkanten, skal være
slik at den danner en vinkel på 30 ±3° med underlaget. I tillegg skal tykkelsen, dersom dette er mulig,
være 20-25 ganger mindre enn dens lengde og 2-3 ganger mindre enn dens bredde. Støttene skal i
begge ender være utformet som vist på detaljtegningene i figur 6.13.

3.3.1.1.3.3

For midjestyrte traktorer skal i tillegg styreleddet støttes av en kvadratisk treblokk med en dimensjon
på minst 100 x 100 mm, som på siden mot bakhjulet støttes av en lignende innretning som den støtten
som i nr. 3.3.1.1.3.2 er plassert mot bakhjulet. Styreleddet skal deretter forankres til underlaget.

3.3.1.1.3.4

Pendelloddet skal trekkes bakover, slik at høyden på dets tyngdepunkt over slagpunktet er gitt ved en
av de følgende to formlene, som skal velges i henhold til referansemassen til den enheten prøvingen
gjelder:
H = (25 + 0,20 M) (B6+B) / 2B
for traktorer med en referansemasse på under 2 000 kg,
H = (125 + 0,15 M) (B6+B) / 2B
for traktorer med en referansemasse på over 2 000 kg.

3.3.1.1.3.5

For traktorer med vendbar førerplass skal høyden være den største som er gitt enten ved den relevante
formelen ovenfor eller den relevante formelen nedenfor:
H = 25 + 0,2 M
for traktorer med en referansemasse på under 2 000 kg,
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H = 125 + 0,15 M
for traktorer med en referansemasse på over 2 000 kg.
Pendelloddet skal deretter utløses og slå mot veltevernet.
3.3.1.1.4

Ve r t i k a l b e l a s t n i n g s p r ø v i n g b a k
Bjelken skal plasseres tvers over den bakre øverste delen av veltevernet, og resultanten av den
vertikale belastningskraften skal befinne seg i traktorens midtplan i lengderetningen. Det skal påføres
en kraft Fv, hvor:
Fv = 20 M
Kraften Fv skal påføres i minst fem sekunder etter at det ikke lenger visuelt kan slås fast at veltevernet
beveger seg.
Dersom bakre del av veltevernets tak ikke kan motstå full vertikal belastningskraft, skal kraften
påføres inntil taket er så mye nedbøyd at det faller sammen med det planet som forbinder veltevernets
øverste punkt med den delen av traktorens bakpart som kan bære traktoren når den er veltet.
Deretter fjernes kraften, og bjelken flyttes slik at den ligger over den delen av veltevernet som vil
bære traktoren når den er veltet. Deretter påføres kraften Fv på nytt.

3.3.1.1.5

Ve r t i k a l b e l a s t n i n g s p r ø v i n g f o r a n
Bjelken skal plasseres tvers over den fremre øverste delen av veltevernet, og resultanten av den
vertikal belastningskraften skal befinne seg i traktorens midtplan i lengderetningen. Det skal påføres
en kraft Fv, hvor:
Fv = 20 M
Kraften Fv skal påføres i minst fem sekunder etter at det ikke lenger visuelt kan slås fast at veltevernet
beveger seg.
Dersom fremre del av veltevernets tak ikke kan motstå full vertikal belastningskraft, skal kraften
påføres inntil taket er så mye nedbøyd at det faller sammen med det planet som forbinder veltevernets
øverste punkt med den delen av traktorens forpart som kan bære traktoren når den er veltet.
Deretter fjernes kraften, og bjelken flyttes slik at den ligger over den delen av veltevernet som vil
bære traktoren når den er veltet. Deretter påføres kraften Fv på nytt.

3.3.1.1.6

Utfyllende slagprøving
Dersom det under en slagprøving oppstår brudd eller sprekker av betydning, skal det utføres en ny,
lignende slagprøving, men med en fallhøyde på:
H′ = (H × 10-1) (12 + 4a) (1 + 2a)-1
umiddelbart etter slagprøvingen som forårsaket bruddene eller sprekkene, der «a» angir forholdet
mellom den varige deformasjonen (Dp) og den elastiske deformasjonen (De):
a = Dp / De
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målt i slagpunktet. Den nye varige deformasjonen som forårsakes av det andre slaget, skal ikke være
større enn 30 % av den varige deformasjonen som er forårsaket av det første slaget.
For å kunne utføre den utfyllende prøvingen, er det nødvendig å måle den elastiske deformasjonen
under alle slagprøvingene.
3.3.1.1.7

Utfyllende vertikal belastningsprøving
Dersom det under en vertikal belastningsprøving oppstår brudd eller sprekker av betydning, skal en
ny, lignende vertikal belastningsprøving, men med en kraft tilsvarende 1,2 Fv, utføres umiddelbart
etter den vertikale belastningsprøvingen som forårsaket bruddene eller sprekkene.

3.3.1.2

Målinger som skal utføres

3.3.1.2.1

B r u d d o g s p re k k e r
Etter hver prøving skal alle konstruksjonsdeler, skjøter og festesystemer undersøkes visuelt for brudd
og sprekker, og det skal ses bort fra eventuelle små sprekker i uviktige deler.
Det skal ses bort fra alle sprekker som er forårsaket av kantene på pendelloddet.

3.3.1.2.2

Frisone

3.3.1.2.2.1

Inntrengning i frisonen
Etter hver prøving skal veltevernet undersøkes for å kontrollere om noen del av dette har trengt inn i
frisonen rundt førersetet, som definert i nr. 1.6.
Videre skal frisonen ikke befinne seg utenfor det området som beskyttes av veltevernet. For dette
formål skal frisonen anses å være utenfor det området som beskyttes av veltevernet, dersom noen del
av den ville ha kommet i kontakt med flatt underlag dersom traktoren hadde veltet i den retningen som
prøvingsbelastningen påføres fra. I denne sammenhengen skal innstillingen for fordekk, bakdekk og
sporvidde skal være den minste standardinnstillingen som produsenten har oppgitt.

3.3.1.2.2.2

Prøving av hard del bak
Dersom traktoren er utstyrt med en stiv struktur, en skjerm eller en annen hard del som er plassert bak
førersetet, skal denne delen betraktes som et støttepunkt ved velting bakover eller mot siden. En slik
hard del bak førersetet skal, uten å knekke eller trenge inn i frisonen, kunne motstå en kraft nedover
Fi, hvor:
Fi = 15 M
påført vinkelrett på rammens overside i traktorens midtplan. Kraften skal innledningsvis påføres i en
vinkel på 40°, beregnet fra en linje som er parallell med underlaget, som vist i figur 6.16. Denne stive
strukturen skal ha en minstebredde på 500 mm (se figur 6.17).
Videre skal den være tilstrekkelig stiv og godt nok festet til den bakerste delen av traktoren.

3.3.1.2.3

Elastisk deformasjon (ved slagprøving på siden)
Den elastiske deformasjonen skal måles (810 + av) mm over setets indekspunkt på det vertikalplanet
som går gjennom slagpunktet. Til denne målingen skal det brukes en innretning lignende den som
vises i figur 6.15.

3.3.1.2.4

Va r i g d e f o r m a s j o n
Etter den siste vertikale belastningsprøvingen skal den varige deformasjonen til veltevernet
registreres. For dette formål skal stillingen til veltevernets hoveddeler i forhold til setets indekspunkt
registreres før prøvingen begynner.
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3.3.2

Statisk prøving

3.3.2.1

Horisontal og vertikal belastningsprøving

3.3.2.1.1

H o r i s o n t a l b e l a s t n i n g sp r ø v i n g b a k

3.3.2.1.1.1

Belastningen skal påføres horisontalt på et vertikalplan parallelt med traktorens midtplan i
lengderetningen.
Belastningspunktet skal være den delen av veltevernet som antas å treffe bakken først ved en ulykke
som skyldes velting bakover, normalt den øvre kanten. Vertikalplanet der belastningen påføres, skal
ligge i en avstand som tilsvarer 1/3 av den ytre bredden på veltevernets øvre del fra midtplanet i
lengderetningen.
Dersom veltevernet er avrundet eller har utstikkende deler ved dette punktet, skal det brukes kiler for
å sikre at belastningsprøvingen kan gjennomføres, men uten at disse forsterker veltevernet på noen
måte.

3.3.2.1.1.2

Enheten skal forankres til underlaget som beskrevet i nr. 3.2.6.3.

3.3.2.1.1.3

Energien veltevernet absorberer under prøvingen skal være minst:
Eil = 500 + 0,5 M

3.3.2.1.1.4

For traktorer med vendbar førerplass (vendbart sete og ratt) brukes samme formel.

3.3.2.1.2

H o r i s o n t a l b e l a s t n i n g sp r ø v i n g f o r a n

3.3.2.1.2.1

Belastningen skal påføres horisontalt på et vertikalplan som er parallelt med traktorens midtplan i
lengderetningen og ligger i en avstand som tilsvarer 1/3 av den ytre bredden på veltevernets øvre del.
Belastningspunktet skal være den delen av veltevernet som antas å treffe bakken først dersom
traktoren velter over på siden under kjøring forover, normalt den øvre kanten.
Dersom veltevernet er avrundet eller har utstikkende deler ved dette punktet, skal det brukes kiler for
å sikre at belastningsprøvingen kan gjennomføres, men uten at disse forsterker veltevernet på noen
måte.

3.3.2.1.2.2

Enheten skal forankres til underlaget som beskrevet i nr. 3.2.6.3.

3.3.2.1.2.3

Energien veltevernet absorberer under prøvingen skal være minst:
Eil = 500 + 0,5 M

3.3.2.1.2.4

For traktorer med vendbar førerplass (vendbart sete og ratt) skal energien være den største som er gitt
enten ved formelen ovenfor eller den valgte av formlene nedenfor:
Eil = 2,165 × 10–7M × L2
eller
Eil = 0,574 I

3.3.2.1.3

H o r i s o n t a l b e l a s t n i n g sp r ø v i n g p å s i d e n

3.3.2.1.3.1

Sidebelastningen skal påføres horisontalt på et vertikalplan som er vinkelrett på traktorens midtplan
i lengderetningen. Belastningspunktet skal være den delen av veltevernet som antas å treffe bakken
først ved en ulykke som skyldes velting mot siden, normalt den øvre kanten.

3.3.2.1.3.2

Enheten skal forankres til underlaget som beskrevet i nr. 3.2.6.3.
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3.3.2.1.3.3

Energien veltevernet absorberer under prøvingen skal være minst:
Eis = 1,75 M(B6+B) / 2B

3.3.2.1.3.4

For traktorer med vendbar førerplass (vendbart sete og ratt) skal energien være den største som er gitt
enten ved formelen ovenfor eller følgende formel:
Eis = 1,75 M

3.3.2.1.4

Ve r t i k a l b e l a s t n i n g s p r ø v i n g b a k
Alle bestemmelser er identiske med dem som er gitt i nr. 3.3.1.1.4.

3.3.2.1.5

Ve r t i k a l b e l a s t n i n g s p r ø v i n g f o r a n
Alle bestemmelser er identiske med dem som er gitt i nr. 3.3.1.1.5.

3.3.2.1.6

Utfyllende overbelastningsprøving (figur 6.18-6.20)
En overbelastningsprøving skal utføres dersom kraften avtar med mer enn 3 % under de siste 5 % av
oppnådd deformasjon, når den nødvendige energien opptas av veltevernet (se figur 6.19).
Overbelastningsprøvingen omfatter gradvis økning av den horisontale belastningen ved økninger på
5 % av det opprinnelige energibehovet opp til høyst 20 % av den tilførte energien (se figur 6.20).
Overbelastningsprøvingen er tilfredsstillende dersom kraften etter hver økning på 5 %, 10 % eller
15 % av den nødvendige energien, avtar med mindre enn 3 % for en økning på 5 % og forblir over 0,8
Fmax.
Overbelastningsprøvingen er tilfredsstillende dersom kraften etter at veltevernet har opptatt 20 % av
den tilførte energien, overstiger 0,8 Fmax.
Ytterligere brudd eller sprekker og/eller inntrenging i eller manglende beskyttelse av frisonen som
følge av elastisk deformasjon, tillates under overbelastningsprøvingen. Etter at belastningen er
fjernet, skal imidlertid veltevernet ikke trenge inn i frisonen, som skal være fullstendig beskyttet.

3.3.2.1.7

Utfyllende vertikal belastningsprøving
Dersom det under en vertikal belastningsprøving oppstår brudd eller sprekker av betydning, skal en
ny, lignende vertikal belastningsprøving, men med en kraft tilsvarende 1,2 Fv, utføres umiddelbart
etter den vertikale belastningsprøvingen som forårsaket bruddene eller sprekkene.

3.3.2.2

Målinger som skal utføres

3.3.2.2.1

B r u d d o g s p re k k e r
Etter hver prøving skal alle konstruksjonsdeler, skjøter og festesystemer undersøkes visuelt for brudd
og sprekker, og det skal ses bort fra eventuelle små sprekker i uviktige deler.

3.3.2.2.2

Frisone

3.3.2.2.2.1

Inntrengning i frisonen
Etter hver prøving skal veltevernet undersøkes for å kontrollere om noen del av dette har trengt inn i
frisonen, som definert i nr. 1.6 i vedlegg I.
Videre skal frisonen ikke befinne seg utenfor det området som beskyttes av veltevernet. For dette
formål skal frisonen anses å være utenfor det området som beskyttes av veltevernet, dersom noen del
av den ville ha kommet i kontakt med flatt underlag dersom traktoren hadde veltet i den retningen som
prøvingsbelastningen påføres fra. I denne sammenhengen skal innstillingen for fordekk, bakdekk og
sporvidde skal være den minste standardinnstillingen som produsenten har oppgitt.
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3.3.2.2.2.2

Prøving av hard del bak
Dersom traktoren er utstyrt med en stiv struktur, en skjerm eller en annen hard del som er plassert bak
førersetet, skal denne delen betraktes som et støttepunkt ved velting bakover eller mot siden. En slik
hard del bak førersetet skal, uten å knekke eller trenge inn i frisonen, kunne motstå en kraft nedover
Fi, hvor:
Fi = 15 M
påført vinkelrett på rammens overside i traktorens midtplan. Kraften skal innledningsvis påføres i en
vinkel på 40°, beregnet fra en linje som er parallell med underlaget, som vist i figur 6.16. Denne stive
strukturen skal ha en minstebredde på 500 mm (se figur 6.17).
Videre skal den være tilstrekkelig stiv og godt nok festet til den bakerste delen av traktoren.

3.3.2.2.3

E l a s t i s k d e f o r m a s j o n un d e r b e l a s t n i n g s p r ø v i n g p å s i d e n
Den elastiske deformasjonen skal måles (810 + av) mm over setets indekspunkt på det vertikalplanet
belastningen påføres. Til denne målingen skal det brukes en innretning lignende den som vises i
figur 6.15.

3.3.2.2.4

Va r i g d e f o r m a s j o n
Etter den siste vertikale belastningsprøvingen skal den varige deformasjonen til veltevernet
registreres. For dette formål skal stillingen til veltevernets hoveddeler i forhold til setets indekspunkt
registreres før prøvingen begynner.

3.4

Utvidelse til andre traktormodeller

3.4.1

[ikke relevant]

3.4.2

Teknisk utvidelse
Dersom det utføres tekniske endringer av traktoren, veltevernet eller metoden for festing av veltevernet
til traktoren, kan prøvingsinstitusjonen som utførte den opprinnelige prøvingen, i tilfellene beskrevet
nedenfor utstede en «teknisk utvidelsesrapport» dersom traktoren og veltevernet bestod innledende
prøving av sidestabilitet og av om traktoren unngår å rulle videre dersom den velter, som beskrevet
i nr. 3.1.3 og 3.1.4, og dersom den harde delen bak, som beskrevet i nr. 3.3.1.2.2.2, etter montering
har gjennomgått prøving i samsvar med framgangsmåten beskrevet i nevnte nummer (med unntak av
nr. 3.4.2.2.4):

3.4.2.1

Utvidelse av veltevernprøvingens resultater til andre traktormodeller
Det er ikke nødvendig å utføre slagprøving eller horisontal og vertikal belastningsprøving på hver
traktormodell dersom veltevernet og traktoren oppfyller vilkårene i nr. 3.4.2.1.1-3.4.2.1.5 nedenfor.

3.4.2.1.1

Veltevernet (medberegnet den harde delen bak) skal være identisk med veltevernet som har
gjennomgått prøving.

3.4.2.1.2

Den nødvendige energien skal ikke overstige den energien som ble beregnet for den opprinnelige
prøvingen, med mer enn 5 %.

3.4.2.1.3

Festemetoden og de delene på traktoren som veltevernet festes til, skal være identiske.

3.4.2.1.4

Alle deler som kan avlaste veltevernet, for eksempel skvettskjermer og motorpanser, skal være
identiske.

3.4.2.1.5

Setets plassering og kritiske mål innenfor veltevernet og plasseringen av veltevernet og traktoren i
forhold til hverandre skal være slik at frisonen fortsatt er beskyttet av veltevernet gjennom de ulike
fasene av prøvingene uansett deformasjoner (dette skal kontrolleres ved å bruke samme referanse for
frisonen som i den opprinnelige prøvingsrapporten, henholdsvis setets referansepunkt [SRP] og setets
indekspunkt [SIP]).
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3.4.2.2

Utvidelse
av
veltevernprøvingens
veltevernmodeller

resultater

Nr. 35/927

til

endrede

Denne framgangsmåten skal følges når bestemmelsene i nr. 3.4.2.1 ikke er oppfylt, men den skal ikke
følges når metoden for festing av veltevernet til traktoren ikke følger samme prinsipp (f.eks. dersom
gummistøtter erstattes av en opphengsinnretning):
3.4.2.2.1

Endringer som ikke påvirker resultatene av den opprinnelige prøvingen (f.eks. fastsveising av en
festeplate for tilbehør på et ikke-kritisk sted på veltevernet), montering av seter med forskjellig
plassering av seteindekspunkt i veltevernet (men det skal kontrolleres at de(n) nye frisonen(e) forblir
innenfor det deformerte veltevernet under alle prøvingene).

3.4.2.2.2

Endringer som kanskje kan påvirke resultatene av den opprinnelige prøvingen, uten at det settes
spørsmålstegn ved om veltevernet bør godkjennes (f.eks. endring av en konstruksjonsdel, endring
av metoden for festing av veltevernet til traktoren). Det kan utføres en valideringsprøving, og
prøvingsresultatene skal inngå i utvidelsesrapporten.
Følgende begrensninger gjelder for denne typen utvidelser:

3.4.2.2.2.1

Høyst fem utvidelser kan godkjennes uten en valideringsprøving.

3.4.2.2.2.2

Resultatene av valideringsprøvingen godtas som grunn til utvidelse dersom alle godkjenningsvilkårene
i regelverket er oppfylt, og:
–

dersom deformasjonen som måles etter hver slagprøving, ikke avviker med mer enn ± 7 % fra
deformasjonen som ble målt etter hver slagprøving i den opprinnelige prøvingsrapporten (ved
dynamisk prøving),

–

dersom kraften som måles når det nødvendige energinivået er oppnådd under de forskjellige
horisontale belastningsprøvingene, ikke avviker med mer enn ± 7 % fra den kraften som ble målt
da den nødvendige energien ble oppnådd i den opprinnelige prøvingen, og deformasjonen(***)
som måles når det nødvendige energinivået er oppnådd under de forskjellige horisontale
belastningsprøvingene, ikke avviker med mer enn ± 7 % fra den deformasjonen som ble målt da
den nødvendige energien ble oppnådd i den opprinnelige prøvingen (ved statisk prøving).

3.4.2.2.2.3

Det kan inngå mer enn én endring av et veltevern i en enkelt utvidelsesrapport, dersom disse
utgjør forskjellige valgmuligheter for det samme veltevernet, men det kan bare godkjennes én
valideringsprøving i en enkelt utvidelsesrapport. De valgmulighetene som ikke gjennomgår prøving,
skal beskrives i et eget avsnitt i utvidelsesrapporten.

3.4.2.2.3

Økning av den referansemassen som er angitt av produsenten, for et veltevern som allerede har
gjennomgått prøving. Dersom produsenten vil beholde det samme godkjenningsnummeret, er det
mulig å utstede en utvidelsesrapport etter gjennomført valideringsprøving (grenseverdiene på ± 7 %,
beskrevet i nr. 3.4.2.2.2.2, får i så fall ikke anvendelse).

3.4.2.2.4

Endring av den harde delen bak eller montering av en ny hard del. Det skal kontrolleres at frisonen
forblir innenfor det deformerte veltevernet under alle prøvingene, idet det tas hensyn til den nye eller
endrede harde delen bak. Det skal utføres en validering av den harde delen bak, bestående av prøvingen
beskrevet i nr. 3.3.1.2.2.2 eller 3.3.2.2.2.2, og prøvingsresultatene skal inngå i utvidelsesrapporten.

3.5

[ikke relevant]

3.6

Velteverns egenskaper i kaldt vær

3.6.1

Dersom det hevdes av veltevernet har egenskaper som gjør det bestandig mot kaldskjørhet, skal
produsenten oppgi nærmere opplysninger, som skal inngå i rapporten.

3.6.2

Følgende krav og framgangsmåter skal sikre styrke og motstand mot sprøbrudd ved lave temperaturer.
Det foreslås at følgende minstekrav til materialer skal være oppfylt ved vurdering av veltevernets
egnethet ved lave driftstemperaturer, i de landene hvor det kreves en slik tilleggsbeskyttelse ved drift.

3.6.2.1

Bolter og muttere som brukes til å feste veltevernet til traktoren og til å forbinde veltevernets
konstruksjonsdeler, skal ha egnede, kontrollerte seighetsegenskaper ved lave temperaturer.
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3.6.2.2

Alle sveiseelektroder som brukes i framstillingen av konstruksjonsdeler og fester, skal være forenlige
med materialene i veltevernet, som angitt i nr. 3.6.2.3 nedenfor.

3.6.2.3

Stålmaterialer til veltevernets konstruksjonsdeler skal bestå av materialer med kontrollert seighet
som oppfyller minstekravene ved Charpy V-skårslagprøving, som vist i tabell 6.1. Stålkvaliteten skal
angis i samsvar med ISO 630:1995.
Stål med en tykkelse etter valsing på mindre enn 2,5 mm og et karboninnhold på mindre enn 0,2 %,
anses å oppfylle dette kravet.
Konstruksjonsdeler i veltevernet som er framstilt av andre materialer enn stål, skal ha en tilsvarende
slagfasthet ved lave temperaturer.

3.6.2.4

Ved prøving i henhold til Charpy V-skårslagprøving skal prøvelegemenes størrelse ikke være mindre
enn de største størrelsene i tabell 6.1 som materialet tillater.

3.6.2.5

Charpy V-skårslagprøvingen skal utføres i samsvar med framgangsmåten i ASTM A 370-1979, med
unntak av at prøvelegemenes størrelse skal være i samsvar med målene i tabell 6.1.

3.6.2.6

Som alternativ til denne framgangsmåten kan det brukes tettet eller halvtettet stål, som det skal gis
tilstrekkelige spesifikasjoner for. Stålkvaliteten skal spesifiseres i samsvar med ISO 630:1995, endret
1:2003.

3.6.2.7

Prøvelegemene skal tas i lengderetningen fra flate emner, rør eller konstruksjonsdeler til bruk i
veltevernet, før forming eller sveising. Prøvelegemer fra rør eller konstruksjonsdeler skal tas fra
midten på den siden som har størst mål, og skal ikke omfatte sveiseskjøter.
Tabell 6.1
Minste slagenergi ved Charpy V-skårslagprøving
Prøvelegemets størrelse

Energi ved

Energi ved

–30 °C

–20 °C

mm

J

J(b)

10 × 10(a)

11

27,5

10 × 9

10

25

9,5

24

10 × 7,5( )

9,5

24

10 × 7

9

22,5

10 × 6,7

8,5

21

10 × 6

8

20

10 × 5( )

7,5

19

10 × 4

7

17,5

10 × 3,5

6

15

10 × 3

6

15

5,5

14

10 × 8
a

a

10 × 2,5( )
a

()
a

()
b

Angir foretrukket størrelse. Størrelsen på prøvelegemet skal ikke være mindre enn den største foretrukne
størrelse som materialet tillater.
Energikravet ved – 20 °C er 2,5 ganger den verdien som er fastsatt for – 30 °C. Andre faktorer kan påvirke
slagenergistyrken, som valseretning, flytegrense, kornorientering og sveising. Disse faktorene skal tas med i
betraktning ved utvelgelse og bruk av stålet.
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3.7

Nr. 35/929

[ikke relevant]
Figur 6.1
Frisone

Figur 6.1.a
Sett fra siden
Snitt gjennom referanseplanet

Mål i millimeter

Figur 6.1.c
Sett ovenfra

1 – Referanselinje
2 – Setets indekspunkt
3 – Referanseplan

Figur 6.1.b
Sett bakfra
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Figur 6.2
Frisone for traktorer med vendbart sete og ratt
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Nr. 35/931

Figur 6.3
Flytskjema for fastsetting av atferden dersom en traktor som er påmontert veltevern foran,
ruller videre når den velter til siden

Inngående data

Beregning i henhold
til versjon B2

Ja

Treffer motorpanseret
underlaget før veltevernet?

Nei

Ja

Ruller traktoren?

Nei

Ja

Er veltevernet
montert bak
likevektspunktet?

Beregning i henhold til
versjon B3

Beregning i henhold til
versjon B1

Ja

Resultat:
Ubrukelig
metode
Negativt
resultat

Negativt
resultat

Ruller traktoren?

Nei

Nei

Positivt
resultat

Ja

Ruller traktoren?

Negativt
resultat

Versjon B1: Slagpunkt for veltevern festet bak punktet for ustabil likevekt i lengderetningen.
Versjon B2: Slagpunkt for veltevern festet like ved punktet for ustabil likevekt i lengderetningen.
Versjon B3: Slagpunkt for veltevern festet foran punktet for ustabil likevekt i lengderetningen.

Nei

Positivt
resultat
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Figur 6.4
Innretning for velteprøving i en helling på 1/1,5

Figur 6.5
Nødvendige data for beregning av velt for en traktor med treaksial veltingsatferd

Merknad: D2 og D3 bør måles ved fullt akseltrykk.
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Figur 6.6.a, 6.6.b, 6.6.c
Horisontal avstand mellom tyngdepunktet og veltevernets fremre krysningspunkt (L6)
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Figur 6.7
Bestemmelse av slagpunkter for måling av bredden på veltevernet (B6) og høyden på
motorpanseret (H7)

akse 4

akse 5

akse 6

akse 3
akse 2

akse 1

23.6.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Figur 6.8
Høyde på forakselens omdreiningspunkt (H0)

Figur 6.9
Bakakselens sporvidde (S) og bakdekkenes bredde (B0)
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Figur 6.10
Pendellodd med opphengingskjettinger eller -ståltau

Slagflate

Mål i millimeter

Stift for markering
av tyngdepunkt

Figur 6.11
Eksempel på forankring av traktor (slagprøving bak)

To forankringer

To forankringer

Stoppbjelke
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Figur 6.12
Eksempel på forankring av traktor (slagprøving foran)

To forankringer

To forankringer

Stoppbjelke

Figur 6.13
Eksempel på forankring av traktor (slagprøving på siden)

Avrundet for sikkert grep mot
felgkanten

Skråskåret

Pendelloddets
tyngdepunktbane går
gjennom kontaktpunktet

Forankring (se 6.6.3)

Støttebjelke

Bjelke av nåletre,
150 mm x 150 mm

Slakt tau (valgfritt)

Bjelke mot siden på for- og bakhjulene og støtte fastkilt mot
felgen etter forankring
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Figur 6.14
Eksempel på rigg for vertikal belastningsprøving av traktor

Universalledd
Kraft

Kraft

Dobbeltvirkende
hydraulikksylinder

Universalledd

Oppstøtting av for- og
bakaksel
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Nr. 35/939

Figur 6.15
Eksempel på innretning for måling av elastisk deformasjon

Horisontal
stang festet til
veltevernet

Friksjonsring

Vertikal
støtte festet
til traktorens
understell eller til
veltevernets gulv

1 – Varig deformasjon
2 – Elastisk deformasjon
3 – Samlet deformasjon (varig pluss elastisk)

Figur 6.16
Simulert underlagsplan
Simulert underlagsplan

Hard del bak
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Figur 6.17
Minstebredde for hard del bak

Hard del bak minst
500 mm
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Figur 6.18
Kraft/deformasjonskurve
Overbelastningsprøving er ikke nødvendig
Statisk belastningskraft

Beregnet basisenergi
(se merknad 2)

Deformasjon

Merknader:
1. Fa bestemmes i forhold til 0,95 D′.
2. Overbelastningsprøving er ikke nødvendig, da Fa ≤ 1,03 F′.
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Figur 6.19
Kraft/deformasjonskurve
Overbelastningsprøving er nødvendig
Statisk belastningskraft

Beregnet basisenergi
(se merknad 2)
Energi økt med 5 %
(se merknad 3)

Deformasjon

Merknader:
1. Fa bestemmes i forhold til 0,95 D′.
2. Overbelastningsprøving er nødvendig, da Fa > 1,03 F′.
3. Resultatet av overbelastningsprøvingen er tilfredsstillende, da Fb > 0,97 F′ og Fb > 0,8Fmax.
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Figur 6.20
Kraft/deformasjonskurve
Overbelastningsprøvingen skal fortsettes

Statisk belastningskraft
Beregnet basisenergi
(se merknad 2)

Energi økt med 5 %
(se merknad 3)
Energi økt med 10 %
(se merknad 4)

Energi økt med 15 %
(se merknad 5)
Energi økt med 20 %
(se merknad 6 og 7)

Deformasjon
Overbelastning
Merknader:
1. Fa bestemmes i forhold til 0,95 D′.
2. Overbelastningsprøving er nødvendig, da Fa > 1,03 F′.
3. Fb < 0,97 F′, derfor er ytterligere overbelastning nødvendig.
4. Fc < 0,97 Fb, derfor er ytterligere overbelastning nødvendig.
5. Fd < 0,97 Fc, derfor er ytterligere overbelastning nødvendig.
6. Resultatet av overbelastningsprøvingen er tilfredsstillende dersom Fe > 0,8 Fmax.
7. Prøvingen er ikke bestått dersom belastningen på noe tidspunkt faller til under 0,8 Fmax.

____________
(*)

OECDs standardregelverk for offisiell prøving av veltevern montert foran på smalsporede jordbruks- og skogbrukstraktorer med
hjul.
(**) Programmet og eksemplene finnes på OECDs nettsted.
(***) Varig + elastisk deformasjon målt når nødvendig energinivå er oppnådd.

________
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VEDLEGG V
Endringer av direktiv 2000/25/EF
I vedlegg I til direktiv 2000/25/EF skal tillegg 4 nr. 1 del 2 lyde:
«Del 2

Nummeret til grunndirektivet fulgt av bokstaven A for trinn I, bokstaven B for trinn II, bokstaven C
for trinn IIIA, bokstaven D for trinn IIIB og bokstaven E for trinn IV.»
______
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VEDLEGG VI

Endringer av direktiv 2003/37/EF
I direktiv 2003/37/EF gjøres følgende endringer:
1.

I modell A i vedlegg I gjøres følgende endringer:
a) Nr. 2.4 skal lyde:
«2.4.

Teknisk tillatt(e) trekkbare masse(r) (avhengig av koplingstype):

2.4.1.

Trekkbar masse uten bremsing: . ...................................................................................................

2.4.2.

Trekkbar masse med uavhengig bremsing: ...................................................................................

2.4.3.

Trekkbar masse med påløpsbremsing: ..........................................................................................

2.4.4.

Trekkbar masse med hydraulisk eller pneumatisk bremsing: …

2.4.5.

Teknisk tillatte samlede masse(r) av kombinasjonen trekkvogn-tilhenger (for hver konfigurasjon
av tilhengerbremseanlegg): ...........................................................................................................

2.4.6.

Koplingspunktets plassering

2.4.6.1.

Høyde over bakken

2.4.6.1.1.

Største høyde: ................................................................................................................................

2.4.6.1.2.

Minste høyde: ................................................................................................................................

2.4.6.2.

Avstand fra vertikalplanet som går gjennom bakakselens akse

2.4.6.2.1.

Største: . .........................................................................................................................................

2.4.6.2.2.

Minste: . .........................................................................................................................................

2.4.6.3.

Største statiske vertikale belastning/teknisk tillatte masse på koplingspunktet:

2.4.6.3.1.

–

for traktoren: . .........................................................................................................................

2.4.6.3.2.

–

for semitraileren (utskiftbar trukket maskin) eller påhengsvognen (utskiftbar trukket
maskin): ................................................................................................................................ »

b) Nr. 2.7.2 skal lyde:
«2.7.2.

Traktorens største mål, medregnet koplingen:

2.7.2.1.

Lengde ved bruk på vei(10):
Største: . .........................................................................................................................................
Minste: . .........................................................................................................................................
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2.7.2.2.

Bredde ved bruk på vei(11):
Største: . .........................................................................................................................................
Minste: . .........................................................................................................................................

2.7.2.3.

Høyde ved bruk på vei(12):
Største: . .........................................................................................................................................
Minste: . .........................................................................................................................................

2.7.2.4.

Overheng foran(13):
Største: . .........................................................................................................................................
Minste: . .........................................................................................................................................

2.7.2.5.

Overheng bak(14):
Største: . .........................................................................................................................................
Minste: . .........................................................................................................................................

2.7.2.6.

Bakkeklaring(15):
Største: . .........................................................................................................................................
Minste: . ....................................................................................................................................... »

2.

I vedlegg I skal modell A fotnote 15 lyde: «ISO-standard 612/-6.8:1978».

3.

I vedlegg II kapittel B del II.C gjøres følgende endringer:
a) [Endringen gjelder bare den engelske versjonen].
b) Fotnoten (*) skal lyde:
«(*) Prøvingsrapporter skal være i samsvar med OECD-rådets vedtak C(2008) 128 av oktober 2008. Når det
gjelder bilbeltefester, kan prøvingsrapportene anerkjennes som likeverdige bare dersom bilbeltefestene
har gjennomgått prøving. Prøvingsrapporter som er i samsvar med regelverkene i henhold til OECDrådets vedtak C(2000) 59, sist endret ved OECD-rådets vedtak C(2005) 1, skal fortsatt være gyldige. De
nye prøvingsrapportene skal fra og med datoen for innarbeiding av dette direktiv være basert på den nye
versjonen av regelverkene.»
________________________
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KOMMISJONSDIREKTIV 2010/52/EU

Nr. 35/947

2016/EØS/35/33

av 11. august 2010
om endring, med sikte på tilpasning av de tekniske bestemmelsene, av rådsdirektiv 76/763/
EØF om passasjerseter for jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul og europaparlaments- og
rådsdirektiv 2009/144/EF om visse deler av og egenskaper ved jordbruks- og skogbrukstraktorer
med hjul(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

skogbrukstraktorer med hjul, ettersom direktiv 2003/37/
EF gjennom dette endringsdirektiv vil omfatte alle de
risikoer som omfattes av direktiv 2006/42/EF.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv
2003/37/EF av 26. mai 2003 om typegodkjenning av jordbrukseller skogbrukstraktorer, tilhengere og utskiftbare trukne
maskiner, samt deres systemer, deler og tekniske enheter, og
om oppheving av direktiv 74/150/EØF(1), særlig artikkel 19 nr.
1 bokstav b), og

4)

Den europeiske standardiseringsorganisasjon (CEN)
har utarbeidet harmoniserte standarder for veltevern
for passasjerer og for vern mot farlige stoffer. Disse
standardene har blitt vedtatt og kunngjort og bør derfor
innarbeides i dette direktiv.

5)

Direktiv 76/763/EØF fastsetter krav med hensyn
til utforming og montering av passasjerseter i
jordbrukstraktorer. Nevnte direktiv bør for å bedre dette
vernet endres slik at det omfatter ytterligere tekniske
spesifikasjoner for vern mot risikoer for passasjerskade
som nevnt i direktiv 2006/42/EF, særlig med hensyn til
veltevern og bilbeltefester for passasjerseter.

6)

Direktiv 2009/144/EF fastsetter tekniske krav til
visse deler av og egenskaper ved jordbruks- og
skogbrukstraktorer med hjul. Nevnte direktiv bør for å
bedre dette vernet endres slik at det omfatter ytterligere
tekniske spesifikasjoner for vern mot fallende gjenstander,
inntrengning av gjenstander i førerhuset og farlige stoffer.
Videre bør det fastsettes minstekrav til brukerhåndboken.

7)

For å oppnå en smidig typegodkjenningsprosess og særlig
bedre sikkerheten på arbeidsplassen, bør det fastsettes hva
brukerhåndboken som et minimum bør inneholde. Derved
sikres det at operatørene har tilgang til de opplysninger
som er nødvendige for å vurdere om traktorene er egnet
til påtenkt bruk og for å utføre relevant vedlikehold.

ut fra følgende betraktninger:

1)

Rådsdirektiv 76/763/EØF av 27. juli 1976 om tilnærming
av medlemsstatenes lovgivning om passasjerseter
for jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul(2) og
europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/144/EF av
30. november 2009 om visse deler av og egenskaper ved
jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul(3) er to av
særdirektivene i forbindelse med framgangsmåten for EFtypegodkjenning av jordbruks- og skogbrukstraktorer i
henhold til direktiv 2003/37/EF.

2)

Sikkerhet er en av hjørnesteinene i direktiv 2003/37/
EF. For å gi operatørene bedre vern bør kravene som får
anvendelse i henhold til nevnte direktiv, kompletteres
for å omfatte alle risikoer oppført i vedlegg I til
europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/42/EF(4) om
maskiner, som ennå ikke er omfattet av særdirektivene i
henhold til direktiv 2003/37/EF.

3)

Med denne endring får direktiv 2006/42/EF ikke lenger
anvendelse på traktorer som er typegodkjent på grunnlag
av regelverket for typegodkjenning av jordbruks- og

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 213 av 13.8.2010, s. 37,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 8/2012 av 10. februar 2012
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 34 av 21.6.2012, s. 15.
(1) EUT L 171 av 9.7.2003, s. 1.
(2) EUT L 262 av 27.9.1976, s. 1.
(3) EUT L 27 av 30.1.2010, s. 33.
(4) EUT L 157 av 9.6.2006, s. 24.
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8)

Bestemmelser som gjelder eventuelle vern mot fallende
gjenstander, operatørvern og forebygging av kontakt med
farlige stoffer, bør være i samsvar med det nåværende
utviklingstrinn i teknikken.

3. Med virkning fra to år etter ikrafttredelsesdatoen, når det
gjelder nye kjøretøyer som ikke oppfyller kravene fastsatt i
direktiv 76/763/EØF og direktiv 2009/144/EF, som endret ved
dette direktiv, med begrunnelse i nevnte direktivers formål:

9)

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse
fra Komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling —
landbrukstraktorer —

a) skal medlemsstatene anse samsvarssertifikater som følger
nye kjøretøyer i samsvar med direktiv 2003/37/EF, for
ikke lenger å være gyldige i henhold til artikkel 7 nr. 1 i
direktiv 2003/37/EF, og

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

b) kan medlemsstatene nekte at disse nye kjøretøyer
registreres, selges eller tas i bruk.

Artikkel 1

Artikkel 4

Direktiv 76/763/EØF endres i samsvar med vedlegg I til dette
direktiv.

1. Medlemsstatene skal innen 1. mars 2011 vedta og
kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende
Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene.

Artikkel 2
Direktiv 2009/144/EF endres i samsvar med vedlegg II til dette
direktiv.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 2. mars 2011.
Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.

Artikkel 3
1. Med
virkning
fra
ikrafttredelsesdatoen
skal
medlemsstatene, når det gjelder kjøretøyer som oppfyller
kravene fastsatt i direktiv 76/763/EØF og direktiv 2009/144/
EF, som endret ved dette direktiv, med begrunnelse i nevnte
direktivers formål, ikke:

2. Medlemsstatene skal sørge for at teksten til de viktigste
internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området
dette direktiv omhandler, blir oversendt Kommisjonen.

a) nekte å gi EF-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning, eller

Artikkel 5
Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.

b) forby at et slikt kjøretøy registreres, selges eller tas i bruk.

Artikkel 6

2. Med virkning fra ett år etter ikrafttredelsesdatoen, når det
gjelder nye kjøretøytyper som ikke oppfyller kravene fastsatt i
direktiv 76/763/EØF og direktiv 2009/144/EF, som endret ved
dette direktiv, med begrunnelse i nevnte direktivers formål:

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Brussel, 11. august 2010.
For Kommisjonen

a) skal medlemsstatene nekte å gi EF-typegodkjenning, og

José Manuel BARROSO

b) kan medlemsstatene nekte å gi nasjonal typegodkjenning.

President
______
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VEDLEGG I
Vedlegget til direktiv 76/763/EØF skal lyde:
«VEDLEGG
Eventuelle passasjerseter skal oppfylle standarden EN 15694:2009.»
______
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VEDLEGG II

I direktiv 2009/144/EF gjøres følgende endringer:
1.

Overskriften til vedlegg II i listen over vedlegg skal lyde:
«Turtallsregulator og vern av motordeler, utstikkende deler og hjul, ytterligere sikkerhetskrav ved særlige
bruksområder, brukerhåndbok».

2.

Overskriften til vedlegg II skal lyde:
«Turtallsregulator og vern av motordeler, utstikkende deler og hjul, ytterligere sikkerhetskrav ved særlige
bruksområder, brukerhåndbok».

3.

I vedlegg II tilføyes følgende numre:
«3.

YTTERLIGERE SIKKERHETSKRAV VED SÆRLIGE BRUKSOMRÅDER

3.1.

Vern mot fallende gjenstander
Eventuelle vern mot fallende gjenstander (FOPS) skal oppfylle OECDs regelverk 10(1).

3.2.

Operatørvern

3.2.1.

Eventuelle operatørvern (OPS) skal oppfylle ISO-standard 8084:2003(2).

3.2.2.

For annen bruk enn skogbruksvirksomhet og uten at det berører nr. 3.2.1, skal traktorer med vindusruter
i henhold til nr. 1.1.3 i vedlegg III A anses for å være utstyrt med operatørvern (OPS).

3.3.

Forebygging av kontakt med farlige stoffer
Kravene i standarden EN 15695-1:2009 skal få anvendelse på alle traktorer som er definert i
artikkel 2 bokstav j) i direktiv 2003/37/EF, dersom de brukes under forhold som kan innebære risiko for
kontakt med farlige stoffer. I så fall skal førerhuset oppfylle kravene i nivå 2, 3 eller 4 i denne standarden.
Kriteriene for valg av nivå skal beskrives og være i samsvar med dem som er angitt i brukerhåndboken.
Ved sprøyting med plantevernmidler skal førerhuset oppfylle nivå 4.

4.

BRUKERHÅNDBOK
Brukerhåndboken skal være i samsvar med ISO-standard 3600:1996(3), med unntak av nr. 4.3
(Identifikasjon av maskin).

4.1.

Brukerhåndboken skal i tillegg til kravene i ISO-standard 3600:1996 særlig inneholde opplysninger om
følgende:
a) innstilling av setet og opphenget med tanke på operatørens ergonomiske plassering i forhold til
betjeningsinnretninger og for å minske risikoen forbundet med helkroppsvibrasjon,
b) bruk og innstilling av varmeanlegg, ventilasjon og klimaanlegg, dersom dette finnes,
c) start og stopp av motoren,
d) plassering og åpning av nødutganger,
e) inn- og utstigning av traktoren,
f)

faresonen rundt dreieaksen på midjestyrte traktorer,

g) bruk av eventuelle spesialverktøy,
h) sikre metoder for service og vedlikehold,

(1)
(2)
(3)

i)

opplysninger om intervallene for inspeksjon av hydraulikkslanger,

j)

anvisninger om hvordan traktoren skal taues,

OECDs standardregelverk for offisiell prøving av vern mot fallende gjenstander på jordbruks- og skogbrukstraktorer – regelverk 10,
OECD-rådets vedtak C(2008) 128 av oktober 2008.
Dette dokumentet finnes på følgende nettsted: http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER =
9021&ICS1 = 65&ICS2 = 60&ICS3 = 1
Dette dokumentet finnes på følgende nettsted: http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER =
9021&ICS1 = 65&ICS2 = 60&ICS3 = 1
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k) anvisninger om sikker bruk av jekker og anbefalte jekkfester,
l)

farer forbundet med batterier og drivstofftank,

m) bruk av traktoren som er forbudt på grunn av risiko for velt, med anvisning om at listen ikke er
uttømmende,
n) andre risikoer forbundet med varme overflater, som påfylling av olje eller kjølevæske i varme
motorer eller girsystemer,
o) vernenivået for eventuelle vern mot fallende gjenstander,
p) vernenivået for eventuelle vern mot farlige stoffer,
q) vernenivået for eventuelle operatørvern,
4.2.

Tilkopling, frakopling og arbeid med monterte maskiner, tilhengere og utskiftbare trukne maskiner
Brukerhåndboken skal inneholde følgende:
a) en advarsel om at instruksene i brukerhåndboken skal følges nøye for monterte eller trukne maskiner
eller tilhengere, og at kombinasjonen traktor-maskin eller traktor-tilhenger ikke må kjøres med
mindre alle instrukser er fulgt,
b) en advarsel om å holde avstand til trepunktskoplingen når den betjenes,
c) en advarsel om at monterte maskiner skal senkes ned på bakken før traktoren forlates,
d) kraftuttaksakslenes turtall avhengig av montert maskin eller trukket kjøretøy,
e) krav om å bruke bare kraftuttaksaksler med egnet vern,
f)

opplysninger om hydrauliske koplinger og deres funksjon,

g) opplysninger om trepunktskoblingens største løftekapasitet,
h) opplysninger om bestemmelse av totalmasse, aksellast, dekkenes belastningskapasitet og nødvendig
minsteballast,
i)

opplysninger om tilgjengelige bremsesystemer til tilhengere og deres kompatibilitet med trukne
kjøretøyer,

j)

største vertikale belastning på tilhengerfeste bak i forhold til bakhjulenes dimensjon og type
tilhengerfeste,

k) opplysninger om bruk av redskap med kraftuttaksaksler, og opplysninger om at den teknisk mulige
helningen på akslene avhenger av formen og størrelsen på hovedskjermen og/eller frisonen, herunder
spesifikke opplysninger som kreves for kraftuttak av type 3 med redusert dimensjon,
l)

samme opplysninger som på det lovfestede kjennemerket for største tillatte trukne masse,

m) en advarsel om å ikke oppholde seg i området mellom traktoren og det trukne kjøretøyet.
4.3.

Angivelse av støy
Brukerhåndboken skal angi støynivået ved førerens ører, målt i samsvar med europaparlaments- og
rådsdirektiv 2009/76/EF(1), og støynivået fra traktoren i bevegelse, målt i samsvar med vedlegg VI til
europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/63/EF(2).

4.4.

Angivelse av vibrasjon
Brukerhåndboken skal angi vibrasjonsnivået, målt i samsvar med rådsdirektiv 78/764/EØF(3).

(1)
(2)
(3)

EUT L 201 av 1.8.2009, s. 18.
EUT L 214 av 19.8.2009, s. 23.
EUT L 255 av 18.9.1978, s. 1.
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4.5.

Relevant bruk av en traktor som rimeligvis kan forventes, men som anses å innebære særlig risiko:
a) arbeid med frontlaster (risiko for fallende gjenstander),
b) skogbruksvirksomhet (risiko for fallende og/eller inntrengende gjenstander),
c) arbeid med monterte eller trukne spredere (risiko for farlige stoffer).
I brukerhåndboken skal det særlig legges vekt på bruken av traktoren i kombinasjon med utstyret nevnt
ovenfor.

4.5.1.

Frontlaster

4.5.1.1. Brukerhåndboken skal angi hvilke farer som er forbundet med arbeid med frontlaster, og det skal
forklares hvordan slike farer kan unngås.
4.5.1.2. Brukerhåndboken skal angi festepunktene på traktorens karosseri hvor frontlasteren skal monteres, i
tillegg til størrelsen og kvaliteten på utstyret som skal brukes. Dersom slike festepunkter ikke finnes, skal
det framgå av brukerhåndboken at montering av frontlaster er forbudt.
4.5.1.3. Traktorer som er utstyrt med programmerbare hydrauliske sekvensfunksjoner, skal ha anvisninger om
hvordan lasterens hydraulikk koples til, slik at denne funksjonen er deaktivert.
4.5.2.

Skogbruksvirksomhet

4.5.2.1. Dersom en jordbrukstraktor brukes til skogbruksvirksomhet, er dette forbundet med følgende farer:
a) fallende trær, særlig dersom en kran med grabb er montert bak på traktoren,
b) gjenstander som kan trenge inn i førerhuset, hovedsakelig dersom en vinsj er montert bak på
traktoren.
4.5.2.2. Brukerhåndboken skal inneholde opplysninger om følgende:
a) forekomsten av farene beskrevet i nr. 4.5.2.1,
b) alt tilgjengelig ekstrautstyr som kan beskytte mot disse farene,
c) festepunkter for feste av vern på traktoren, og størrelse og kvalitet på utstyret som skal brukes.
Dersom det ikke finnes festepunkter for egnet vern, skal dette være nevnt,
d) et vern kan bestå av en ramme som beskytter førerplassen mot fallende trær, eller av gitre (nett) foran
førerhusets dører, tak og vinduer,
e) vernenivået for et eventuelt vern mot fallende gjenstander.
4.5.3.

Arbeid med spredere (risiko for farlige stoffer)
Vernenivået mot farlige stoffer, i samsvar med standarden EN 15695-1:2009, skal være beskrevet i
brukerhåndboken.»

4.

Overskriften til tillegget til vedlegg II skal lyde:
«VEDLEGG TIL EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENTET FOR EN TRAKTORTYPE MED HENSYN
TIL TURTALLSREGULATOR OG VERN AV MOTORDELER, UTSTIKKENDE DELER OG HJUL,
YTTERLIGERE SIKKERHETSKRAV VED SÆRLIGE BRUKSOMRÅDER, BRUKERHÅNDBOK».

5.

6.

I nr. 1 i tillegget til vedlegg II innsettes følgende etter nr. 1.2:
«1.3.

Ytterligere sikkerhetskrav ved eventuelle særlige bruksområder:

1.3.1.

Vern mot fallende gjenstander

1.3.2.

Operatørvern

1.3.3.

Forebygging av kontakt med farlige stoffer».

I nr. 15 i tillegget til vedlegg II (liste over dokumenter) innsettes følgende:
«… brukerhåndbok».
__________________
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Nr. 35/953

2016/EØS/35/34

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 301/2011
av 28. mars 2011

om endring av rådsforordning (EF) nr. 297/95 med hensyn til justering etter inflasjonstakten av
gebyrene til Det europeiske legemiddelkontor(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —
under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 297/95 av
10. februar 1995 om fastsettelse av gebyrer til Det europeiske
kontor for legemiddelvurdering(1), særlig artikkel 12, og
ut fra følgende betraktninger:

Denne forordning bør derfor tre i kraft snarest mulig og
få anvendelse fra nevnte dato —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
I forordning (EF) nr. 297/95 gjøres følgende endringer:
1) I artikkel 3 gjøres følgende endringer:
a) I nr. 1 gjøres følgende endringer:

1)

2)

3)

I henhold til artikkel 67 nr. 3 i europaparlaments- og
rådsforordning (EØF) nr. 726/2004 av 31. mars 2004
om fastsettelse av framgangsmåter i Fellesskapet for
godkjenning og overvåking av legemidler for mennesker
og veterinærpreparater og om opprettelse av et europeisk
legemiddelkontor(2) skal inntektene til Det europeiske
legemiddelkontor (heretter kalt «Kontoret») bestå av et
bidrag fra Unionen og av gebyrer som foretak betaler til
Kontoret. Ved forordning (EF) nr. 297/95 fastsettes ulike
gebyrkategorier og gebyrstørrelser.
I henhold til artikkel 12 i forordning (EF) nr. 297/95
skal Kontorets gebyrer ajourføres hvert år etter
inflasjonstakten.

i)

ii)

i bokstav a) gjøres følgende endringer:
–

i første ledd endres «254 100 euro» til
«259 400 euro»,

–

i annet ledd endres «25 500 euro» til «26 000
euro»,

–

i tredje ledd endres «6 400 euro» til «6 500
euro»,

i bokstav b) gjøres følgende endringer:
–

i første ledd endres «98 600 euro» til «100 700
euro»,

Gebyrene bør derfor ajourføres etter inflasjonstakten for
2010. Inflasjonstakten i Unionen, offentliggjort av De
europeiske fellesskaps statistikkontor (Eurostat), var på
2,1 % i 2010.

–

i annet ledd endres «164 200 euro» til
«167 600 euro»,

–

i tredje ledd endres «9 800 euro» til «10 000
euro»,

4)

For å gjøre det enklere bør de justerte gebyrene avrundes
til nærmeste 100 euro.

–

i fjerde ledd endres «6 400 euro» til «6 500
euro»,

5)

Forordning (EF) nr. 297/95 bør derfor endres.

6)

Av hensyn til rettssikkerheten bør denne forordning ikke
få anvendelse på gyldige søknader som ikke er ferdig
behandlet per 1. april 2011.

7)

iii)

I henhold til artikkel 12 i forordning (EF) nr. 297/95
må ajourføringen gjøres med virkning fra 1. april 2011.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 81 av 29.3.2011, s. 5, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 10/2012 av 10. februar 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr.
34 av 21.6.2012, s. 19.
(1) EFT L 35 av 15.2.1995, s. 1.
(2) EUT L 136 av 30.4.2004, s. 1.

i bokstav c) gjøres følgende endringer:
–

i første ledd endres «76 300 euro» til «77 900
euro»,

–

i annet ledd endres «19 100–57 200 euro» til
«19 500–58 400 euro»,

–

i tredje ledd endres «6 400 euro» til «6 500
euro».

b) I nr. 2 gjøres følgende endringer:
i)

i bokstav a) første ledd gjøres følgende endringer:

Nr. 35/954

ii)
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–

«2 700 euro» endres til «2 800 euro»,

–

«6 400 euro» endres til «6 500 euro»,

ii)

23.6.2016

i bokstav b) gjøres følgende endringer:
–

i første ledd endres «63 400 euro» til «64 700
euro»,

i bokstav b) gjøres følgende endringer:

–

i annet ledd endres «107 400 euro» til
«109 700 euro»,

–

i første ledd endres «76 300 euro» til «77 900
euro»,

–

i tredje ledd endres «12 600 euro» til «12 900
euro»,

–

i annet ledd endres «19 100–57 200 euro» til
«19 500–58 400 euro».

–

i fjerde ledd endres «6 400 euro» til «6 500
euro»,

–

i femte ledd gjøres følgende endringer:

c) I nr. 3 endres «12 600 euro» til «12 900 euro».
d) I nr. 4 endres «19 100 euro» til «19 500 euro».
e) I nr. 5 endres «6 400 euro» til «6 500 euro».
iii)

–

«31 700 euro» endres til «32 400 euro»,

–

«6 400 euro» endres til «6 500 euro»,

i bokstav c) gjøres følgende endringer:

f) I nr. 6 gjøres følgende endringer:
i)

ii)

–

i første ledd endres «31 700 euro» til «32 400
euro»,

–

i annet ledd endres «7 900–23 700 euro» til
«8 100–24 200 euro»,

–

i tredje ledd endres «6 400 euro» til «6 500
euro».

i første ledd endres «91 100 euro» til «93 000
euro»,
i annet ledd endres «22 700–68 300 euro» til «23
200–69 700 euro».

2) I artikkel 4 endres «63 400 euro» til «64 700 euro».
3) I artikkel 5 gjøres følgende endringer:

b) I nr. 2 gjøres følgende endringer:
i)

a) I nr. 1 gjøres følgende endringer:
i)

i bokstav a) gjøres følgende endringer:
–

i første ledd endres «127 100 euro» til
«129 800 euro»,

–

i annet ledd endres «12 600 euro» til «12 900
euro»,

–

–

i tredje ledd endres «6 400 euro» til «6 500
euro»,

ii)

i bokstav a) gjøres følgende endringer:
–

«2 700 euro» endres til «2 800 euro»,

–

«6 400 euro» endres til «6 500 euro»,

i bokstav b) gjøres følgende endringer:
–

i første ledd endres «38 100 euro» til «38 900
euro»,

–

i annet ledd endres «9 500–28 600 euro» til
«9 700–29 200 euro»,

–

i tredje ledd endres «6 400 euro» til «6 500
euro».

i fjerde ledd gjøres følgende endringer:
c) I nr. 3 endres «6 400 euro» til «6 500 euro».
–

«63 400 euro» endres til «64 700 euro»,

–

«6 400 euro» endres til «6 500 euro»,

d) I nr. 4 endres «19 100 euro» til «19 500 euro».
e) I nr. 5 endres «6 400 euro» til «6 500 euro».

23.6.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

iv)

f) I nr. 6 gjøres følgende endringer:
i)
ii)

i første ledd endres «30 400 euro» til «31 000
euro»,

Nr. 35/955

i femte ledd endres «9 500–28 600 euro» til
«9 700–29 200 euro».

b) I nr. 2 gjøres følgende endringer:

i annet ledd endres «7 600–22 700 euro» til
«7 800–23 200 euro».

4) I artikkel 6 endres «38 100 euro» til «38 900 euro».
5) I artikkel 7 gjøres følgende endringer:

i)

i annet ledd endres «254 100 euro» til «259 400
euro»,

ii)

i tredje ledd endres «127 100 euro» til «129 800
euro»,

iii)

i femte ledd endres «2 700–219 000 euro» til
«2 800–223 600 euro».

iv)

i sjette ledd endres «2 700–109 600 euro» til
«2 800–111 900 euro».

a) I nr. 1 endres «63 400 euro» til «64 700 euro».
b) I nr. 2 endres «19 100 euro» til «19 500 euro».
6) I artikkel 8 gjøres følgende endringer:

c) I nr. 3 endres «6 400» euro til «6 500 euro».

a) I nr. 1 gjøres følgende endringer:

Artikkel 2

i)

i annet ledd endres «76 300 euro» til «77 900
euro»,

Denne forordning får ikke anvendelse på gyldige søknader som
ikke er ferdig behandlet per 1. april 2011.

ii)

i tredje ledd endres «38 100 euro» til «38 900
euro»,

Artikkel 3

iii)

i fjerde ledd endres «19 100–57 200 euro» til
«19 500–58 400 euro»,

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.
Den får anvendelse fra 1. april 2011.

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

Utferdiget i Brussel, 28. mars 2011.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
____________
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KOMMISJONSVEDTAK

2016/EØS/35/35

av 21. november 2008
om fastsetjing av ei liste over plantestoff, plantepreparat og kombinasjonar av desse til bruk i tradisjonelle
plantelækjemiddel
[meldt under nummeret K(2008) 6933]
(2008/911/EF)(*)
KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR —
med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,
med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF
av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk
for legemidler for mennesker(1), særleg artikkel 16f,
med tilvising til fråsegner frå Det europeiske
lækjemiddelkontoret, som vart utarbeidde 7. september 2007
av Utvalet for plantelækjemiddel, og
ut frå desse synsmåtane:
1)

2)

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare
og Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce
(Miller) Thellung oppfyller dei krava som er fastsette i
direktiv 2001/83/EF. Foeniculum vulgare Miller subsp.
vulgare var. vulgare og Foeniculum vulgare Miller subsp.
vulgare var. dulce (Miller) Thellung kan reknast som
plantestoff, plantepreparat og/eller kombinasjonar av
desse.
Det bør difor fastsetjast ei liste over plantestoff,
plantepreparat og kombinasjonar av desse til bruk i
tradisjonelle plantelækjemiddel, og Foeniculum vulgare
Miller subsp. vulgare var. vulgare og Foeniculum vulgare
Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung bør
førast opp i denne lista.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 328 av 6.12.2008, s. 42,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 10/2012 av 10. februar 2012
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 34 av 21.6.2012, s. 19.
(1) TEF L 311 av 28.11.2001, s. 67.

3)

Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar
med fråsegna frå Det faste utvalet for lækjemiddel for
menneske —

GJORT DETTE VEDTAKET:
Artikkel 1
I vedlegg I vert det fastsett ei liste over plantestoff,
plantepreparat og kombinasjonar av desse til bruk i tradisjonelle
plantelækjemiddel, og denne lista omfattar Foeniculum vulgare
Miller subsp. vulgare var. vulgare og Foeniculum vulgare
Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung.
Artikkel 2
Indikasjonar, nærmare opplysningar om styrke og dosering,
tilførselsveg og alle andre opplysningar som er naudsynte
for trygg bruk av Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare
var. vulgare og Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare
var. dulce (Miller) Thellung som tradisjonelt lækjemiddel, er
fastsette i vedlegg II til dette vedtaket.
Artikkel 3
Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.
Utferda i Brussel, 21. november 2008.
For Kommisjonen
Günter VERHEUGEN
Visepresident
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VEDLEGG I
Liste over plantestoff, plantepreparat og kombinasjonar av desse til bruk i tradisjonelle plantelækjemiddel,
fastsett i samsvar med artikkel 16f i direktiv 2001/83/EF, endra ved direktiv 2004/24/EF
Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare (bitter fennikel)
Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung (søt fennikel)

________
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VEDLEGG II
A.
OPPFØRING I FELLESSKAPSLISTA AV FOENICULUM VULGARE MILLER SUBSP. VULGARE VAR.
VULGARE, FRUCTUS
Det vitskaplege namnet til planta
Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare
Plantefamilie
Apiaceae
Plantestoff
Fennikel, bitter
Fellesnamnet til plantestoffet på alle offisielle EU-språk
BG (bălgarski): Горчиво резене, плод

LT (lietuvių kalba): Karčiųjų pankolių vaisiai

CS (čeština): Plod fenyklu obecného pravého

LV (latviešu valoda): Rūgtā fenheļa augļi

DA (dansk): Fennikel, bitter

MT (malti): Bużbież morr, frotta

DE (Deutsch): Bitterer Fenchel

NL (nederlands): Venkelvrucht, bitter

EL (elliniká): Μαραθόσπορος πικρός

PL (polski): Owoc kopru włoskiego (odmiana gorzka)

EN (English): Bitter fennel, fruit

PT (português): Fruto de funcho amargo

ES (español): Hinojo amargo, fruto de

RO (română): Fruct de fenicul amar

ET (eesti keel): Mõru apteegitill, vili

SK (slovenčina): Feniklový plod horký

FI (suomi): Karvasfenkoli, hedelmä

SL (slovenščina): Plod grenkega navadnega komarčka

FR (français): Fruit de fenouil amer

SV (svenska): Bitterfänkål, frukt

HU (magyar): Keserűédeskömény-termés

IS (íslenska): Bitur fennel aldin

IT (italiano): Finocchio amaro (o selvatico), frutto

NO (norsk): Fenikkel, bitter

Plantepreparat
Fennikel, bitter, tørka findelt(1) frukt.
Tilvising til monografien til Den europeiske farmakopeen
Foeniculi amari fructus (01/2005:0824).
Indikasjon(ar)
a) Tradisjonelt plantelækjemiddel til behandling av symptom ved lette fordøyingsplager, medrekna magekrampar,
oppblåst mage og tarmluft.
b) Tradisjonelt plantelækjemiddel til behandling av symptom ved lette krampar i samband med menstruasjon.
c) Tradisjonelt plantelækjemiddel til bruk som slimløysande middel ved hoste i samband med forkjøling.
Middelet er eit tradisjonelt plantelækjemiddel til bruk ved visse indikasjonar som utelukkande byggjer på langvarig
bruk.
Tradisjon
Europeisk, kinesisk.
Tilrådd styrke
Sjå «Tilrådd dosering».
(1)

«Findelt» frukt omfattar òg «knust» frukt.
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Tilrådd dosering
Vaksne
Enkeltdose
1,5–2,5 g (fersk(1)) findelt fennikelfrukt med 0,25 l kokande vatn (trekt i 15 minuttar) tre gonger om dagen som urtete.
Ungdom over tolv år, indikasjon a)
Same dose som til vaksne
Barn mellom fire og tolv år, indikasjon a)
Gjennomsnittleg døgndose
3–5 g (fersk) findelt fennikelfrukt som urtete, fordelt på tre dosar, for kortvarig bruk berre ved lette, forbigåande
symptom (under ei veke).
Bør ikkje nyttast til barn under fire år (sjå «Særlege åtvaringar og førebyggjande tiltak ved bruk»).
Tilførselsveg
Gjennom munnen.
Brukstid eller eventuelle restriksjonar på brukstida
Vaksne
Ungdom over tolv år, indikasjon a)
Skal ikkje nyttast lenger enn to veker.
Barn mellom fire og tolv år, indikasjon a)
Kortvarig bruk (under ei veke) berre ved lette, forbigåande symptom.
Dersom symptoma ikkje forsvinn ved bruk av lækjemiddelet, bør ein lækjar eller anna kvalifisert helsepersonell
rådspørjast.
Andre opplysningar som er naudsynte for trygg bruk
Kontraindikasjonar
Overfølsemdsreaksjon mot det verksame stoffet eller mot Apiaceae (Umbelliferae) (anisfrø, karve, selleri, koriander
og dill), eller mot anetol.
Særlege åtvaringar og førebyggjande tiltak ved bruk
Bør ikkje nyttast til barn under fire år, då det ikkje ligg føre tilstrekkelege data; ein barnelækjar bør rådspørjast.
Interaksjon med andre lækjemiddel og andre former for interaksjon
Ingen er melde.
Graviditet og amming
Det finst ingen data om bruk av fennikelfrukt under graviditet.
Det er ikkje kjent om delemna i fennikel vert utskilde i morsmjølk.
Ettersom det ikkje ligg føre tilstrekkelege data, bør middelet ikkje nyttast under graviditet og amming.
Verknader på evna til å føre motorvogn og nytte maskiner
Det har ikkje vore utført studiar av verknaden på evna til å føre motorvogn og nytte maskiner.
(1)

Når det gjeld kommersielle preparat med findelt fennikelfrukt, skal søkjaren utføre høveleg stabilitetsprøving av innhaldet av
eteriske oljer.
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Biverknader
Det kan oppstå allergiske reaksjonar mot fennikel som påverkar hud eller andingsorgan. Frekvensen av denne typen
reaksjonar er ikkje kjend.
Dersom andre biverknader som ikkje er nemnde ovanfor, skulle inntreffe, bør ein lækjar eller anna kvalifisert
helsepersonell rådspørjast.
Overdosering
Ingen tilfelle av overdosering er melde.
Farmasøytiske opplysningar (dersom det er naudsynt)
Ikkje relevant.
Farmakologiske verknader eller verknader som er rimelege på grunnlag av langvarig bruk og røynsle (dersom dette
er naudsynt for trygg bruk av produktet)
Ikkje relevant.
B.
OPPFØRING I FELLESSKAPSLISTA AV FOENICULUM VULGARE MILLER SUBSP. VULGARE VAR.
DULCE (MILLER) THELLUNG, FRUCTUS
Det vitskaplege namnet til planta
Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung
Plantefamilie
Apiaceae
Plantestoff
Fennikel, søt
Fellesnamnet til plantestoffet på alle offisielle EU-språk
BG (bălgarski): Сладко резене, плод

LT (lietuvių kalba): Saldžiųjų pankolių vaisiai

CS (čeština): Plod fenyklu obecného sladkého

LV (latviešu valoda): Saldā fenheļa augļi

DA (dansk): Fennikel, sød

MT (malti): Bużbież ħelu, frotta

DE (Deutsch): Süßer Fenchel

NL (nederlands): Venkelvrucht, zoet

EL (elliniká): Μαραθόσπορος γλυκύς

PL (polski): Owoc kopru włoskiego (odmiana słodka)

EN (English): Sweet fennel, fruit

PT (português): Fruto de funcho doce

ES (español): Hinojo dulce, fruto de

RO (română): Fruct de fenicul dulce

ET (eesti keel): Magus apteegitill, vili

SK (slovenčina): Feniklový plod sladký

FI (suomi): Makea fenkoli, hedelmä

SL (slovenščina): Plod sladkega navadnega komarčka

FR (français): Fruit de fenouil doux

SV (svenska): Sötfänkål, frukt

HU (magyar): Édesköménytermés

IS (íslenska): Sæt fennel aldin

IT (italiano): Finocchio dolce (o romano), frutto

NO (norsk): Fenikkel, søt

Plantepreparat
Fennikel, søt, tørka findelt(1) eller pulverisert frukt.
Tilvising til monografien til Den europeiske farmakopeen
Foeniculi dulcis fructus (01/2005:0825).
Indikasjon(ar)
a) Tradisjonelt plantelækjemiddel til behandling av symptom ved lette fordøyingsplager, medrekna magekrampar,
oppblåst mage og tarmluft.
(1)

«Findelt» frukt omfattar òg «knust» frukt.
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b) Tradisjonelt plantelækjemiddel til behandling av symptom ved lette krampar i samband med menstruasjon.
c) Tradisjonelt plantelækjemiddel til bruk som slimløysande middel ved hoste i samband med forkjøling.
Middelet er eit tradisjonelt plantelækjemiddel til bruk ved visse indikasjonar som utelukkande byggjer på langvarig
bruk.
Tradisjon
Europeisk, kinesisk.
Tilrådd styrke
Sjå «Tilrådd dosering».
Tilrådd dosering
Vaksne
Enkeltdose
1,5–2,5 g (fersk(1)) findelt fennikelfrukt med 0,25 l kokande vatn (trekt i 15 minuttar) tre gonger om dagen som urtete.
Fennikelpulver: 400 mg tre gonger dagleg (høgst 2 g per dag).
Ungdom over tolv år, indikasjon a)
Same dose som til vaksne
Barn mellom fire og tolv år, indikasjon a)
Gjennomsnittleg døgndose
3–5 g (fersk) findelt fennikelfrukt som urtete, fordelt på tre dosar, for kortvarig bruk berre ved lette, forbigåande
symptom (under ei veke).
Bør ikkje nyttast til barn under fire år (sjå «Særlege åtvaringar og førebyggjande tiltak ved bruk»).
Tilførselsveg
Gjennom munnen.
Brukstid eller eventuelle restriksjonar på brukstida
Vaksne
Ungdom over tolv år, indikasjon a)
Skal ikkje nyttast lenger enn to veker.
Barn mellom fire og tolv år, indikasjon a)
Kortvarig bruk (under ei veke) berre ved lette, forbigåande symptom.
Dersom symptoma ikkje forsvinn ved bruk av lækjemiddelet, bør ein lækjar eller anna kvalifisert helsepersonell
rådspørjast.
Andre opplysningar som er naudsynte for trygg bruk
Kontraindikasjonar
Overfølsemdsreaksjon mot det verksame stoffet eller mot Apiaceae (Umbelliferae) (anisfrø, karve, selleri, koriander
og dill), eller mot anetol.
Særlege åtvaringar og førebyggjande tiltak ved bruk
Bør ikkje nyttast til barn under fire år, då det ikkje ligg føre tilstrekkelege data; ein barnelækjar bør rådspørjast.
Interaksjon med andre lækjemiddel og andre former for interaksjon
Ingen er melde.
(1)

Når det gjeld kommersielle preparat med findelt eller pulverisert fennikelfrukt, skal søkjaren utføre høveleg stabilitetsprøving av
innhaldet av eteriske oljer.
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Graviditet og amming
Det finst ingen data om bruk av fennikelfrukt under graviditet.
Det er ikkje kjent om delemna i fennikel vert utskilde i morsmjølk.
Ettersom det ikkje ligg føre tilstrekkelege data, bør middelet ikkje nyttast under graviditet og amming.
Verknader på evna til å føre motorvogn og nytte maskiner
Det har ikkje vore utført studiar av verknaden på evna til å føre motorvogn og nytte maskiner.
Biverknader
Det kan oppstå allergiske reaksjonar mot fennikel som påverkar hud eller andingsorgan. Frekvensen av denne typen
reaksjonar er ikkje kjend.
Dersom andre biverknader som ikkje er nemnde ovanfor, skulle inntreffe, bør ein lækjar eller anna kvalifisert
helsepersonell rådspørjast.
Overdosering
Ingen tilfelle av overdosering er melde.
Farmasøytiske opplysningar (dersom det er naudsynt)
Ikkje relevant.
Farmakologiske verknader eller verknader som er rimelege på grunnlag av langvarig bruk og røynsle (dersom dette
er naudsynt for trygg bruk av produktet)
Ikkje relevant.
__________________

23.6.2016

23.6.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 35/963

2016/EØS/35/36

KOMMISJONSVEDTAK
av 28. juli 2009

om endring av lista over plantestoff, plantepreparat og kombinasjonar av desse til bruk i tradisjonelle
plantelækjemiddel
[meldt under nummeret K(2009) 5804]
(2010/28/EF)(*)
KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR —
med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,
med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF
av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk
for legemidler for mennesker(1), særleg artikkel 16f,
med tilvising til fråsegner frå Det europeiske
lækjemiddelkontoret, som vart utarbeidde 10. januar 2008 og
6. mars 2008 av Utvalet for plantelækjemiddel, og
ut frå desse synsmåtane:
1)

2)

3)

Calendula officinalis L og Pimpinella anisum L oppfyller
dei krava som er fastsette i direktiv 2001/83/EF. Calendula
officinalis L og Pimpinella anisum L kan reknast som
plantestoff, plantepreparat eller kombinasjonar av desse.
Calendula officinalis L og Pimpinella anisum L bør
difor førast opp i lista over plantestoff, plantepreparat
og kombinasjonar av desse til bruk i tradisjonelle
plantelækjemiddel, som vart fastsett i vedlegg I til
kommisjonsvedtak 2008/911/EF(2).
Vedtak 2008/911/EF bør difor endrast.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 11 av 16.1.2010, s. 12, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 10/2012 av 10. februar 2012
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 34 av 21.6.2012, s. 19.
(1) TEF L 311 av 28.11.2001, s. 67.
(2) TEU L 328 av 6.12.2008, s. 42.

4)

Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar
med fråsegna frå Det faste utvalet for lækjemiddel for
menneske —

GJORT DETTE VEDTAKET:
Artikkel 1
I vedtak 2008/911/EF vert det gjort følgjande endringar:
1. Vedlegg I vert endra i samsvar med vedlegg I til dette
vedtaket.
2. Vedlegg II vert endra i samsvar med vedlegg II til dette
vedtaket.
Artikkel 2
Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 28. juli 2009.
For Kommisjonen
Günter VERHEUGEN
Visepresident
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VEDLEGG I
I vedlegg I til vedtak 2008/911/EF vert følgjande oppføringar sette inn:
–

«Calendula officinalis L» vert sett inn før Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare (bitter fennikel),

–

«Pimpinella anisum L» vert sett inn etter Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung
(søt fennikel).
_______________________________
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VEDLEGG II
I vedlegg II til vedtak 2008/911/EF vert følgjande oppføringar sette inn:
–

«Calendula officinalis L» vert sett inn før Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare (bitter fennikel).
«OPPFØRING I FELLESSKAPSLISTA AV CALENDULA OFFICINALIS L
Det vitskaplege namnet til planta
Calendula officinalis L.
Plantefamilie
Asteraceae
Plantestoff
Ringblom
Fellesnamnet til plantestoffet på alle offisielle EU-språk
BG (bălgarski): Невен, цвят

LT (lietuvių kalba): Medetkų žiedai

CS (čeština): Měsíčkový květ

LV (latviešu valoda): Kliņģerītes ziedi

DA (dansk): Morgenfrueblomst

MT (malti): Fjura calendula

DE (Deutsch): Ringelblumenblüten

NL (nederlands): Goudsbloem

EL (elliniká): Άνθος καλέντουλας

PL (polski): Kwiat nagietka

EN (English): Calendula flower

PT (português): Flor de calêndula

ES (español): Flor de caléndula

RO (română): Floare de gălbenele (calendula)

ET (eesti keel): Saialilleõisik

SK (slovenčina): Nechtíkový kvet

FI (suomi): Tarhakehäkukan kukka

SL (slovenščina): Cvet vrtnega ognjiča

FR (français): Souci

SV (svenska): Ringblomma, blomma

HU (magyar): A körömvirág virága

IS (íslenska): Morgunfrú, blóm

IT (italiano): Calendula fiore

NO (norsk): Ringblomst/ringblom

Plantepreparat
A.

Flytande ekstrakt (DER 1:1), ekstraksjonsmiddel: etanol 40–50 % (v/v).

B.

Flytande ekstrakt (DER 1:1,8–2,2), ekstraksjonsmiddel: etanol 40–50 % (v/v).

C.

Tinktur (DER 1:5), ekstraksjonsmiddel: etanol 70–90 % (v/v).

Tilvising til monografien til Den europeiske farmakopeen
Ringblom – Calendulae flos (01/2005:1297).
Indikasjon(ar)
a) Tradisjonelt plantelækjemiddel til behandling av symptom ved mindre hudbetennelsar (t.d. solbrenning) og
som hjelp til læking av mindre sår.
b) Tradisjonelt plantelækjemiddel til behandling av symptom ved mindre betennelsar i munn eller hals.
Middelet er eit tradisjonelt plantelækjemiddel til bruk ved visse indikasjonar som utelukkande byggjer på langvarig
bruk.
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Tradisjon
Europeisk
Tilrådd styrke
Sjå «Tilrådd dosering».
Tilrådd dosering
Plantepreparat:
A. Flytande ekstrakt (DER 1:1)
I halvfaste doseringsformer: mengd som svarar til 2–10 % plantestoff.
B. Flytande ekstrakt (DER 1:1,8–2,2)
I halvfaste doseringsformer: mengd som svarar til 2–5 % plantestoff.
C. Tinktur (DER 1:5)
I kompressar, fortynna med nykokt vatn i høvet 1:3 eller meir.
I halvfaste doseringsformer: mengd som svarar til 2–10 % plantestoff.
Som gurglevatn eller munnskyljemiddel i ei løysing på 2 %.
To til fire gonger dagleg
Indikasjon a)
Bør ikkje nyttast til barn under seks år (sjå «Særlege åtvaringar og førebyggjande tiltak ved bruk» nedanfor).
Indikasjon b)
Bør ikkje nyttast til barn under tolv år, ettersom det ikkje ligg føre tilgjengelege data (sjå «Særlege åtvaringar og
førebyggjande tiltak ved bruk» nedanfor).
Tilførselsveg
Bruk på hud og i munnhole.
Brukstid eller eventuelle restriksjonar på brukstida
Kompressar: skal fjernast etter 30–60 minuttar.
Alle plantepreparat: dersom symptoma ikkje forsvinn etter éi veke med bruk av lækjemiddelet, bør ein lækjar eller
anna kvalifisert helsepersonell rådspørjast.
Andre opplysningar som er naudsynte for trygg bruk
Kontraindikasjonar
Overfølsemdsreaksjon mot planter i familien Asteraceae (Compositae).
Særlege åtvaringar og førebyggjande tiltak ved bruk
Indikasjon a)
Bør ikkje nyttast til barn under seks år, ettersom det ikkje ligg føre tilgjengelege data.
Indikasjon b)
Bør ikkje nyttast til barn under tolv år, ettersom det ikkje ligg føre tilgjengelege data.
Dersom det er teikn til hudinfeksjon, bør ein lækjar eller anna kvalifisert helsepersonell rådspørjast.
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Interaksjon med andre lækjemiddel og andre former for interaksjon
Ingen er melde.
Graviditet og amming
Det ligg ikkje føre data om tryggleik under graviditet og amming.
Ettersom det ikkje ligg føre tilstrekkelege data, bør middelet ikkje nyttast under graviditet og amming.
Verknader på evna til å føre motorvogn og nytte maskiner
Ikkje relevant.
Biverknader
Hudsensibilisering. Frekvensen av denne typen reaksjonar er ikkje kjend.
Dersom andre biverknader som ikkje er nemnde ovanfor, skulle inntreffe, bør ein lækjar eller anna kvalifisert
helsepersonell rådspørjast.
Overdosering
Ingen er melde.»
–

«Pimpinella anisum L» vert sett inn etter Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller)
Thellung (søt fennikel).
«OPPFØRING I FELLESSKAPSLISTA AV PIMPINELLA ANISUM L

Det vitskaplege namnet til planta
Pimpinella anisum L.
Plantefamilie
Apiaceae
Plantestoff
Anis
Fellesnamnet til plantestoffet på alle offisielle EU-språk
BG (bălgarski): Анасон, плод

LT (lietuvių kalba): Anyžių sėklos

CS (čeština): Anýzový plod

LV (latviešu valoda): Anīsa sēklas

DA (dansk): Anisfrø

MT (malti): Frotta tal-Anisi

DE (Deutsch): Anis

NL (nederlands): Anijsvrucht

EL (elliniká): Γλυκάνισο

PL (polski): Owoc anyżu

EN (English): Aniseed

PT (português): Anis

ES (español): Fruto de anís

RO (română): Fruct de anason

ET (eesti keel): Aniis

SK (slovenčina): Anízový plod

FI (suomi): Anis

SL (slovenščina): Plod vrtnega janeža

FR (français): Anis (fruit d)

SV (svenska): Anis

HU (magyar): Ánizsmag

IS (íslenska): Anís

IT (italiano): Anice (Anice verde), frutto

NO (norsk): Anis

Nr. 35/967

Nr. 35/968

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Plantepreparat
Tørka anis, findelt eller knust.
Tilvising til monografien til Den europeiske farmakopeen
Anisi fructus (01/2005:0262)
Indikasjon(ar)
a) Tradisjonelt plantelækjemiddel til behandling av symptom ved lette fordøyingsplager, medrekna magekrampar,
oppblåst mage og tarmluft.
b) Tradisjonelt plantelækjemiddel til bruk som slimløysande middel ved hoste i samband med forkjøling.
Middelet er eit tradisjonelt plantelækjemiddel til bruk ved visse indikasjonar som utelukkande byggjer på langvarig
bruk.
Tradisjon
Europeisk
Tilrådd styrke
Sjå «Tilrådd dosering».
Tilrådd dosering
Ungdom over tolv år, vaksne, eldre:
Indikasjon a) og b)
1–3,5 g heil eller (fersk(*)) findelt eller knust anis i 150 ml kokande vatn som urtete.
Tre gonger dagleg.
Bør ikkje nyttast til barn under tolv år (sjå punktet «Særlege åtvaringar og førebyggjande tiltak ved bruk» nedanfor).
Tilførselsveg
Gjennom munnen.
Brukstid eller eventuelle restriksjonar på brukstida
Skal ikkje nyttast lenger enn to veker.
Dersom symptoma ikkje forsvinn ved bruk av lækjemiddelet, bør ein lækjar eller anna kvalifisert helsepersonell
rådspørjast.
Andre opplysningar som er naudsynte for trygg bruk
Kontraindikasjonar
Overfølsemdsreaksjon mot det verksame stoffet eller mot Apiaceae (Umbelliferae) (karve, selleri, koriander, dill
og fennikel), eller mot anetol.
Særlege åtvaringar og førebyggjande tiltak ved bruk
Bør ikkje nyttast til barn under tolv år, då det ikkje ligg føre tilstrekkelege data til at tryggleiken kan vurderast.
Interaksjon med andre lækjemiddel og andre former for interaksjon
Ingen er melde.
Graviditet og amming
Det finst ingen data om bruk av anis under graviditet.
Det er ikkje kjent om delemna i anis vert utskilde i morsmjølk.
Ettersom det ikkje ligg føre tilstrekkelege data, bør middelet ikkje nyttast under graviditet og amming.
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Verknader på evna til å føre motorvogn og nytte maskiner
Det har ikkje vore utført studiar av verknaden på evna til å føre motorvogn og nytte maskiner.
Biverknader
Det kan oppstå allergiske reaksjonar mot anis som påverkar hud eller andingsorgan. Frekvensen av denne typen
reaksjonar er ikkje kjend.
Dersom andre biverknader som ikkje er nemnde ovanfor, skulle inntreffe, bør ein lækjar eller anna kvalifisert
helsepersonell rådspørjast.
Overdosering
Ingen tilfelle av overdosering er melde.
________________
(*) Når det gjeld kommersielle preparat med findelt eller knust anis, skal søkjaren utføre høveleg stabilitetsprøving av innhaldet
av eteriske oljer.»

_______________________________
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KOMMISJONSAVGJERD

2016/EØS/35/37

av 9. desember 2009
om endring av lista over plantestoff, plantepreparat og kombinasjonar av desse til bruk i
tradisjonelle plantelækjemiddel
[meld under nummeret K(2009) 9703]
(2010/30/EU)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —
med tilvising til traktaten om Den europeiske unionen og
traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen,
med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF
av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk
for legemidler for mennesker(1), særleg artikkel 16f,

av desse til bruk i tradisjonelle plantelækjemiddel, som
vart fastsett i vedlegg I til kommisjonsvedtak 2008/911/
EF(2).
3)

Vedtak 2008/911/EF bør difor endrast.

4)

Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar
med fråsegna frå Det faste utvalet for lækjemiddel for
menneske —

TEKE DENNE AVGJERDA:
Artikkel 1

med tilvising til fråsegner frå Det europeiske
lækjemiddelkontoret, som vart utarbeidde 10. januar 2008 og
6. mars 2008 av Utvalet for plantelækjemiddel, og
ut frå desse synsmåtane:
1)

«Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim»
og «Echinacea purpurea (L.) Moench» oppfyller dei krava
som er fastsette i direktiv 2001/83/EF. «Eleutherococcus
senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim» og «Echinacea
purpurea (L.) Moench» kan reknast som plantestoff,
plantepreparat eller kombinasjonar av desse.

I vedtak 2008/911/EF vert det gjort følgjande endringar:
1. Vedlegg I vert endra i samsvar med vedlegg I til denne
avgjerda.
2. Vedlegg II vert endra i samsvar med vedlegg II til denne
avgjerda.
Artikkel 2
Denne avgjerda er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 9. desember 2009.

For Kommisjonen
2)

«Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim»
og «Echinacea purpurea (L.) Moench» bør difor førast opp
i lista over plantestoff, plantepreparat og kombinasjonar

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 12 av 19.1.2010, s. 14, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 10/2012 av 10. februar 2012
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 34 av 21.6.2012, s. 19.
(1) TEF L 311 av 28.11.2001, s. 67.

Günter VERHEUGEN
Visepresident

(2)

TEU L 328 av 6.12.2008, s. 42.
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VEDLEGG I

I vedlegg I til vedtak 2008/911/EF vert dei følgjande to stoffa sette inn etter «Calendula officinalis L.»:
–

«Echinacea purpurea (L.) Moench»

–

«Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim»

______________
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VEDLEGG II

I vedlegg II til vedtak 2008/911/EF vert følgjande sett inn etter oppføringa for «Calendula officinalis L»:
«OPPFØRING I FELLESSKAPSLISTA AV ECHINACEA PURPUREA (L.) MOENCH, HERBA RECENS
Det vitskaplege namnet til planta
Echinacea purpurea (L.) Moench
Plantefamilie
Asteraceae
Plantestoff
Purpursolhatt, urt
Fellesnamnet til plantestoffet på alle offisielle EU-språk
BG (bălgarski): пурпурна ехинацея, пресен стрък

LT (lietuvių kalba): rausvažiedžių ežiuolių žolė

CS (čeština): čerstvá nať třapatky nachové

LV (latviešu valoda): purpursarkanās ehinacejas laksti

DA (dansk): Purpursolhat, frisk urt

MT (malti): Echinacea Vjola

DE (Deutsch): Purpursonnenhutkraut, frisch

NL (nederlands): rood zonnehoedkruid

EL (elliniká): Πόα Εχινάκεας της πορφυράς

PL (polski): jeżówka purpurowa, świeże ziele

EN (English): purple coneflower herb

PT (português): Equinácea, partes aéreas floridas

ES (español): Equinácea purpúrea, partes aéreas incluidas
sumidades floridas

RO (română): iarbã proaspãtã de Echinacea, pãlãria
soarelui

ET (eesti keel): punane siilkübar

SK (slovenčina): echinacea purpurová, čerstvá vňať

FI (suomi): kaunopunahattu, tuore verso

SL (slovenščina): sveža zel škrlatne ehinaceje

FR (français): parties aériennes fraîches d’échinacée
pourpre

SV (svenska): röd solhatt, färsk ört

HU (magyar): bíbor kasvirág virágos hajtása
IT (italiano): Echinacea purpurea, pianta fresca

IS (íslenska): Sólhattur
NO (norsk): Purpursolhatt,, urt

Plantepreparat
Pressa saft og tørka, pressa saft av friske overjordiske delar av den blømande planta.
Tilvising til monografien til Den europeiske farmakopeen
Ikkje relevant.
Indikasjon(ar)
Tradisjonelt plantelækjemiddel til behandling av små, ytre sår.
Middelet er eit tradisjonelt plantelækjemiddel til bruk ved visse indikasjonar som utelukkande byggjer på langvarig
bruk.
Tradisjon
Europeisk.
Tilrådd styrke
10–20 g/100 g pressa saft eller tilsvarande mengd tørka, pressa saft i flytande eller halvflytande doseringsformer.
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Tilrådd dosering
Ungdom over tolv år, vaksne, eldre
Smør eit tynt lag med salve på det aktuelle området 2–3 gonger dagleg.
Bør ikkje nyttast til barn under tolv år (sjå «Særlege åtvaringar og førebyggjande tiltak ved bruk» nedanfor).
Tilførselsveg
Til bruk på huda.
Brukstid eller eventuelle restriksjonar på brukstida
Lækjemiddelet skal ikkje nyttast lenger enn i éi veke.
Dersom symptoma ikkje forsvinn ved bruk av lækjemiddelet, bør ein lækjar eller anna kvalifisert helsepersonell
rådspørjast.
Andre opplysningar som er naudsynte for trygg bruk
Kontraindikasjonar
Overfølsemdsreaksjon mot det verksame stoffet eller til planter i familien Asteraceae (Compositae).
Særlege åtvaringar og førebyggjande tiltak ved bruk
Dersom det er teikn til hudinfeksjon, bør ein lækjar eller anna kvalifisert helsepersonell rådspørjast.
Bør ikkje nyttast til barn under tolv år, ettersom det ikkje finst tilstrekkeleg dokumentasjon om trygg bruk av middelet.
Interaksjon med andre lækjemiddel og andre former for interaksjon
Ingen er melde.
Graviditet og amming
Det ligg ikkje føre data om bruk på huda under graviditet eller amming.
Produkt som inneheld Echinacea, bør ikkje smørjast på brystet av kvinner som ammar.
Verknader på evna til å føre motorvogn og nytte maskiner
Det har ikkje vore utført studiar av verknader på evna til å føre motorvogn og nytte maskiner.
Biverknader
Det kan oppstå overfølsemdsreaksjonar (lokalt utslett, kontaktdermatitt, eksem og angioødem på leppene).
Frekvensen av denne typen reaksjon er ikkje kjend.
Dersom andre biverknader som ikkje er nemnde ovanfor, skulle inntreffe, bør ein lækjar eller anna kvalifisert
helsepersonell rådspørjast.
Overdosering
Ingen tilfelle av overdosering er melde.
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OPPFØRING I FELLESSKAPSLISTA AV ELEUTHEROCOCCUS SENTICOSUS (RUPR. ET MAXIM.)
MAXIM., RADIX
Det vitskaplege namnet til planta
Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.
Plantefamilie
Araliaceae
Plantestoff
Russisk rot
Fellesnamnet til plantestoffet på alle offisielle EU-språk

BG (bălgarski): елеутерокок, корен

LT (lietuvių kalba): Eleuterokokų šaknys

CS (čeština): eleuterokokový kořen

LV (latviešu valoda): Eleiterokoka sakne

DA (dansk): Russisk rod

MT (malti): Għerq ta’ l-elewterokokku

DE (Deutsch): Taigawurzel

NL (nederlands): Russische ginsengwortel

EL (elliniká): Pίζα Eλευθεροκόκκου

PL (polski): korzeń eleuterokoka

EN (English): Eleutherococcus root

PT (português): Raiz de Ginseng Siberiano

ES (español): Eleuterococo, raíz de

RO (română): Rădăcină de ginseng siberian

ET (eesti keel): eleuterokokijuur

SK (slovenčina): Všehojovcový koreň

FI (suomi): venäjänjuuren juuri

SL (slovenščina): korenina elevterokoka

FR (français): racine d’éleuthérocoque (racine de ginseng
sibérien)

SV (svenska): Rysk rot

HU (magyar): Szibériai ginszeng gyökér (tajga gyökér)

IS (íslenska): Síberíu ginseng, rót

IT (italiano): Eleuterococco radice

NO (norsk): Russisk rot

Plantepreparat
Findelt plantestoff til tillaging av urtete
Flytande ekstrakt (1:1, etanol 30–40 % v/v)
Tørr ekstrakt (13–25: 1, etanol 28–40 % v/v)
Tørr ekstrakt (17–30: 1, etanol 70 % v/v)
Tørr vasshaldig ekstrakt (15–17:1)
Tinktur (1:5, etanol 40 % v/v)
Tilvising til monografien til Den europeiske farmakopeen
Eleutherococcus — Eleutherococci radix (ref.: 01/2008: 1419 retta 6.0)
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Indikasjon(ar)
Tradisjonelt plantelækjemiddel til behandling av symptom på asteni, t.d. kraftløyse og trøyttleik.
Middelet er eit tradisjonelt plantelækjemiddel til bruk ved visse indikasjonar som utelukkande byggjer på langvarig
bruk.
Tradisjon
Kinesisk, europeisk.
Tilrådd styrke
Ikkje aktuelt.
Tilrådd dosering
Ungdom over tolv år, vaksne, eldre
Plantepreparat:
Dagleg dose.
Findelt plantestoff som urtete: 0,5–4 g.
Tillaging av te: 0,5–4 g findelt plantestoff til uttrekk i 150 ml kokande vatn.
Dosering: 150 ml teuttrekk bør fordelast på éin til tre dosar per dag.
Flytande ekstrakt: 2–3 ml.
Tørre ekstrakt (etanol 28–70 % v/v) svarar til 0,5–4 g tørka rot.
Tørr vasshaldig ekstrakt (15–17:1) : 90–180 mg.
Tinktur: 10–15 ml.
Den daglege dosen kan delast opp i éin til tre dosar.
Bør ikkje nyttast til barn under tolv år (sjå «Særlege åtvaringar og førebyggjande tiltak ved bruk» nedanfor).
Tilførselsveg
Gjennom munnen.
Brukstid eller eventuelle restriksjonar på brukstida
Skal ikkje nyttast lenger enn to månader.
Dersom symptoma ikkje forsvinn etter minst to vekers bruk av lækjemiddelet, bør ein lækjar eller anna kvalifisert
helsepersonell rådspørjast.
Andre opplysningar som er naudsynte for trygg bruk
Kontraindikasjonar
Overfølsemdsreaksjon mot det verksame stoffet.
Arteriell hypertensjon.
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Særlege åtvaringar og førebyggjande tiltak ved bruk
Bør ikkje nyttast til barn under tolv år, ettersom det ikkje ligg føre tilstrekkelege data.
Dersom symptoma vert verre ved bruk av lækjemiddelet, bør ein lækjar eller anna kvalifisert helsepersonell rådspørjast.
Interaksjon med andre lækjemiddel og andre former for interaksjon
Ingen er melde.
Graviditet og amming
Det ligg ikkje føre data om tryggleik under graviditet og amming.
Ettersom det ikkje ligg føre tilstrekkelege data, bør middelet ikkje nyttast under graviditet og amming.
Verknader på evna til å føre motorvogn og nytte maskiner
Det har ikkje vore utført studiar av verknaden på evna til å føre motorvogn og nytte maskiner.
Biverknader
Søvnløyse, irritabilitet, takykardi og hovudverk kan oppstå. Frekvensen av denne typen reaksjon er ikkje kjend.
Overdosering
Ingen tilfelle av overdosering er melde.»

______________________________
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Nr. 35/977

KOMMISJONSAVGJERD

2016/EØS/35/38

av 25. mars 2010
om endring av vedtak 2008/911/EF om fastsetjing av ei liste over plantestoff, plantepreparat og
kombinasjonar av desse til bruk i tradisjonelle plantelækjemiddel
[meld under nummeret K(2010) 1867]
(2010/180/EU)(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

5)

Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar
med fråsegna frå Det faste utvalet for lækjemiddel for
menneske —

med tilvising til traktaten om Den europeiske unionen og
traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen,

TEKE DENNE AVGJERDA:
Artikkel 1

med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF
av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk
for legemidler for mennesker(1), særleg artikkel 16f,

I vedtak 2008/911/EF vert det gjort følgjande endringar:
1. Artikkel 1 og 2 skal lyde:
«Artikkel 1

med tilvising til fråsegna frå Det europeiske
lækjemiddelkontoret, som vart utarbeidd 6. november 2008 av
Utvalet for plantelækjemiddel, og
ut frå desse synsmåtane:
1)

2)

3)

Mentha x piperita L. kan reknast som plantestoff,
plantepreparat eller ein kombinasjon av desse slik det er
definert i direktiv 2001/83/EF, og oppfyller dei krava som
er fastsette i det nemnde direktivet.
Mentha x piperita L. bør difor førast opp i lista over
plantestoff, plantepreparat og kombinasjonar av desse til
bruk i tradisjonelle plantelækjemiddel, som vart fastsett i
kommisjonsvedtak 2008/911/EF(2).
For å unngå overlapping og moglege avvik mellom
vedlegga og artikkel 1 og 2 i vedtak 2008/911/EF, bør
tilvisingane til einskilde stoff i desse artiklane strykast.

I vedlegg I vert det fastsett ei liste over plantestoff,
plantepreparat og kombinasjonar av desse til bruk i
tradisjonelle plantelækjemiddel.
Artikkel 2
Indikasjonar, nærmare opplysningar om styrke og dosering,
tilførselsveg og alle andre opplysningar som er naudsynte
for trygg bruk av plantestoffet som eit tradisjonelt
lækjemiddel, og som gjeld dei plantestoffa som er førte opp
i vedlegg I, er fastsette i vedlegg II.»
2. Vedlegg I og II vert endra i samsvar med vedlegget til
denne avgjerda.
Artikkel 2
Denne avgjerda er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 25. mars 2010.
For Kommisjonen
John DALLI

4)

Vedtak 2008/911/EF bør difor endrast.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 80 av 26.3.2010, s. 52,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 10/2012 av 10. februar 2012
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 34 av 21.6.2012, s. 19.
(1) TEF L 311 av 28.11.2001, s. 67.
(2) TEU L 328 av 6.12.2008, s. 42.

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG
I vedlegg I og II til vedtak 2008/911/EF vert det gjort følgjande endringar:
1.

I vedlegg I vert følgjande stoff sett inn etter Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung
(søt fennikel).
«Mentha x piperita L.»

2.

I vedlegg II vert følgjande stoff sett inn etter oppføringa for Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce
(Miller) Thellung fructus:
«OPPFØRING I FELLESSKAPSLISTA AV MENTHA x PIPERITA L., AETHEROLEUM
Det vitskaplege namnet til planta
Mentha x piperita L.
Plantefamilie
Lamiaceae (Labiatae)
Plantepreparat
Peparmynteolje: eterisk olje som vert utvunnen ved dampdestillasjon av friske, overjordiske delar av den blømande
planta
Tilvising til monografien til Den europeiske farmakopeen
Peparmynteolje — Menthae piperitae aetheroleum (01/2008:0405)
Indikasjon(ar)
Tradisjonelt plantelækjemiddel til
1.

behandling av symptom ved hoste og forkjøling,

2.

behandling av symptom ved lokale muskelsmerter,

3.

behandling av symptom ved lokal kløe på frisk hud.

Middelet er eit tradisjonelt plantelækjemiddel til bruk ved visse indikasjonar som utelukkande byggjer på langvarig
bruk.
Tradisjon
Europeisk
Tilrådd styrke
Indikasjon 1, 2 og 3
Enkeltdose
Barn mellom fire og ti år
Halvfaste tillagingar 2–10 %
Tillagingar med vatn/etanol 2–4 %
Barn mellom ti og tolv år, ungdom mellom 12 og 16 år
Halvfaste tillagingar 5–15 %
Tillagingar med vatn/etanol 3–6 %
Ungdom over 16 år, vaksne
Halvfaste og oljehaldige tillagingar 5–20 %
I tillagingar med vatn/etanol 5–10 %
I nasesalve 1–5 % eterisk olje.
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Tilrådd dosering
Opptil tre gonger dagleg
Bør ikkje nyttast til barn under to år (sjå «Kontraindikasjonar»).
Bør ikkje nyttast til barn mellom to og fire år (sjå «Særlege åtvaringar og førebyggjande tiltak ved bruk»).
Tilførselsveg
På og gjennom hud.
Brukstid eller eventuelle restriksjonar på brukstida
Indikasjon 1
Skal ikkje nyttast lenger enn to veker.
Indikasjon 2 og 3
Lækjemiddelet bør ikkje nyttast samanhangande i meir enn tre månader.
Dersom symptoma ikkje forsvinn ved bruk av lækjemiddelet, bør ein lækjar eller anna kvalifisert helsepersonell
rådspørjast.
Andre opplysningar som er naudsynte for trygg bruk
Kontraindikasjonar
Barn under to år, fordi mentol kan føre til apnérefleks og laryngospasme.
Barn som har hatt fleire sjukdomsanfall (med eller utan feber).
Overfølsemdsreaksjon mot peparmynteolje eller mentol.
Særlege åtvaringar og førebyggjande tiltak ved bruk
Kontakt med auga med uvaska hender etter bruk av peparmynteolje kan føre til irritasjon.
Peparmynteolje bør ikkje nyttast på skadd eller irritert hud.
Bør ikkje nyttast til barn mellom to og fire år, ettersom det ikkje ligg føre tilstrekkelege data.
Interaksjon med andre lækjemiddel og andre former for interaksjon
Ingen er melde.
Graviditet og amming
Ettersom det ikkje ligg føre tilstrekkelege data, bør middelet ikkje nyttast under graviditet og amming.
Verknader på evna til å føre motorvogn og nytte maskiner
Det har ikkje vore utført studiar av verknaden på evna til å føre motorvogn og nytte maskiner.
Biverknader
Det er meldt om overfølsemdsreaksjonar som hudutslett, kontaktdermatitt og augeirritasjon. Desse reaksjonane er
oftast milde og forbigåande. Frekvensen av denne typen reaksjonar er ikkje kjend.
Det kan oppstå hud- og slimhinneirritasjon i nasen etter lokal bruk. Frekvensen av denne typen reaksjonar er ikkje
kjend.
Dersom andre biverknader som ikkje er nemnde ovanfor, skulle inntreffe, bør ein lækjar eller anna kvalifisert
helsepersonell rådspørjast.
Overdosering
Ingen tilfelle av overdosering er melde.»

_____________________
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 137/2011
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2016/EØS/35/39

av 16. februar 2011
om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2003/2003 om gjødsel for å tilpasse
vedlegg I og IV til den tekniske utvikling(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

det mulig for markedsdeltakere å selge ut sine lagre av
gjødsel.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
4)

Sinkoksidpulver (CAS 1314-13-2) er sinkbasert gjødsel
som er oppført i vedlegg I til forordning (EF) nr.
2003/2003. Sinkoksid i pulverform representerer en mulig
støvfare i bruk. Bruken av sinkoksid i form av en stabil
suspensjon i vann hindrer denne faren. Gjødselsuspensjon
som inneholder sink, bør derfor anerkjennes som en type
«EF-gjødsel» for å tillate en sikrere bruk av sinkoksid.
For å tillate fleksibilitet innenfor blandinger bør bruken
av sinksalter og en eller flere typer sinkkelater tillates i
slike vannbaserte suspensjoner.

5)

Artikkel 23 nr. 2 i forordning (EF) nr. 2003/2003 inneholder regler for sammensetning og merking av blandede
mikronæringsstoffer i gjødsel, men slike blandinger er
ennå ikke oppført blant gjødseltypene på listen i vedlegg
I. Gjødsel av blandede mikronæringsstoffer kan derfor
ikke selges som «EF-gjødsel». Typebetegnelser på
gjødsel som inneholder mikronæringsstoffer, bør derfor
oppføres i vedlegg I for fast og flytende gjødsel.

6)

Iminodiravsyre (heretter kalt «IDHA») er en kelatdanner
som er godkjent for bruk i to medlemsstater som
bladsprøytemiddel, til anvendelse i jord, i hydrokultur
og i gjødslingsvanning. IDHA bør tilføyes til listen over
godkjente kelatdannere i vedlegg I for å gjøre den lettere
tilgjengelig for gårdbrukere i hele unionen.

7)

Artikkel 29 nr. 2) i forordning (EF) nr. 2003/2003 krever
kontroll av «EF-gjødsel» i samsvar med analysemetodene
som er beskrevet i den. Noen metoder er imidlertid ikke
internasjonalt anerkjent. EN-standarder er nå blitt utviklet
av Den europeiske standardiseringsorganisasjon og bør
erstatte disse metodene.

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 2003/2003 av 13. oktober 2003 om gjødsel(1), særlig
artikkel 31 nr. 1 og 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1)

I henhold til artikkel 3 i forordning (EF) nr. 2003/2003
kan gjødsel som tilhører en av gjødseltypene oppført
i vedlegg I til nevnte forordning, og som oppfyller
vilkårene fastsatt i nevnte forordning, betegnes som «EFgjødsel».

2)

Kalsiumformiat (CAS 544-17-2) er en gjødseltype som
inneholder sekundære næringsstoffer, og som brukes som
bladgjødsel til fruktdyrking i en medlemsstat. Stoffet
er ikke skadelig for miljøet eller for menneskers helse.
For at det skal bli lettere tilgjengelig for gårdbrukere i
hele unionen, bør kalsiumformiat anerkjennes som «EFgjødsel».

3)

Bestemmelser om kelaterte mikronæringsstoffer og
løsninger av mikronæringsstoffer bør tilpasses for å tillate
bruk av flere enn én kelatdanner for å innføre felles verdier
for vannløselige mikronæringsstoffer og sikre at hver
kelatdanner som kelaterer minst 1 % av det vannløselige
mikronæringsstoffet, og som er identifisert og kvantifisert
i henhold til EN-standarder, deklareres. Det er nødvendig
med en tilstrekkelig lang overgangsperiode for å gjøre

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 43 av 17.2.2011, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 11/2012 av 10. februar 2012
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 34 av 21.6.2012, s. 21.
(1) EUT L 304 av 21.11.2003, s. 1.
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8)

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Validerte metoder som offentliggjøres som EN-standarder,
omfatter normalt et ringforsøk (undersøkelse foretatt ved
flere laboratorier) for å kontrollere analysemetodenes
reproduserbarhet og repeterbarhet mellom forskjellige
laboratorier. Det bør derfor skjelnes mellom validerte ENstandarder og ikke-validerte metoder, for å gjøre det lettere
å identifisere de EN-standardene som har gjennomgått
en prøving ved flere laboratorier, slik at kontrollører får
korrekte opplysninger om EN-standardenes statistiske
pålitelighet.

Nr. 35/981

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Endringer
1. Vedlegg I til forordning (EF) nr. 2003/2003 endres i samsvar
med vedlegg I til denne forordning.

2. Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 2003/2003 endres i
samsvar med vedlegg II til denne forordning.
Artikkel 2
Overgangsbestemmelser

9)

For å forenkle lovgivningen og lette framtidige endringer
av den, bør hele teksten til standardene i vedlegg IV
til forordning (EF) nr. 2003/2003 erstattes med
henvisninger til EN-standardene som Den europeiske
standardiseringsorganisasjon skal offentliggjøre.

10) Forordning (EF) nr. 2003/2003 bør derfor endres.

Nr. 2 bokstav a)˗e) i vedlegg I får anvendelse fra 9. oktober
2012 på gjødsel som bringes i omsetning før 9. mars 2011.
Artikkel 3
Ikrafttredelse
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 16. februar 2011.

For Kommisjonen
11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 32 i forordning
(EF) nr. 2003/2003 —

José Manuel BARROSO
President

Kalsiumformiat,
flytende

2.2

2c

«2b

Gjødselløsning som
inneholder kobolt

Koboltkelat

a) i avsnitt E.1.2 skal nr. 2b og 2c lyde:

2) Avsnitt E.1 endres som følger:

Kalsiumformiat

«2.1

1) I avsnitt D skal nytt nr. 2.1 og 2.2 lyde:

Vandig løsning av type 2a og/eller type
2b

Vannløselig produkt framstilt ved
kjemisk binding av kobolt til en eller
flere godkjente kelatdannere

2 % vannløselig kobolt

Typebetegnelsen skal inneholde:
1) navn på uorganisk(e) anion(er)
2) navn på hver godkjent kelatdanner
som kelaterer minst 1 %
vannløselig kobolt, dersom en
slik foreligger og kan identifiseres
og kvantifiseres ved en europeisk
standard

Navn på hver godkjent kelatdanner
som kelaterer minst 1 % vannløselig
kobolt, og som kan identifiseres og
kvantifiseres ved en europeisk standard

21 % CaO
Kalsium uttrykt som vannløselig CaO
35 % formiat

33,6 % CaO
Kalsium uttrykt som vannløselig CaO
56 % formiat

5 % vannløselig kobolt der minst
80 % av den vannløselige kobolten er
kelatert med en eller flere godkjente
kelatdannere

Produkt framstilt ved oppløsing av kalsiumformiat i vann

Kjemisk framstilt produkt med kalsiumformiat som
hovedbestanddel

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

VEDLEGG I

Vannløselig kobolt (Co)
Valgfritt: Totalt kobolt (Co) kelatert med
godkjente kelatdannere
Kobolt (Co) kelatert med hver godkjent
kelatdanner som kelaterer minst
1 % vannløselig kobolt, og som kan
identifiseres og kvantifiseres ved en
europeisk standard»

Vannløselig kobolt (Co)
Valgfritt: Totalt kobolt (Co) kelatert med
godkjente kelatdannere
Kobolt (Co) kelatert med hver godkjent
kelatdanner som kelaterer minst
1 % vannløselig kobolt, og som kan
identifiseres og kvantifiseres ved en
europeisk standard

Kalsiumoksid
Formiat»

Kalsiumoksid
Formiat
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Gjødselløsning
som
inneholder
kobber

3f

Vandig løsning av type 3a og/eller type
3d

Vannløselig produkt framstilt ved
kjemisk binding av kobber til en eller
flere godkjente kelatdannere

Jernkelat

Gjødselløsning
som inneholder
jern

«4b

4c

Vandig løsning av type 4a og/eller type
4b

Vannløselig produkt framstilt ved
kjemisk binding av jern til en eller flere
godkjente kelatdannere

c) i avsnitt E.1.4 skal nr. 4b og 4c lyde:

Kobberkelat

«3d

b) I avsnitt E.1.3 skal nr. 3d og 3f lyde:

2 % av vannløselig jern

5 % vannløselig jern, der minst 80 % av
innholdet er kelatert, og der minst 50 %
av det vannløselige jernet er kelatert med
den eller de godkjente kelatdannerne

2 % vannløselig kobber

5 % vannløselig kobber der minst
80 % av det vannløselige kobberet er
kelatert med en eller flere godkjente
kelatdannere

Typebetegnelsen skal inneholde:
1) navn på uorganisk(e) anion(er)
2) navn på hver godkjent kelatdanner
som kelaterer minst 1 % vannløselig
jern, dersom en slik foreligger og
kan identifiseres og kvantifiseres
ved en europeisk standard

Navn på hver godkjent kelatdanner som
kelaterer minst 1 % vannløselig jern, og
som kan identifiseres og kvantifiseres
ved en europeisk standard

Typebetegnelsen skal inneholde:
1) navn på uorganisk(e) anion(er)
2) navn på enhver godkjent kelatdanner
som kelaterer minst 1 % vannløselig
kobber, dersom en slik foreligger og
kan identifiseres og kvantifiseres
ved en europeisk standard

Navn på hver godkjent kelatdanner som
kelaterer minst 1 % vannløselig kobber,
og som kan identifiseres og kvantifiseres
ved en europeisk standard

Vannløselig jern (Fe)
Valgfritt: Totalt jern (Fe) kelatert med
godkjente kelatdannere
Jern (Fe) kelatert med hver godkjent
kelatdanner som kelaterer minst
1 % vannløselig jern, og som kan
identifiseres og kvantifiseres ved en
europeisk standard»

Vannløselig jern (Fe)
Valgfritt: Totalt jern (Fe) kelatert med
godkjente kelatdannere
Jern (Fe) kelatert med hver godkjent
kelatdanner som kelaterer minst 1 %
vannløselig jern, og som kan identifiseres
og kvantifiseres ved en europeisk standard

Vannløselig kobber (Cu)
Valgfritt: Totalt kobber (Cu) kelatert med
godkjente kelatdannere
Kobber (Cu) kelatert med hver godkjent
kelatdanner
som
kelaterer
minst
1 % vannløselig kobber, og som kan
identifiseres og kvantifiseres ved en
europeisk standard»

Vannløselig kobber (Cu)
Valgfritt: Totalt kobber (Cu) kelatert med
godkjente kelatdannere
Kobber (Cu) kelatert med hver godkjent
kelatdanner
som
kelaterer
minst
1 % vannløselig kobber, og som kan
identifiseres og kvantifiseres ved en
europeisk standard
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e)

Gjødselløsning som
inneholder mangan

5e

Sinkkelat

Gjødselløsning
inneholder sink

«7b

7e

som

i avsnitt E.1.7 skal nr. 7b og 7e lyde:

Mangankelat

«5b

d) i avsnitt E.1.5 skal nr. 5b og 5e lyde:

Vandig løsning av type 7a og/eller type
7b

Vannløselig produkt framstilt ved
kjemisk binding av sink til en eller flere
godkjente kelatdannere

Vandig løsning av type 5a og/eller type
5b

Vannløselig produkt framstilt ved
kjemisk binding av mangan til en eller
flere godkjente kelatdannere

2 % vannløselig sink

5 % vannløselig sink der minst 80 % av
den vannløselige sinken er kelatert med
en eller flere godkjente kelatdannere

2 % vannløselig mangan

5 % vannløselig mangan der minst
80 % av det vannløselige manganet er
kelatert med en eller flere godkjente
kelatdannere

Typebetegnelsen skal inneholde:
1) Navn på uorganisk(e) anion(er),
2) Navn
på
enhver
godkjent
kelatdanner som kelaterer minst
1 % vannløselig sink, dersom en
slik foreligger og kan identifiseres
og kvantifiseres ved en europeisk
standard

Navn på hver godkjente kelatdanner
som kelaterer minst 1 % vannløselig
sink, og som kan identifiseres og
kvantifiseres ved en europeisk standard

Typebetegnelsen skal inneholde:
1) navn på uorganisk(e) anion(er)
2) navn
på
enhver
godkjent
kelatdanner
som
kelaterer
minst 1 % vannløselig mangan,
dersom en slik foreligger og kan
identifiseres og kvantifiseres ved
en europeisk standard

Navn på hver godkjent kelatdanner
som kelaterer minst 1 % vannløselig
mangan, og som kan identifiseres og
kvantifiseres ved en europeisk standard

Vannløselig sink (Zn)
Valgfritt: Totalt sink (Zn) kelatert med
godkjente kelatdannere
Sink (Zn) kelatert med hver godkjent
kelatdanner som kelaterer minst
1 % vannløselig sink, og som kan
identifiseres og kvantifiseres ved en
europeisk standard»

Vannløselig sink (Zn)
Valgfritt: Totalt sink (Zn) kelatert med
godkjente kelatdannere
Sink (Zn) kelatert med hver godkjent
kelatdanner som kelaterer minst 1 %
vannløselig sink, og som kan identifiseres
og kvantifiseres ved en europeisk
standard

Vannløselig mangan (Mn)
Valgfritt: Totalt mangan (Mn) kelatert
med godkjente kelatdannere
Mangan (Mn) kelatert med hver
godkjent kelatdanner som kelaterer
minst 1 % vannløselig mangan, og som
kan identifiseres og kvantifiseres ved en
europeisk standard»

Vannløselig mangan (Mn)
Valgfritt: Totalt mangan (Mn) kelatert
med godkjente kelatdannere
Mangan (Mn) kelatert med hver
godkjent kelatdanner som kelaterer
minst 1 % vannløselig mangan, og som
kan identifiseres og kvantifiseres ved en
europeisk standard
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f)

«7f

Gjødselsuspensjon
som inneholder sink

i avsnitt E.1.7 skal nytt nr. 7f lyde:

Produkt framstilt ved suspendering av
type 7 a) og/eller 7 c) og/eller type 7
b) i vann

20 % totalt sink

Typebetegnelsen skal inneholde:
1) navn på uorganisk(e) anion(er)
2) navn
på
enhver
godkjent
kelatdanner som kelaterer minst
1 % vannløselig sink, dersom en
slik foreligger og kan identifiseres
og kvantifiseres ved en europeisk
standard

Totalt sink (Zn)
Vannløselig sink (Zn) dersom det
foreligger
Sink (Zn) kelatert med hver godkjent
kelatdanner som kelaterer minst 1 %
vannløselig sink, og som kan identifiseres
og kvantifiseres ved en europeisk
standard»
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3) I avsnitt E.2 gjøres følgende endringer:
a) tittelen i avsnitt E.2 skal lyde:
«E.2. Minsteinnhold av mikronæringsstoffer i vektprosent av gjødsel; blandinger av gjødseltyper som
inneholder mikronæringsstoffer»,
b) tittelen i avsnitt E.2.1 skal lyde:
«E.2.1. Minsteinnhold av mikronæringsstoffer i faste eller flytende gjødselblandinger i vektprosent av
gjødsel»,
c) i avsnitt E.2.1 utgår de to setningene under tabellen,
d) tittelen i avsnitt E.2.2 skal lyde:
«E.2.2. Minsteinnhold av mikronæringsstoffer i EF-gjødsel med hovednæringsstoffer og/eller sekundære
næringsstoffer med mikronæringsstoffer som tilføres jorden, i vektprosent av gjødsel»,
e) tittelen i avsnitt E.2.3 skal lyde:
«E.2.3. Minsteinnhold av mikronæringsstoffer i EF-gjødsel med hovednæringsstoffer og/eller sekundære
næringsstoffer til bladgjødsling i vektprosent av gjødsel»,
f)

nytt avsnitt E.2.4 skal lyde:
«E.2.4. Faste og flytende blandinger av gjødsel som inneholder mikronæringsstoffer

Nr.

Typebetegnelse

Opplysninger om
produksjonsmåte og
hovedbestanddeler

Minsteinnhold av
mikronæringsstoffer
(i vektprosent)
Opplysninger
om angivelse av
næringsinnhold
Andre krav

Andre opplysninger
om typebetegnelsen

Næringsinnhold som
skal angis
Næringsstoffenes
form og løselighet
Andre kriterier

1

2

3

4

5

6

1

Blanding
av mikronæringsstoffer

Produkt framstilt
ved blanding
av to eller flere
typer gjødsel av
type E.1

Totalt innhold av
mikronæringsstoffer:
5 masseprosent av
gjødselen
Enkeltstående
mikronærings-stoff
i henhold til avsnitt
E.2.1

Typebetegnelsen
skal inneholde:
1) navn på
uorganiske
anioner
dersom slike
foreligger
2) navn på
enhver
godkjent
kelatdanner
dersom slike
foreligger

Totalt innhold av
hvert næringsstoff
Vannløselig
innhold av hvert
næringsstoff dersom
det foreligger
Mikronæringsstoff
kelatert med
hver godkjent
kelatdanner dersom
en slik foreligger

2

Flytende
blanding av
mikronæringstoffer

Produkt framstilt
ved oppløsing
og/eller
suspendering
i vann av to
eller flere typer
gjødsel av type
E.1

Totalt innhold av
mikronæringsstoffer:
2 masseprosent av
gjødsel
Enkeltstående
mikronærings-stoff
i henhold til avsnitt
E.2.1

Typebetegnelsen
skal inneholde:
1) navn på
uorganiske
anioner
dersom slike
foreligger
2) navn på
enhver
godkjent
kelatdanner
dersom slike
foreligger

Totalt innhold av
hvert næringsstoff
Vannløselig innhold
av hvert næringsstoff dersom det
foreligger
Mikronæringstoff
kelatert med hver
godkjent keladanner
dersom en slik
foreligger».

4) I avsnitt E.3.1 tilføyes følgende oppføring:
« Iminodiravsyre

IDHA

C8H111O8N

______

131669-35-7».
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VEDLEGG II
I avsnitt B i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 2003/2003 gjøres følgende endringer:
1) Metode 2.6.2 skal lyde:
«Metode 2.6.2
Bestemmelse av det totale nitrogeninnholdet i gjødsel som inneholder nitrogen bare i form av nitrat-,
ammonium- og ureanitrogen med to ulike metoder
EN 15750: Gjødsel. Bestemmelse av samlet nitrogeninnhold i gjødsel inneholdende nitrogen kun som nitrat,
ammonium og ureanitrogen, ved bruk av to ulike metoder.
Denne analysemetoden har vært gjenstand for et ringforsøk.»
2) Følgende metode 2.6.3 tilføyes:
«Metode 2.6.3
Bestemmelse av ureakondensat med HPLC — Isobutylendiurea og krotonylidendiurea (metode A) og
metylenureaoligomerer (metode B)
EN 15705: Gjødsel. Måling av ureakondensater ved bruk av høyoppløselig væskekromatografi (HPLC) Isobutylidendiurea og krotonylidendiurea (metode A) og metylenureaoligomerer (metode B)
Denne analysemetoden har vært gjenstand for et ringforsøk.»
3) Følgende innsettes i metode 5:
«Karbondioksid»
4) Følgende metode 5.1 innsettes:
«Metode 5.1
Bestemmelse av karbondioksid — Del I: Metode for fast gjødsel
EN 14397-1: EN 14397-1: Gjødsel og kalkingsmidler - Bestemmelse av karbondioksid. Del I: Metode for fast
gjødsel
Denne analysemetoden har vært gjenstand for et ringforsøk.»
5) Metode 8.9 skal lyde:
«Metode 8.9
Bestemmelse av sulfatinnhold ved bruk av tre ulike metoder
EN 15749 : Gjødsel. Bestemmelse av sulfatinnhold ved bruk av tre ulike metoder
Denne analysemetoden har vært gjenstand for et ringforsøk.»
__________________
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 761/2009
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2016/EØS/35/40

av 23. juli 2009
om endring av forordning (EF) nr. 440/2008 om fastsettelse av forsøksmetoder i henhold
til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og
godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), for å tilpasse den til den tekniske
utvikling(*)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering
og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier
(REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå,
om endring av direktiv 1999/45/EF og om oppheving av
rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning
(EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og
kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og
2000/21/EF(1), særlig artikkel 13 nr. 3, og

3)

Bestemmelsene om damptrykk bør revideres slik at den
nye utstrømmingsmetoden innarbeides.

4)

Det må innføres en ny metode for måling av lengdevektet
geometrisk gjennomsnittlig diameter hos fibrer.

5)

Forordning (EF) nr.   440/2008 bør ajourføres for å gi
prioritet til innføring av en ny in vitro-forsøksmetode for
hudirritasjon, slik at antallet forsøksdyr kan reduseres
mest mulig i samsvar med rådsdirektiv 86/609/EØF av
24. november 1986 om tilnærming av medlemsstatenes
lover og forskrifter om vern av forsøksdyr og dyr til
andre vitenskapelige formål(3). Til tross for at et utkast
til in vitro-forsøksmetode for hudirritasjon stadig drøftes
innenfor OECD, bør metode B-46 innarbeides i denne
forordning i dette spesielle tilfellet. Metode B 46 bør
ajourføres så snart som mulig etter at det er oppnådd
enighet i OECD, eller dersom ytterligere opplysninger
som rettferdiggjør en slik revisjon, blir tilgjengelige.

6)

Bestemmelsene om forsøk med veksthemming for alger
må revideres for at flere arter skal omfattes, og for å
oppfylle kravene til farevurdering og klassifisering av
kjemikalier.

7)

Det må innføres en ny metode for måling av aerob
mineralisering i overflatevann gjennom prøving av
simulert biologisk nedbryting, samt en ny metode for
vurdering av giftighet for slekten Lemna gjennom
veksthemmingsforsøk.

ut fra følgende betraktninger:

1)

2)

Kommisjonsforordning (EF) nr. 440/2008 (2) inneholder
forsøksmetoder for bestemmelse av stoffers fysiskkjemiske egenskaper, toksisitet og økotoksisitet som skal
anvendes med hensyn til forordning (EF) nr. 1907/2006.

Forordning (EF) nr. 440/2008 må ajourføres for å
innarbeide endringer i visse forsøksmetoder, og for å
innarbeide flere nye forsøksmetoder vedtatt av OECD.
Aktørene er blitt rådspurt om dette forslaget. Ved disse
endringene tilpasses de aktuelle forsøksmetodene til den
vitenskapelige og tekniske utviklingen.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 220 av 24.8.2009, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 12/2012 av 10. februar 2012
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 34 av 21.6.2012, s. 22.
(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1.
(2) EUT L 142 av 31.5.2008, s. 1.

(3)

EFT L 358 av 18.12.1986, s. 1.
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8)

Forordning (EF) nr. 440/2008 bør derfor endres.

9)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i forordning
(EF) nr. 1907/2006 —

Nr. 35/989

b) Kapittel A.22 som fastsatt i vedlegg II til denne
forordning, tilføyes.
2. I del B gjøres følgende endringer:
Nytt kapittel B.46 som fastsatt i vedlegg III til denne
forordning, tilføyes.
3. I del C gjøres følgende endringer:

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1

a) Kapittel C.3 erstattes med kapittel C.3 som fastsatt i
vedlegg IV til denne forordning.

I vedlegget til forordning (EF) nr. 440/2008 gjøres følgende
endringer:

b) Nytt kapittel C.25 og C.26 som fastsatt i vedlegg V
og VI til denne forordning, tilføyes.

1. I del A gjøres følgende endringer:

Artikkel 2

a) Kapittel A.4 erstattes med kapittel A.4 som fastsatt i
vedlegg I til denne forordning.

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

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

Utferdiget i Brussel, 23. juli 2009.

For Kommisjonen
Stavros DIMAS
Medlem av Kommisjonen
______
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VEDLEGG
[Vedlegget er kunngjort i EUT L 220 av 24.8.2009, s. 3–94]

__________
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Nr. 35/991

2016/EØS/35/41

KOMMISJONSVEDTAK
av 25. november 2009

om opprettelse av et spørreskjema for medlemsstatenes rapportering om gjennomføringen
av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/66/EF av 6. september 2006 om batterier og
akkumulatorer og brukte batterier og akkumulatorer
[meddelt under nummer C(2009) 9105]
(2009/851/EF)(*)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/66/
EF av 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og
brukte batterier og akkumulatorer, og om oppheving av direktiv
91/157/EØF(1), særlig artikkel 22 nr. 2, og

3)

GJORT DETTE VEDTAK:
Artikkel 1
Medlemsstatene skal utarbeide sine rapporter om
gjennomføringen av direktiv 2006/66/EF på grunnlag av
spørreskjemaet fastsatt i vedlegget til dette vedtak.

ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

I henhold til artikkel 22 nr. 1 i direktiv 2006/66/EF skal
medlemsstatene regelmessig utarbeide en rapport om
gjennomføringen av nevnte direktiv på grunnlag av et
spørreskjema.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 18 nr. 1 i
europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/12/EF(2) —

Artikkel 2
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 25. november 2009.

For å unngå en uforholdsmessig stor administrativ byrde
i forbindelse med utarbeidingen av denne rapporten bør
listen med opplysninger som kreves, begrenses til de
dataene som er mest relevante for at Kommisjonen skal
kunne vurdere behovet for å forbedre gjennomføringen
av direktiv 2006/66/EF.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 312 av 27.11.2009, s. 56,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 12/2012 av 10. februar 2012
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 34 av 21.6.2012, s. 22.
(1) EUT L 266 av 26.9.2006, s. 1.

For Kommisjonen
Stavros DIMAS
Medlem av Kommisjonen

(2)

EUT L 114 av 27.4.2006, s. 9.

Nr. 35/992
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VEDLEGG
SPØRRESKJEMA FOR MEDLEMSSTATENES RAPPORT OM GJENNOMFØRINGEN AV DIREKTIV
2006/66/EF
1.

Innarbeiding i nasjonal lovgivning
Opplysninger som medlemsstatene skal angi i sin første rapport:
a) Angi en henvisning og eventuelt en elektronisk lenke til de nasjonale bestemmelsene som innarbeider
direktivet, herunder eventuelle endringer.
b) Er noen av bestemmelsene fastsatt i artikkel 8, 15 og 20 innarbeidet ved frivillige avtaler mellom vedkommende
myndigheter og de berørte virksomhetssektorene?

2.

Miljøprestasjoner
Hvilke tiltak, herunder økonomiske virkemidler nevnt i artikkel 9, er truffet for å forbedre batteriers og
akkumulatorers miljøprestasjoner i samsvar med direktivets artikkel 5?

3.

Innsamlingsordninger
Gi en kort beskrivelse (opptil 100 ord) av hvordan artikkel 8 er blitt gjennomført i praksis.

4.

Innsamlingsmål
Angi hvilke innsamlingsgrader som er oppnådd for hvert kalenderår som omfattes av denne rapport, herunder for
batterier og akkumulatorer som er innebygd i apparater. 2011 skal være det første referanseåret.

5.

Behandling og gjenvinning
a) Hvilke tiltak er blitt truffet for å sikre at alle innsamlede batterier og akkumulatorer er blitt behandlet og
gjenvunnet på korrekt måte i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i direktiv 2006/66/EF?
b) Er muligheten for å disponere innsamlede farlige bærbare batterier eller akkumulatorer blitt benyttet, som
angitt i artikkel 12 nr. 1 annet ledd? Angi i så fall henvisningen til eventuelle forslag til tiltak som er meddelt
Kommisjonen i henhold til artikkel 12 nr. 1 tredje ledd.
c) Hvilket gjenvinningsnivå ble oppnådd for hvert aktuelt kalenderår? Er alle innsamlede batterier og
akkumulatorer blitt sendt til gjenvinning, i samsvar med artikkel 12 nr. 1?
d) Hvilket nivå av gjenvinningsprosenter ble oppnådd for hvert kalenderår fra og med 26. september 2011, samt
for 2010 dersom slike opplysninger foreligger?

6.

Disponering
a) Hvilke tiltak er blitt truffet for å sikre at brukte industribatterier og industriakkumulatorer og brukte
kjøretøybatterier og kjøretøyakkumulatorer ikke er blitt disponert ved deponering?
b) Er det truffet tiltak som går lenger enn bestemmelsene i artikkel 14 for i størst mulig grad å unngå å disponere
batterier og akkumulatorer som usortert kommunalt avfall?

7.

Eksport
Hvor mange innsamlede brukte batterier og akkumulatorer er blitt eksportert til tredjestater? Angi til hvilke stater.
For hvor mange av disse eksporterte brukte batteriene og akkumulatorene foreligger det klare beviser for at
gjenvinningen fant sted under vilkår som tilsvarer kravene i dette direktiv, i samsvar med artikkel 15?
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8.

Finansiering
a) Hvilke tiltak er blitt truffet for å sikre at innsamling, behandling og gjenvinning av alle brukte batterier og
akkumulatorer er finansiert av produsenter eller tredjemenn som opptrer på deres vegne?
b) Hvilke tiltak er blitt truffet for å sikre at produsenter ikke blir dobbeltfakturert i forbindelse med at batterier og
akkumulatorer samles inn i henhold til ordninger opprettet i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv
2000/53/EF(1) eller europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/96/EF(2)?

9.

Nasjonale gjennomføringsrapporter
Angi opplysninger om eventuelle tiltak som er truffet i samsvar med bokstav a), b) og c) i artikkel 22 nr. 3 i direktiv
2006/66/EF (opptil 50 ord per tiltak).

10. Inspeksjoner og iverksetting
a) Angi nærmere opplysninger om de inspeksjons- og overvåkingsordninger som anvendes i medlemsstaten for
å sikre samsvar med direktiv 2006/66/EF, og særlig direktivets artikkel 4 og 21.
b) Hvor mange tilfeller av manglende samsvar med direktiv 2006/66/EF er påvist? Er noen av batteriene og
akkumulatorene som ikke oppfyller kravene, blitt trukket tilbake fra det nasjonale markedet? Angi de viktigste
grunnene til manglende samsvar, og hvilke tiltak som er truffet for å sikre samsvar med direktivet.
11. Andre opplysninger
a) Gi et sammendrag i den første rapporten av de viktigste vanskelighetene i forbindelse med gjennomføringen
av direktivet. Hvordan ble disse problemene løst, eller hvordan kan de løses?
b) Angi hvilket forvaltningsorgan (navn, adresse, e-post, andre kontaktopplysninger) som har ansvaret for å
samordne svarene på dette spørreskjemaet.
____________

(1)
(2)

EFT L 269 av 21.10.2000, s. 34.
EUT L 37 av 13.2.2003, s. 24.

Nr. 35/993

Nr. 35/994
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2016/EØS/35/42

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1152/2010
av 8. desember 2010

om endring av forordning (EF) nr. 440/2008 om fastsettelse av forsøksmetoder i henhold
til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og
godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), for å tilpasse den til den tekniske
utvikling(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

24. november 1986 om tilnærming av medlemsstatenes
lover og forskrifter om vern av forsøksdyr og dyr til andre
vitenskapelige formål(3). Aktørene er blitt rådspurt om
dette forslaget.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering
og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier
(REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå,
om endring av direktiv 1999/45/EF og om oppheving av
rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning
(EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og
kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og
2000/21/EF(1), særlig artikkel 13 nr. 3, og

3)

Forordning (EF) nr. 440/2008 bør derfor endres.

4)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar
med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i
forordning (EF) nr. 1907/2006 —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

Kommisjonsforordning (EF) nr. 440/2008 (2) inneholder
forsøksmetoder for bestemmelse av stoffers fysiskkjemiske egenskaper, toksisitet og økotoksisitet som skal
anvendes med hensyn til forordning (EF) nr. 1907/2006.

Artikkel 1
I del B i vedlegget til forordning (EF) nr. 440/2008 tilføyes
nytt kapittel B.47 og B.48 som fastsatt i vedlegget til denne
forordning.

Det er nødvendig å ajourføre forordning (EF)
nr.   440/2008 for å gi prioritet til innføring av nye in
vitro-forsøksmetoder for øyeirritasjon, som nylig ble
vedtatt av OECD, slik at antallet forsøksdyr kan reduseres
mest mulig i samsvar med rådsdirektiv 86/609/EØF av

Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 8. desember 2010.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
______

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 324 av 9.12.2010, s. 13,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 13/2012 av 10. februar 2012
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 34 av 21.6.2012, s. 24.
(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1.
(2) EUT L 142 av 31.5.2008, s. 1.

(3)

EFT L 358 av 18.12.1986, s. 1.
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VEDLEGG
[Vedlegget er kunngjort i EUT L 324 av 9.12.2010, s. 13–38]

____________

Nr. 35/995

Nr. 35/996
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2016/EØS/35/43

KOMMISJONSBESLUTNING
av 1. juli 2011

om at visse stoffer ikke skal oppføres i vedlegg I, IA eller IB til europaparlaments- og rådsdirektiv
98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter
[meddelt under dokument K(2011) 4596]
(2011/391/EU)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

(5)

I henhold til artikkel 12 nr. 5 i forordning (EF)
nr. 1451/2007 bør derfor de berørte stoffene og
produkttypene ikke oppføres i vedlegg I, IA eller IB til
direktiv 98/8/EF.

(6)

Av hensyn til rettssikkerheten bør det fastsettes fra og
med hvilken dato biocidprodukter som inneholder aktive
stoffer for de produkttypene som er oppført i vedlegget til
denne beslutning, ikke lenger kan bringes i omsetning.

(7)

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

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF
av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter(1),
særlig artikkel 16 nr. 2 annet ledd, og ut fra følgende
betraktninger:
1)

2)

3)

4)

I kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av
4. desember 2007 om annen fase av det tiårige
arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om
markedsføring av biocidprodukter(2) ble det fastsatt en
liste over aktive stoffer som skal vurderes med henblikk
på en mulig oppføring i vedlegg I, IA eller IB til direktiv
98/8/EF.
For en rekke kombinasjoner av stoffer og produkttyper
som er oppført på listen, har enten alle deltakerne
trukket seg fra vurderingsprogrammet, eller det var ikke
mottatt noen fullstendig dokumentasjon innen fristen
angitt i artikkel 9 og artikkel 12 nr. 3 i forordning (EF)
nr. 1451/2007 av den rapporterende medlemsstat utpekt
for vurderingen.
Kommisjonen har derfor, i henhold til artikkel 11 nr. 2,
artikkel 12 nr. 1 og artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF)
nr. 1451/2007, underrettet medlemsstatene om dette.
Disse opplysningene ble også offentliggjort elektronisk.
I løpet av de tre månedene etter nevnte offentliggjøringer
har en rekke foretak uttrykt interesse for å overta rollen
som deltaker for de berørte stoffene og produkttypene.
Disse foretakene har imidlertid ikke deretter inngitt
fullstendig dokumentasjon.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 175 av 2.7.2011, s. 28, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 14/2012 av 10. februar 2012
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 34 av 21.6.2012, s. 25.
(1) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1.
(2) EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3.

TRUFFET DENNE BESLUTNING:
Artikkel 1
Stoffene som er angitt i vedlegget til denne beslutning, skal
ikke oppføres for de berørte produkttypene i vedlegg I, IA eller
IB til direktiv 98/8/EF.
Artikkel 2
I henhold til artikkel 4 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1451/2007
skal biocidprodukter som inneholder aktive stoffer for de
produkttypene som er oppført i vedlegget til denne beslutning,
ikke lenger bringes i omsetning fra og med 1. juli 2012.
Artikkel 3
Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 1. juli 2011.
For Kommisjonen
Janez POTOČNIK
Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

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

CAS-nummer

Produkttype

Rapporterende
medlemsstat

formaldehyd

200-001-8

50-00-0

1

DE

formaldehyd

200-001-8

50-00-0

5

DE

formaldehyd

200-001-8

50-00-0

9

DE

formaldehyd

200-001-8

50-00-0

23

DE

2-kloracetamid

201-174-2

79-07-2

3

EE

2-kloracetamid

201-174-2

79-07-2

6

EE

2-kloracetamid

201-174-2

79-07-2

13

EE

tiabendazol

205-725-8

148-79-8

2

ES

tiabendazol

205-725-8

148-79-8

13

ES

2,2′-ditio-bis[N-metylbenzamid]

219-768-5

2527-58-4

13

PL

svoveldioksid

231-195-2

7446-09-5

1

DE

svoveldioksid

231-195-2

7446-09-5

2

DE

svoveldioksid

231-195-2

7446-09-5

5

DE

svoveldioksid

231-195-2

7446-09-5

6

DE

svoveldioksid

231-195-2

7446-09-5

13

DE

reaksjonsprodukt av dimetyladipat, dimetylglutarat,
dimetylsuksinat med hydrogenperoksid/perestan

432-790-1

—

4

HU

oligo(2-(2-etoksy)etoksyetylguanidiniumklorid)

Polymer

374572-91-5

1

FR

poly(heksametylendiaminguanidiniumklorid)

Polymer

57028-96-3

1

FR

oligo(2-(2-etoksy)etoksyetylguanidiniumklorid)

Polymer

374572-91-5

5

FR

poly(heksametylendiaminguanidiniumklorid)

Polymer

57028-96-3

5

FR

oligo(2-(2-etoksy)etoksyetylguanidiniumklorid)

Polymer

374572-91-5

6

FR

poly(heksametylendiaminguanidiniumklorid)

Polymer

57028-96-3

6

FR

oligo(2-(2-etoksy)etoksyetylguanidiniumklorid)

Polymer

374572-91-5

13

FR

poly(heksametylendiaminguanidiniumklorid)

Polymer

57028-96-3

13

FR

Navn
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KOMMISJONSDIREKTIV 2011/59/EU
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av 13. mai 2011
om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske produkter for å tilpasse vedlegg II og III
til den tekniske utvikling(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

4)

SCCP, som senere ble erstattet med Vitenskapskomiteen
for forbrukersikkerhet (heretter kalt «SCCS») i henhold
til kommisjonsbeslutning 2008/721/EF av 5. september
2008 om opprettelse av en rådgivningsstruktur
med vitenskapskomiteer og sakkyndige på området
forbrukersikkerhet, folkehelse og miljø, og om oppheving
av beslutning 2004/210/EF(3), har vurdert sikkerheten
for enkelte stoffer som bransjen har framlagt ajourført
dokumentasjon for.

5)

Det siste trinnet i sikkerhetsvurderingsstrategien var
å evaluere mulige helserisikoer som forbrukerne
utsettes for gjennom reaksjonsprodukter som dannes
av oksiderende fargestoffer i hårfargingsmidler under
hårfargingsprosessen. I sin uttalelse av 21. september
2010 fant SCCS ingen større grunn til bekymring med
hensyn til genotoksisitet og kreftframkallende egenskaper
hos de hårfargingsmidlene og deres reaksjonsprodukter
som på nåværende tidspunkt er i bruk i Unionen.

6)

Noen fargestoffer som brukes i hårfargingsmidler, er
midlertidig tillatt brukt i kosmetiske produkter fram til
31. desember 2010, med de begrensninger og på de vilkår
som er fastsatt i del 2 i vedlegg III til direktiv 76/768/
EØF.

7)

På grunnlag av uttalelser fra SCCP ble Kommisjonen,
medlemsstatene og de berørte parter enige om en
samlet strategi for lovregulering av stoffer som brukes i
hårfargingsmidler, som krever at industrien framlegger
dokumentasjon som inneholder ajourførte vitenskapelige
data disse stoffenes sikkerhet, slik at SCCP kan foreta en
sikkerhetsvurdering.

På bakgrunn av risikovurderingen av de framlagte
dataene og den endelige uttalelsen fra SCCS om de
enkelte stoffenes og reaksjonsproduktenes sikkerhet,
bør de fargestoffene som er midlertidig tillatt brukt i
hårfargingsmidler og som nå er oppført i del 2 i vedlegg III
til direktiv 76/768/EØF, oppføres i del 1 i vedlegg III til
nevnte direktiv.

8)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 125 av 14.5.2011, s. 17,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 15/2012 av 10. februar 2012
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 34 av 21.6.2012, s. 26.
(1) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 169.
(2) EUT L 66 av 4.3.2004, s. 45.

SCCS kunne ikke avslutte sin sikkerhetsvurdering av
stoffene hydroksyetyl-2-nitro-p-toluidin og HC Red No
10 + HC Red No 11 oppført i del 2 i vedlegg III til direktiv
76/768/EØF innen 31. desember 2010. Tillatelsen til
midlertidig bruk av disse stoffene bør derfor forlenges
fram til 31. desember 2011.

(3)

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

under henvisning til rådsdirektiv 76/768/EØF av 27. juli 1976
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske
produkter(1), særlig artikkel 8 nr. 2,

etter samråd med Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet
og

ut fra følgende betraktninger:

1)

2)

3)

Etter offentliggjøringen av en vitenskapelig undersøkelse
i 2001 med tittelen «Use of permanent hair dyes and
bladder cancer risk» konkluderte Vitenskapskomiteen
for kosmetiske produkter og for varer som ikke er
næringsmidler beregnet på forbrukere, som ved
kommisjonsbeslutning 2004/210/EF(2) ble erstattet med
Vitenskapskomiteen for forbruksvarer («SCCP»), med
at de potensielle risikoene ga grunn til bekymring. Den
anbefalte at Kommisjonen treffer ytterligere tiltak for å
kontrollere bruken av fargestoffer i hårfargingsmidler.

SCCP anbefalte dessuten en samlet strategi for
risikovurdering av fargestoffer som brukes i
hårfargingsmidler, herunder krav til prøving av disse
stoffenes potensielle genotoksisitet/arvestoffskadelighet.

EUT L 241 av 10.9.2008, s. 21.
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9)
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Med hensyn til stoffet o-aminofenol slo SCCS i sin
uttalelse av 22. juni 2010 fast at det på grunnlag av
tilgjengelige data ikke kunne trekkes noen endelig
konklusjon om dette stoffets sikkerhet. På grunnlag
av denne uttalelsen kan o-aminofenol ikke regnes som
sikkert når det brukes i hårfargingsmidler, og stoffet bør
derfor oppføres i vedlegg II til direktiv 76/768/EØF.

10) Direktiv 76/768/EØF bør derfor endres.
11) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse
fra Den faste komité for kosmetiske produkter —
VEDTATT DETTE DIREKTIV:
Artikkel 1

Nr. 35/999

De skal anvende disse bestemmelsene fra 3. januar 2012.
Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.
2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten
til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på
området dette direktiv omhandler.
Artikkel 3
Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.
Artikkel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Vedlegg II og III til direktiv 76/768/EØF endres i samsvar med
vedlegget til dette direktiv.
Artikkel 2
1. Medlemsstatene skal innen 3. januar 2012 vedta og
kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende
Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene.

Utferdiget i Brussel, 13. mai 2011.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

Nr. 35/1000
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VEDLEGG

I direktiv 76/768/EØF gjøres følgende endringer:
1) I vedlegg II skal nytt referansenummer 1372 lyde:
Referanse
nummer

«1372

Kjemisk betegnelse

CAS-nr./EF-nr.

2-aminofenol (o-aminofenol, CI 76529) og dets salter CAS-nr. 95-55-6/67845-79-8/51-19-4
EF-nr. 202-431-1/267-335-4»

2) I vedlegg III gjøres følgende endringer:
a) I del 1 gjøres følgende endringer:
i)

Følgende nye referansenumre tilføyes:
Begrensninger
Referanse
nummer

«215

Stoff

4-amino-3nitrofenol (CAS-nr.
610-81-1) (EF-nr.
210-236-8)

Bruksområde

a) Fargestoff
i oksiderende hårfargingsmidler

b) Fargestoff
i ikke-oksiderende
hårfargingsmidler
216

Fargestoff i okm-aminofenol
(CAS-nr. 591-27-5) siderende hår(EF-nr. 209-711-2) fargingsmidler
og dets salter
m-aminofenol HCl
(CAS-nr. 51-81-0)
(EF-nr. 200-125-2)
m-aminofenolsulfat
(CAS-nr. 6823981-6) (EF-nr. 269475-1)
Natrium-m-aminofenol (CAS-nr.
38171-54-9)

Andre begrensninger
og krav

Obligatorisk
bruksanvisning og
advarsel på etiketten

a) Etter blanding
a) Se referanseunder oksidanummer 205
kolonne f boksjonsforhold
skal den høyeste
stav a)
konsentrasjonen
som brukes på
hår, ikke overstige
1,5 %.
b) 1,0 %

2,7-naftalendiol
a) Fargestoff
(CAS-nr. 582-17-2)
i okside(EF-nr. 209-478-7)
rende hårfargingsmidler

b) Fargestoff
i ikke-oksiderende
hårfargingsmidler
217

Høyeste tillatte
konsentrasjon
i det ferdige
kosmetiske
produktet

b) Se referansenummer 208
kolonne f

a) Etter blanding
under oksidasjonsforhold skal
den høyeste konsentrasjonen som
brukes på hår,
ikke overstige 1,0
%.

a) Se referansenummer 205
kolonne f bokstav a)

Etter blanding under
oksidasjonsforhold
skal den høyeste
konsentrasjonen som
brukes på hår, ikke
overstige 1,2 %.

Se referansenummer
205 kolonne f bokstav a)

b) 1,0 %
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Begrensninger
Referanse
nummer

Stoff

Bruksområde

218

2,6-dihydroksy3,4-dimetylpyridin
(CAS-nr. 8454047-6) (EF-nr. 283141-2)

222

2-hydroksyetyla) Fargestoff
i oksidepicraminsyre (CASnr. 99610-72-7)
rende hår(EF-nr. 412-520-9)
fargingsmidler

Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler

b) Fargestoff
i ikke-oksiderende
hårfargingsmidler

223

p-metylaminofenol Fargestoff i ok(CAS-nr. 150-75-4) siderende hår(EF-nr. 205-768-2) fargingsmidler
og dets sulfat
p-metylaminofenolsulfat (CAS-nr.
55-55-0/1936-57-8)
(EF-nr. 200-2371/217-706-1)

225

Etanol,
2-[4-[etyl[(2-hydroksyetyl)amino]-2nitrofenyl]amino]-,
(CAS-nr. 10451693-0) og dets hydroklorid
HC Blue No 12
(CAS-nr. 13288585-9) (EF-nr. 407020-2)

Høyeste tillatte
konsentrasjon
i det ferdige
kosmetiske
produktet

a) Fargestoff
i oksiderende hårfargingsmidler

b) 2,0 %

Andre begrensninger
og krav

Obligatorisk
bruksanvisning og
advarsel på etiketten

Etter blanding under
oksidasjonsforhold
skal den høyeste
konsentrasjonen som
brukes på hår, ikke
overstige 1,0 %.

Se referansenummer
205 kolonne f bokstav a)

a) Etter blanding
under oksidasjonsforhold skal
den høyeste konsentrasjonen som
brukes på hår,
ikke overstige 1,5
%.

a) Se referansenummer 205
kolonne f bokstav a)

For a) og b):
–

Skal ikke brukes
sammen med nitroserende stoffer

–

Høyeste innhold
av nitrosamin:
50 μg/kg

–

Oppbevares i nitrittfrie beholdere

Se referansenummer
Etter blanding under
205 kolonne f bokoksidasjonsforhold
stav a)
skal den høyeste
konsentrasjonen som
brukes på hår, ikke
overstige 0,68 % (som
sulfat).
–

Skal ikke brukes
sammen med nitroserende stoffer

–

Høyeste innhold
av nitrosamin:
50 μg/kg

–

Oppbevares i nitrittfrie beholdere

a) Se referansea) Etter blanding
nummer 205
under oksidakolonne f boksjonsforhold
stav a)
skal den høyeste
konsentrasjonen
som brukes på
hår, ikke overstige
0,75 % (som hydroklorid).
For a) og b):
–

Skal ikke brukes
sammen med nitroserende stoffer

–

Høyeste innhold
av nitrosamin:
50 μg/kg

–

Oppbevares i nitrittfrie beholdere
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Begrensninger
Referanse
nummer

Stoff

Bruksområde

b) Fargestoff
i ikke-oksiderende
hårfargingsmidler
227

Høyeste tillatte
konsentrasjon
i det ferdige
kosmetiske
produktet

Obligatorisk
bruksanvisning og
advarsel på etiketten

b) 1,5 %
(som
hydroklorid)

a) Fargestoff
3-amino-2,4nitrofenol (CAS-nr.
i okside61693-42-3) (EF-nr.
rende hårfargings262-909-0) og dets
hydroklorid
midler
3-amino-2,4-diklorofenol HCl (CASnr. 61693-43-4)
b) Fargestoff
i ikke-oksiderende
hårfargingsmidler

Andre begrensninger
og krav

a) Etter blanding
under oksidasjonsforhold skal
den høyeste konsentrasjonen som
brukes på hår,
ikke overstige
1,5 % (som hydroklorid).

a) Se referansenummer 205
kolonne f bokstav a)

b) 1,5 %
(som
hydroklorid)

230

Fenylmetylpyrazolon (CAS-nr.
89-25-8) (EF-nr.
201-891-0)

Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler

Etter blanding under
oksidasjonsforhold
skal den høyeste
konsentrasjonen som
brukes på hår, ikke
overstige 0,25 %.

Se referansenummer
205 kolonne f bokstav a)

232

2-metyl-5-hydroksyetylaminofenol
(CAS-nr. 5530296-0) (EF-nr. 259583-7)

Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler

Etter blanding under
oksidasjonsforhold
skal den høyeste
konsentrasjonen som
brukes på hår, ikke
overstige 1,5 %.

Se referansenummer
205 kolonne f bokstav a)

234

HydroksybenzoFargestoff i okmorfolin (CAS-nr. siderende hår26021-57-8) (EF-nr. fargingsmidler
247-415-5)

–

Skal ikke brukes
sammen med nitroserende stoffer

–

Høyeste innhold
av nitrosamin:
50 μg/kg

–

Oppbevares i nitrittfrie beholdere

Etter blanding under
oksidasjonsforhold
skal den høyeste
konsentrasjonen som
brukes på hår, ikke
overstige 1,0 %.
–

Skal ikke brukes
sammen med nitroserende stoffer

–

Høyeste innhold
av nitrosamin:
50 μg/kg

–

Oppbevares i nitrittfrie beholdere

Se referansenummer
205 kolonne f bokstav a)

23.6.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 35/1003

Begrensninger
Referanse
nummer

237

Stoff

Bruksområde

Høyeste tillatte
konsentrasjon
i det ferdige
kosmetiske
produktet

2,2’-[(4-amino-3a) Fargestoff
nitrofenyl)imino]
i oksidebisetanol (CAS-nr.
rende hår29705-39-3) og dets
fargingshydroklorid
midler

238

2,6-dimetoksy3,5-pyridindiamin (CASnr.-85679-78-3
(fri base)) og dets
hydroklorid

b) 2,5 %
(som
hydroklorid)

Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler

Etter blanding under
Se referansenummer
oksidasjonsforhold
205 kolonne f bokskal den høyeste
stav a)
konsentrasjonen som
brukes på hår, ikke
overstige 0,25 % (som
hydroklorid).

a) Fargestoff
i oksiderende hårfargingsmidler

Se referansenummer
a) Etter blanding
205 kolonne f
under oksidabokstav a)
sjonsforhold
skal den høyeste
konsentrasjonen
som brukes på
hår, ikke overstige
b) Se referanse0,25 %.
nummer 208
For a) og b):
kolonne f

2,6-dimetoksy-3,5pyridindiamin HCl
(CAS-nr. 5621628-5) (EF-nr. 260062-1)
239

HC Violet No 1
(CAS-nr. 8257675-8) (EF-nr. 417600-7)

b) Fargestoff
i ikke-oksiderende
hårfargingsmidler

241

1,5-naftalenediol
(CAS-nr. 83-56-2)
(EF-nr. 201-487-7)

Obligatorisk
bruksanvisning og
advarsel på etiketten

a) Etter blanding
a) Se referanseunder oksidanummer 205
sjonsforhold
kolonne f bokskal den høyeste
stav a)
konsentrasjonen
som brukes på
hår, ikke overstige
1,25 % (som hydroklorid).

HC Red No 13
(CAS-nr. 9415813-1) (EF-nr. 303083-4
b) Fargestoff
i ikke-oksiderende
hårfargingsmidler

Andre begrensninger
og krav

b) 0,28 %

a) Fargestoff
i oksiderende hårfargingsmidler

b) Fargestoff
i ikke-oksiderende
hårfargingsmidler

–

Skal ikke brukes
sammen med nitroserende stoffer

–

Høyeste innhold
av nitrosamin:
50 μg/kg

–

Oppbevares i nitrittfrie beholdere

a) Etter blanding
under oksidasjonsforhold skal
den høyeste konsentrasjonen som
brukes på hår,
ikke overstige
1,0 %.
b) 1,0 %

a) Se referansenummer 205
kolonne f bokstav a)
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Begrensninger
Referanse
nummer

242

Stoff

Bruksområde

Høyeste tillatte
konsentrasjon
i det ferdige
kosmetiske
produktet

Hydroksypropyl
Fargestoff i okbis(N-hydroksyetyl- siderende hårp-fenylendiamin)
fargingsmidler
(CAS-nr. 12872930-6) og dets tetrahydroklorid
Hydroksypropyl
bis(N-hydroksyetylp-fenylendiamin)
HCl (CAS-nr.
128729-28-2) (EFnr. 416-320-2)

Andre begrensninger
og krav

Obligatorisk
bruksanvisning og
advarsel på etiketten

Etter blanding under
oksidasjonsforhold
skal den høyeste
konsentrasjonen som
brukes på hår, ikke
overstige 0,4 % (som
tetrahydroklorid).

Se referansenummer
205 kolonne f bokstav a)

243

4-amino-2-hydroksytoluen (CAS-nr.
2835-95-2) (EF-nr.
220-618-6)

Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler

Etter blanding under
oksidasjonsforhold
skal den høyeste
konsentrasjonen som
brukes på hår, ikke
overstige 1,5 %.

Se referansenummer
205 kolonne f bokstav a)

244

2,4-diaminofenoksyetanol (CASnr. 70643-19-5),
dets hydroklorid og
dets sulfat

Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler

Etter blanding under
oksidasjonsforhold
skal den høyeste
konsentrasjonen som
brukes på hår, ikke
overstige 2,0 % (som
hydroklorid).

Se referansenummer
205 kolonne f bokstav a)

a) Etter blanding
under oksidasjonsforhold skal
den høyeste konsentrasjonen som
brukes på hår,
ikke overstige
1,8 %.

a) Se referansenummer 205
kolonne f bokstav a)

Etter blanding under
oksidasjonsforhold
skal den høyeste
konsentrasjonen som
brukes på hår, ikke
overstige 1,5 %.

Se referansenummer
205 kolonne f bokstav a)

2,4-diaminofenoksyetanol HCl (CASnr. 66422-95-5)
(EF-nr. 266-357-1)
2,4-diaminofenoksyetanolsulfat
(CAS-nr. 7064320-8) (EF-nr. 274713-2)

245

2-metylresorcinol
a) Fargestoff
(CAS-nr. 608-25-3)
i okside(EF-nr. 210-155-8)
rende hårfargingsmidler

b) Fargestoff
i ikke-oksiderende
hårfargingsmidler

246

4-amino-m-kresol
(CAS-nr. 283599-2) (EF-nr. 220621-6)

Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler

b) 1,8 %
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Begrensninger
Referanse
nummer

248

Stoff

Bruksområde

Høyeste tillatte
konsentrasjon
i det ferdige
kosmetiske
produktet

2-amino-4-hydrok- Fargestoff i oksyetylaminoanisol
siderende hår(CAS-nr. 83763-47- fargingsmidler
7) (EF-nr. 280-7332) og dets sulfat

Andre begrensninger
og krav

Etter blanding under
oksidasjonsforhold
skal den høyeste
konsentrasjonen som
brukes på hår, ikke
overstige 1,5 % (som
sulfat).

2-amino-4-hydroksyetylaminoanisolsulfat (CAS-nr.
83763-48-8) (EF-nr.
280-734-8)

–

Skal ikke brukes
sammen med nitroserende stoffer

–

Høyeste innhold
av nitrosamin:
50 μg/kg

Se referansenummer
205 kolonne f bokstav a)

–
249

Oppbevares i nitrittfrie beholdere
Etter blanding under
oksidasjonsforhold
skal den høyeste
konsentrasjonen som
brukes på hår, ikke
overstige 1,5 %.

Obligatorisk
bruksanvisning og
advarsel på etiketten

Hydroksyetyl-3,4- Fargestoff i okmetylendioksyanilin siderende hårog dets hydroklorid fargingsmidler
Hydroksyetyl-3,4metylendioksyanilin
HCl (CAS-nr.
94158-14-2) (EF-nr.
303-083-5

–

Skal ikke brukes
sammen med nitroserende stoffer

–

Høyeste innhold
av nitrosamin:
50 μg/kg

–
250

3-nitro-p-hydroksyetylaminofenol
(CAS-nr. 6523531-6) (EF-nr. 265648-0)

a) Fargestoff
i oksiderende hårfargingsmidler
b) Fargestoff
i ikke-oksiderende
hårfargingsmidler

b) 1,85 %

Oppbevares i nitrittfrie beholdere
a) Etter blanding
under oksidasjonsforhold skal
den høyeste konsentrasjonen som
brukes på hår,
ikke overstige
3,0 %.

Se referansenummer
205 kolonne f bokstav a)

For a) og b):
–

Skal ikke brukes
sammen med nitroserende stoffer

–

Høyeste innhold
av nitrosamin:
50 μg/kg

–

Oppbevares i nitrittfrie beholdere

a) Se referansenummer 205
kolonne f bokstav a)
b) Se referansenummer 208
kolonne f
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Begrensninger
Referanse
nummer

251

252

Stoff

4-nitrofenylaminoetylurea (CAS-nr.
27080-42-8) (EFnr. 410-700-1)

2-amino-6-klor-4nitrofenol (CAS-nr.
6358-09-4) (EF-nr.
228-762-1)

Bruksområde

a) Fargestoff
i oksiderende hårfargingsmidler
b) Fargestoff
i ikke-oksiderende
hårfargingsmidler

Høyeste tillatte
konsentrasjon
i det ferdige
kosmetiske
produktet

b) 0,5 %

Obligatorisk
bruksanvisning og
advarsel på etiketten

a) Se referansea) Etter blanding
nummer 205
under oksidakolonne f boksjonsforhold
stav a)
skal den høyeste
konsentrasjonen
som brukes på
hår, ikke overstige
0,25 %.
For a) og b):

a) Fargestoff
i oksiderende hårfargingsmidler

b) Fargestoff
i ikke-oksiderende
hårfargingsmidler

Andre begrensninger
og krav

–

Skal ikke brukes
sammen med nitroserende stoffer

–

Høyeste innhold
av nitrosamin:
50 μg/kg

–

Oppbevares i nitrittfrie beholdere

a) Etter blanding
under oksidasjonsforhold skal
den høyeste konsentrasjonen som
brukes på hår,
ikke overstige
2,0 %.
b) 2,0 %

a) Se referansenummer 205
kolonne f bokstav a).

b) Se referansenummer 208
kolonne f»

ii) Posten under referansenummer 201 skal lyde:
«201

2-klor-6-etylamino- a) Fargestoff
4-nitrofenol (CASi oksidenr. 6358-09-4) (EFrende hårnr. 411-440-1)
fargingsmidler
b) Fargestoff
i ikke-oksiderende
hårfargingsmidler

b) 3,0 %

a) Etter
blanding a) Se referansenummer 205 kolonunder
oksidane f bokstav a)»
sjonsforhold skal
den høyeste konsentrasjonen som
brukes på hår, ikke
overstige 1,5 %.
For a) og b):
–

Skal ikke brukes
sammen med nitroserende stoffer

–

Høyeste innhold
av
nitrosamin:
50 μg/kg

–

Oppbevares i nitrittfrie beholdere

b) I del 2 gjøres følgende endringer:
i)

Postene med referansenummer 3–6, 11, 12, 16, 19–22, 25, 27, 31–39, 44, 48, 49, 55 og 56 utgår.

ii) I postene med referansenummer 10 og 50 i kolonne g endres datoen «31.12.2010» til «31.12.2011».
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KOMMISJONSVEDTAK
av 30. juni 2009

om fastsettelse av en mal for nasjonale handlingsplaner for fornybar energi i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv
2009/28/EF
(meddelt under dokumentnummer K(2009) 5174)
(2009/548/EF)(*)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv
2009/28/EF av 23. april 2009 om å fremme bruk av energi fra
fornybare energikilder, og om endring og senere oppheving av
direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF(1), særlig artikkel 4 nr. 1
annet ledd, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

I direktiv 2009/28/EF kreves det at hver medlemsstat
skal vedta en nasjonal handlingsplan for fornybar
energi. Disse planene skal inneholde medlemsstatenes
fastsatte nasjonale mål for andelen energi fra fornybare
energikilder brukt til transport, elektrisitet, oppvarming
og kjøling i 2020, idet det tas hensyn til virkningene på
sluttforbruket av energi fra andre iverksatte tiltak som
gjelder energieffektivisering, og tilstrekkelige tiltak
som skal treffes for å nå disse nasjonale overordnede
målene, herunder samarbeid mellom lokale, regionale
og nasjonale myndigheter, planlagte statistiske
overføringer eller fellesprosjekter, nasjonal politikk for
å utvikle eksisterende biomasseressurser og utnytte nye
biomasseressurser på forskjellige bruksområder, samt de

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 182 av 15.7.2009, s. 33,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 16/2012 av 10. februar 2012
om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 34 av 21.6.2012, s. 27.
(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16.

tiltakene som skal treffes for å oppfylle kravene i artikkel
13-19 i direktiv 2009/28/EF.
2)

I samsvar med direktiv 2009/28/EF bør Kommisjonen
innen 30. juni 2009 vedta en mal for de nasjonale
handlingsplanene for fornybar energi som omfatter
minstekravene fastsatt i vedlegg VI til nevnte direktiv —

TRUFFET DETTE VEDTAK:
Artikkel 1
Malen for de nasjonale handlingsplanene for fornybar energi
som kreves i henhold til artikkel 4 nr. 1 i direktiv 2009/28/EF,
som fastsatt i vedlegget til dette direktiv, vedtas.
Artikkel 2
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 30. juni 2009.
For Kommisjonen
Andris PIEBALGS
Medlem av Kommisjonen
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Mal for nasjonale handlingsplaner for fornybar energi
Direktiv 2009/28/EF inneholder krav om at medlemsstatene skal oversende en nasjonal handlingsplan for fornybar
energi til Kommisjonen innen 30. juni 2010. Dette er malen for disse handlingsplanene. I samsvar med artikkel 4 i
direktiv 2009/28/EF er det obligatorisk å bruke denne malen.
Formålet med malen er å sikre at de nasjonale handlingsplanene for fornybar energi er fullstendige, dekker alle
kravene i direktivet og kan sammenlignes med hverandre og med framtidige halvårlige rapporter fra medlemsstatene
om gjennomføringen av direktivet.
Når medlemsstatene legger inn opplysninger i malen, må de bruke de definisjonene, beregningsreglene og den
terminologien som er fastsatt i direktiv 2009/28/EF. Medlemsstatene oppmuntres også til å bruke de definisjonene,
beregningsreglene og den terminologien som er fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.
1099/2008.(1)
Tilleggsopplysninger kan gis enten i selve handlingsplanen eller i egne vedlegg.
Avsnitt i kursiv har som mål å veilede medlemsstatene når de skal utarbeide sine nasjonale handlingsplaner for
fornybar energi. Medlemsstatene kan slette disse avsnittene i den versjonen av den nasjonale handlingsplanen for
fornybar energi som de oversender til Kommisjonen.
Kommisjonen minner medlemsstatene om at alle nasjonale støtteordninger må overholde reglene for statsstøtte
fastsatt i EF-traktatens artikkel 87 og 88. Meldingen om nasjonale handlingsplaner for fornybar energi erstatter
ikke meldingen om statsstøtte i samsvar med EF-traktatens artikkel 88 nr. 3.

1.

SAMMENDRAG AV DEN NASJONALE POLITIKKEN FOR FORNYBAR ENERGI
Gi en kort beskrivelse av den nasjonale politikken for fornybar energi (som f.eks. forsyningssikkerhet,
miljømessige, økonomiske og samfunnsmessige fordeler) og de viktigste strategiske tiltaksområdene.

2.

FORVENTET SLUTTFORBRUK AV ENERGI 2010-2020
I dette avsnittet skal medlemsstatene angi sine beregninger for brutto sluttforbruk av energi for alle energityper
(fra både fornybare og konvensjonelle kilder), samlet og for hver sektor, i perioden fram til 2020.

I disse beregningene skal det også tas hensyn til de forventede virkningene av de energieffektivitets- og
energiøkonomiseringstiltakene som vil bli innført i perioden. Under overskriften «referansesituasjon» skal det
beskrives en situasjon der det tas hensyn til bare de energieffektivitets- og energiøkonomiseringstiltakene som
vedtas før 2009. Under overskriften «situasjon med utvidet energieffektivitet» skal det beskrives en situasjon
der det tas hensyn til alle tiltak som vedtas etter 2009. Utarbeidingen av de andre delene av den nasjonale
handlingsplanen for fornybar energi skal ta utgangspunkt i denne situasjonen med utvidet energieffektivitet.

Begrepet «forbruk til oppvarming og kjøling» skal forstås som avledet produsert varme (solgt varme)
pluss sluttforbruket av alle andre energiprodukter, unntatt elektrisitet i sluttbrukersektorer som industri,
husholdninger, tjenester, jordbruk, skogbruk og fiskeri. Begrepet oppvarming og kjøling omfatter derfor også
sluttforbruk av energi til bearbeiding. Elektrisitet kan også brukes til oppvarming og kjøling for sluttforbruk,
men denne elektriske kraften er tatt med i målet for elektrisitet, hvilket er grunnen til at den er utelatt her.

For å kontrollere om målet og det midlertidige forløpet for 2020 er oppfylt, skal mengden energi brukt i
luftfartssektoren i henhold til artikkel 5 nr. 6 i direktiv 2009/28/EF anses å utgjøre høyst 6,18 % av
medlemsstatenes brutto sluttforbruk av energi (4,12 % for Kypros og Malta). Eventuelle hensiktsmessige
justeringer kan gjøres i tabellen. I ruten er det vist hvordan dette skal beregnes.
__________
(1)
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RUTE — Beregning av ordningen med en øvre grense for luftfartssektoren i direktivet om fornybar energi
Anta at luftfartssektoren i land A har en andel (Aviation Energy Consumption, AEC) av landets samlede brutto
sluttforbruk av energi (Gross Final Energy Consumption, GFEC) som er X:
X = AEC/GFEC
Anta at X > 6,18 %
I dette tilfellet innebærer den øvre grensen at følgende beregning brukes for å vurdere om det er samsvar:
GFECjustert = GFEC – AEC + AECjustert
der AECjustert = 0,0618 * GFEC
Det vil si:
GFECjustert = GFEC – AEC + 0,0618 * GFEC =
= GFEC – X * GFEC + 0,0618 * GFEC =
= GFEC * (1,0618 – X)
«Justeringen» som en prosentsats av det virkelige brutto sluttforbruket av energi (GFEC), og som en funksjon av
X, er derfor
Justering = (GFEC – GFECjustert)/GFEC =
= X – 0,0618
NB: For Kypros og Malta bør 4,12 % og 0,0412 brukes i stedet for 6,18 % og 0,0618.
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Referanse
situasjon

2010
Utvidet
energieffek
tivitet
Referanse
situasjon

2011
Utvidet
energieffek
tivitet
Referanse
situasjon

(2)

Utvidet
energieffek
tivitet
Referanse
situasjon

2013
Utvidet
energieffek
tivitet
Referanse
situasjon

2014
Utvidet
energieffek
tivitet

Disse beregningene av energieffektivitet og energiøkonomisering skal være forenlige med andre beregninger av denne typen som medlemsstatene melder til Kommisjonen, særlig i handlingsplaner i henhold til direktivet om energitjenester og
direktivet om bygningers energiytelse. Dersom forskjellige enheter benyttes i disse handlingsplanene, skal den anvendte omregningsfaktoren angis.
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_____________

Samlet forbruk etter at det er trukket fra
for den øvre grensen for luftfartssektoren

Reduksjon som følge av den øvre grensen
for luftfartssektoren (5), jf. artikkel 5 nr. 6

Sluttforbruk i luftfartssektoren

Følgende beregning er nødvendig bare dersom sluttforbruket av energi for luftfart forventes å bli høyere enn 6,18 % (4,12 % for Malta og Kypros):

4. Brutto sluttforbruk av energi(4)

3. Transport i henhold til artikkel 3 nr. 4
bokstav a)(3)

2. Elektrisitet(2)

1. Oppvarming og kjøling(1)

Basisår

2005

Forventet brutto sluttforbruk av energi i [medlemsstat] til oppvarming og kjøling, elektrisitet og transport fram til 2020, idet det tas hensyn til virkningene av energieffektivitets- og
energiøkonomiseringstiltak(2) 2010-2020 (ktoe)

Tabell 1
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Utvidet
energieffek
tivitet
Referanse
situasjon

2016
Utvidet
energieffek
tivitet
Referanse
situasjon

2017
Utvidet
energieffek
tivitet
Referanse
situasjon

(5)

( 4)

2

()
(3)

(1)

2018
Utvidet
energieffek
tivitet
Referanse
situasjon

2019
Utvidet
energieffek
tivitet
Referanse
situasjon

2020
Utvidet
energieffek
tivitet

Sluttforbruket av energi av alle energiprodukter, elektrisitet unntatt for andre formål enn transport, pluss eget forbruk av varme i kraftvarmeanlegg (punkt «2. Eget forbruk ved anlegget» og «11. Overførings- og distribusjonstap» i forordning (EF)
nr. 1099/2008 (s. 23-24).
Bruttoforbruket av elektrisitet er nasjonal bruttoproduksjon av elektrisitet, herunder egenproduksjon, pluss import, minus eksport.
Energiforbruket i transportsektoren som definert i artikkel 3 nr. 4 bokstav a) i direktiv 2009/28/EF. Fornybar elektrisitet i veitransportsektoren for dette tallet skal multipliseres med en faktor på 2,5, som angitt i artikkel 3 nr. 4 bokstav c) i direktiv
2009/28/EF.
Som fastsatt i artikkel 2 bokstav f) i direktiv 2009/28/EF. Dette omfatter sluttforbruk av energi pluss nettap og eget forbruk av varme og elektrisitet i kraftvarmeanlegg (NB: Omfatter ikke forbruk av elektrisitet til vannkraft produsert i
pumpekraftverk eller til omdanning i elektriske kjeler eller varmepumper i fjernvarmeanlegg).
I henhold til artikkel 5 nr. 6 skal luftfartssektorens forbruk anses å utgjøre høyst 6,18 % (gjennomsnitt i Fellesskapet), for Kypros og Malta høyst 4,12 % av brutto sluttforbruk av energi.

Samlet forbruk etter at det trukket
fra for den øvre grensen for
luftfartssektoren

Reduksjon som følge av den øvre
grensen for luftfartssektoren(5), jf.
artikkel 5 nr. 6

Sluttforbruk for luftfartssektoren

Følgende beregning er nødvendig bare dersom sluttforbruket av energi for luftfartssektoren forventes å bli høyere enn 6,18 % (4,12 % for Malta og Kypros):

4. Brutto sluttforbruk av energi(4)

3. Transport i henhold til artikkel 3
nr. 4 bokstav a)(3)

2. Elektrisitet(2)

1. Oppvarming og kjøling(1)

Referanse
situasjon

2015
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3.

MÅL OG FORLØP FOR FORNYBAR ENERGI

3.1.

Nasjonalt overordnet mål
Tabell 2
Nasjonalt overordnet mål for andelen energi fra fornybare energikilder i brutto sluttforbruk av energi
i 2005 og 2020 (tallene overføres fra vedlegg I del A i direktiv 2009/28/EF)

A. Andel energi fra fornybare energikilder av brutto sluttforbruk av energi i 2005 (S2005) (%)
B. Mål for andel energi fra fornybare energikilder i brutto sluttforbruk av energi i 2020
C. Samlet forventet justert energiforbruk i 2020 (fra tabell 1 siste celle) (ktoe)
D. Forventet mengde energi fra fornybare energikilder som tilsvarer målet for 2020 (beregnet
som B x C) (ktoe)
Medlemsstatene kan velge å anvende de fleksible tiltakene i artikkel 6, 7, 8 og 11 i direktiv 2009/28/EF til å
la noe av sitt eget forbruk av fornybar energi avregnes mot en eller flere av de andre medlemsstatenes mål
— eller å la energi fra fornybare energikilder forbrukt i en eller flere andre medlemsstater avregnes mot sine
egne mål. I tillegg kan de benytte seg av fysisk import av elektrisitet fra fornybare energikilder produsert i
tredjestater i samsvar med bestemmelsene i artikkel 9 og 10 i direktiv 2009/28/EF.
Eventuelle vurderinger av eget lands potensial for fornybar energi kan vedlegges.
Eventuelle mål for fornybar energi på regionalt plan eller i storbyer, eller i viktige energiforbrukende sektorer
som bidrar til at det nasjonale målet for fornybar energi oppfylles, kan også gis i vedlegget.
3.2.

Sektorvise mål og forløp
I henhold til artikkel 4 nr. 1 i direktiv 2009/28/EF kreves det at medlemsstatene fastsetter sine mål for andelen
energi fra fornybare energikilder i 2020 på følgende områder:
– Oppvarming og kjøling
– Elektrisitet
– Transport
Summen av de tre sektorvise målene, uttrykt som forventede mengder (ktoe), herunder planlagt bruk av
fleksible tiltak, skal minst være så høy som den forventede mengden energi fra fornybare energikilder som
tilsvarer medlemsstatenes mål for 2020 (som opplyst i siste celle i tabell 2).
Transportsektorens mål skal i tillegg være i samsvar med kravene i artikkel 3 nr. 4 i direktiv 2009/28/EF
om at andelen fornybar energi i transportsektoren skal være 10 %. Det må imidlertid bemerkes at den
beregningen som foretas for å kontrollere om målet i artikkel 3 nr. 4 er oppfylt, avviker fra beregningen av
transportsektorens bidrag til medlemsstatens nasjonale overordnede mål for fornybar energi.
Følgende gjelder for transportsektorens mål og ikke for det overordnede målet:
– Blant petroleumsproduktene teller bare bensin og diesel med når nevneren skal beregnes. Det betyr at
parafin/jetdrivstoff brukt i luftfartssektoren og fyringsolje brukt i skipsfartøy ikke teller med (selv om diesel
til visse tog og visse fartøyer for fart på innlands vannveier teller med).
– Biodrivstoff fra avfall og rester, cellulosemateriale som ikke er næringsmiddel, og ligninholdig
cellulosemateriale teller dobbelt når telleren skal beregnes.
– Elektrisitet fra fornybare kilder brukt i veigående kjøretøyer teller 2,5 gang når telleren og nevneren skal
beregnes.
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I henhold til artikkel 3 nr. 4 bokstav c) i direktiv 2009/28/EF kan medlemsstatene, når de skal beregne bidraget
fra elektrisitet som produseres på grunnlag av fornybare energikilder og forbrukes i elektriske kjøretøyer, velge
å bruke enten den gjennomsnittlige andelen elektrisitet fra fornybare energikilder i Fellesskapet eller andelen
elektrisitet fra fornybare energikilder i sitt eget land, i henhold til målinger foretatt to år før det aktuelle
året. For å beregne den gjennomsnittlige andelen elektrisitet fra fornybare energikilder i Fellesskapet, kan
medlemsstatene benytte de framtidssituasjonene som er utarbeidet av/for Kommisjonen(3).
I tillegg til å fastsette sektorvise mål for 2020 må medlemsstatene også beskrive forventet forløp for økningen
av fornybar energi i hver sektor mellom 2010 og 2020. De sektorvise målene for fornybar energi som er brukt
til elektrisitet, oppvarming og kjøling, samt de sektorvise forløpene, er beregninger.
I tabell 3 kreves det at medlemsstatene gir de opplysningene som er nevnt ovenfor.
Når medlemsstatene fyller ut denne tabellen, kan de benytte seg av de mer detaljerte opplysningene om
forventet forbruk av fornybar energi som er nødvendige for å fylle ut tabell 9. Beregningstabell 4a og 4b vil
være til hjelp ved utarbeiding av tabell 3.
I henhold til direktivet skal medlemsstatene innen 31. desember 2009 offentliggjøre og sende Kommisjonen
sin prognose for bruk av de fleksible tiltakene. Medlemsstatene kan benytte denne prognosen til å fylle ut
de relevante delene av tabell 4a. Medlemsstatene er imidlertid ikke nødt til å bruke de samme tallene i sine
handlingsplaner som dem de oppga i sine prognosedokumenter. De kan særlig justere tallene på bakgrunn av
opplysningene i andre medlemsstaters prognosedokumenter.

___________
(3)

For eksempel situasjonene dokumentert i tillegg 4, s. 287, i «Appendixes to Model-based Analysis of the 2008 EU Policy Package
on Climate Change and Renewables»: http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/climat_action/analysis_appendix.pdf. I denne
situasjonen vil den gjennomsnittlige andelen elektrisitet som produseres på grunnlag av fornybare energikilder (brutto) i EU-27,
være henholdsvis 19,4 %, 24,6 % og 4 % i årene 2010, 2015 og 2020.
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Som del B i vedlegg I til direktivet

Som fastsatt i del B i vedlegg I til direktiv 2009/28/EF.

Minste forløp for fornybare energikilder (ktoe)

(1)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

(%)

S2005 + 20 %
(S2020-S2005)

2011-2012

S2005 + 30 %
(S2020-S2005)

2013-2014

S2005 + 45 %
(S2020-S2005)

2015-2016

S2005 + 65 %
(S2020-S2005)

2017-2018

S2020

2020

Andel fornybar energi til oppvarming og kjøling: Brutto sluttforbruk av energi fra fornybare energikilder til oppvarming og kjøling (som fastsatt i artikkel 5 nr. 1 bokstav b) og artikkel 5 nr. 4 i direktiv 2009/28/EF) delt på brutto sluttforbruk av
energi til oppvarming og kjøling. Rad (A) fra tabell 4a delt på rad (1) i tabell 1.
Andel fornybar energi brukt til elektrisitet: Brutto sluttforbruk av elektrisitet fra fornybare energikilder til elektrisitet (som fastsatt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og artikkel 5 nr. 3 i direktiv 2009/28/EF) delt på samlet brutto sluttforbruk av elektrisitet.
Rad (B) fra tabell 4a delt på rad (2) i tabell 1.
Andel fornybar energi i transportsektoren: Sluttforbruk av energi fra fornybare kilder brukt i transportsektoren (jf. artikkel 5 nr. 1 bokstav c) og artikkel 5 nr. 5 i direktiv 2009/28/EF), delt på forbruket i transportsektoren av 1) bensin, 2) diesel, 3)
biodrivstoff brukt til vei- og jernbanetransport og 4) elektrisitet brukt til landtransport (som vist i rad 3 i tabell 1). Rad (J) fra tabell 4b delt på rad (3) i tabell 1.
Andel fornybar energi i brutto sluttforbruk av energi. Rad (G) fra tabell 4a delt på rad (4) i tabell 1.
I prosentpoeng av samlet andel fornybare energikilder.

Minste forløp for fornybare energikilder(1)

(4)
(5)

(3)

(2)

(1)

Overskudd til samarbeidsordningen(5)

Herav fra samarbeidsordningen(5)

Overordnet andel fornybare
energikilder(4)

Fornybare energikilder til transport(3)

Fornybare energikilder til elektrisitet(2)

Fornybare energikilder til oppvarming
og kjøling(1)

2005

(Beregningstabell 4a og 4b antas å være til hjelp ved utarbeidingen av tabell 3)

Nasjonalt mål og beregnet forløp for 2020 for energi fra fornybare energikilder i elektrisitets-, oppvarmings-,
kjølings- og transportsektoren

Tabell 3
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(1)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

I henhold til artikkel 5 nr. 1 i direktiv 2009/28/EF skal gass, elektrisitet og hydrogen fra fornybare energikilder vurderes bare én gang. Dobbelttelling er ikke tillatt.

G) Forventet forbruk av energi fra
fornybare energikilder, justert for
målet (D) - (E) + (F)

F) Forventet overføring av energi fra
fornybare energikilder fra andre
medlemsstater og tredjestater

E) Forventet overføring av energi fra
fornybare energikilder til andre
medlemsstater

D) Forventet samlet forbruk av energi
fra fornybare energikilder (1)

C) Forventet sluttforbruk av energi
fra fornybare energikilder i
transportsektoren

B) Forventet brutto sluttforbruk av
elektrisitet fra fornybare energikilder

A) Forventet brutto sluttforbruk av
energi fra fornybare energikilder til
oppvarming og kjøling

2005
2016

Beregningstabell for hver sektors bidrag av fornybar energi til sluttforbruket av energi

Tabell 4a

2017

2018

2019

2020

(ktoe)
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2015

2016

2017

2018

2019

2020

2

()

Omfatter alle fornybare energikilder som brukes i transportsektoren, herunder elektrisitet, hydrogen og gass fra fornybare energikilder, unntatt biodrivstoff som ikke oppfyller kriteriene for en bærekraftig utvikling (jf. artikkel 5 nr. 1 siste ledd).
Her angis alle faktiske verdier uten bruk av multiplikasjonsfaktorene.
Her angis alle faktiske verdier uten bruk av multiplikasjonsfaktorene.

2014

(1)

2013

Forventet bidrag fra fornybare
energikilder til målet for
transportsektoren:
(C) + (2,5 - 1) x (H) + (2 - 1) x (I)

2012

J)

2011

Forventet forbruk av
biodrivstoff fra avfall, rester,
cellulosemateriale som
ikke er næringsmiddel, og
ligninholdig cellulosemateriale i
transportsektoren(2)

2010

(ktoe)

I)

H) Forventet forbruk av elektrisitet
fra fornybare energikilder i
veitransportsektoren(2)

C) Forventet forbruk av energi
fra fornybare energikilder i
transportsektoren(1)

2005

Tabell 4b
Beregningstabell for andelen fornybar energi i transportsektoren
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4.

TILTAK FOR Å NÅ MÅLENE

4.1.

Oversikt over alle typer politikk og tiltak for å fremme bruken av energi fra fornybare ressurser
Tabell 5
Oversikt over alle typer politikk og tiltak
Navn og
referanse på
tiltaket

Type tiltak(*)

Forventet
resultat(**)

Målgruppe
og/eller
målaktivitet(***)

Eksisterende
eller planlagt

Start- og
sluttdatoer for
tiltaket

1.
2.
3.
…

(*)
Angi om tiltaket (hovedsakelig) er lovgivningsmessig, økonomisk eller mykt (dvs. opplysningskampanje).
(**) Er det forventede resultatet atferdsendring, installert kapasitet (MW eller t/år), eller produsert energi (ktoe)?
(***) Hvem er tiltaket rettet mot: Investorer, sluttbrukere, offentlig forvaltning, planleggere, arkitekter, installatører osv.?
Hvilken virksomhet/sektor er tiltaket rettet mot: Produksjon av biodrivstoff, energiutvinning fra husdyrgjødsel osv.)?

4.2.

Særlige tiltak for å oppfylle kravene i artikkel 13, 14, 16 og artikkel 17-21 i direktiv 2009/28/EF

4.2.1.

Administrative framgangsmåter og arealplanlegging (artikkel 13 nr. 1 i direktiv 2009/28/EF)
Ved å svare på følgende spørsmål anmodes medlemsstatene om å forklare de eksisterende nasjonale, regionale
og lokale reglene med hensyn til framgangsmåtene for godkjenning, sertifisering og tillatelser som skal gjelde
for anlegg og tilhørende infrastruktur for overførings- og distribusjonsnett for produksjon av elektrisitet,
varme eller kjøling fra fornybare energikilder og for prosessen med å foredle biomasse til biodrivstoff eller
andre energiprodukter. Dersom det er nødvendig å ta ytterligere skritt for å sikre at framgangsmåtene er
forholdsmessige og nødvendige, anmodes medlemsstatene også om å beskrive planlagte revisjoner, forventede
resultater og hvilken myndighet som er ansvarlig for å utføre slike revisjoner. Dersom opplysningene er
spesifikke for en bestemt teknologi, skal dette angis. Forklar også når regionale/lokale myndigheter innehar
en betydelig rolle.
a) Liste over eksisterende nasjonal og eventuelt regional lovgivning vedrørende framgangsmåter for
godkjenning, sertifisering og tillatelser, samt arealplanlegging som gjelder for anlegg og tilhørende
infrastruktur for overførings- og distribusjonsnett:
b) Ansvarlig(e) departement(er)/myndighet(er) og deres kompetanse på området:
c) Planlagt revisjon med sikte på å treffe hensiktsmessige tiltak, som beskrevet i artikkel 13 nr. 1 i direktiv
2009/28/EF innen: [dato]
d) Sammendrag av eksisterende og planlagte tiltak på regionalt/lokalt plan (dersom relevant):
e) Er det oppdaget unødvendige hindringer eller uforholdsmessige krav i forbindelse med framgangsmåter
for godkjenning, sertifisering og tillatelser for anlegg og tilhørende infrastruktur for overførings- og
distribusjonsnett for produksjon av elektrisitet, varme eller kjøling fra fornybare energikilder, og for
prosessen med å foredle biomasse til biodrivstoff eller andre energiprodukter? Dersom svaret er ja,
hvilke?
f)

Hvilket administrativt nivå (lokalt, regionalt og nasjonalt) er ansvarlig for arealplanlegging og for å
godkjenne, sertifisere og utstede tillatelser til anlegg for fornybar energi? (Gi nærmere opplysninger
dersom dette er avhengig av type anlegg.) Dersom ansvaret er fordelt på flere nivåer, hvordan koordineres
de ulike nivåene? Hvordan vil koordineringen mellom ulike ansvarlige nivåer forbedres i framtiden?

g) Hvordan sikre at søkerne får utfyllende opplysninger om behandlingen av søknader om godkjenning,
sertifisering og tillatelser, og om hvordan de kan få bistand? Hvilke opplysninger og hva slags bistand er
tilgjengelig for potensielle søkere når de søker om nye anlegg for fornybar energi?
h) Hvordan forenkles den horisontale koordineringen mellom ulike forvaltningsorganer som er ansvarlige
for de ulike delene av tillatelsen? Hvor mange behandlingstrinn er nødvendig for å få den endelige
godkjenningen/lisensen/tillatelsen? Finnes det ett saksbehandlingssted for alle trinnene? Blir det på
forhånd gitt noen opplysninger om behandlingstiden av søknader? Hva er gjennomsnittlig behandlingstid
av søknader?
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i)

Tas det i forbindelse med framgangsmåtene som styrer godkjenninger, hensyn til særtrekkene til hver
teknologi for fornybar energi? Dersom svaret er ja, beskriv hvordan. Dersom svaret er nei, planlegges det
å ta hensyn til dem i framtiden?

j)

Finnes det særlige framgangsmåter, for eksempel enkel melding, for små desentraliserte enheter (som for
eksempel solcellepaneler på bygninger eller biomassekjeler i bygninger)? Dersom svaret er ja, hvilke? Er
reglene offentlig tilgjengelig for borgerne? Hvor offentliggjøres de? Planlegges det å innføre forenklede
framgangsmåter for melding i framtiden? Dersom svaret er ja, for hvilke typer anlegg/systemer? (Er det
mulig å foreta nettomåling?)

k) Hvor offentliggjøres opplysninger om gebyr for søknader om godkjenninger/lisenser/tillatelser for nye
anlegg? Er de knyttet til administrasjonskostnadene ved å utstede slike tillatelser? Er det planer om å
endre disse gebyrene?
l)

Finnes det offisielle retningslinjer for lokale og regionale forvaltningsorganer i forbindelse med
planlegging, utforming, bygging og rehabilitering av industri- og boligområder for å installere utstyr og
systemer ved hjelp av fornybare energikilder til elektrisitet, oppvarming og kjøling, herunder fjernvarme
og fjernkjøling? Dersom det ikke finnes slike offisielle retningslinjer, eller dersom de er ufullstendige, på
hvilken måte og når vil dette bli rettet opp?

m) Finnes det særskilt opplæring for saksbehandlere som arbeider med godkjenning, sertifisering og tillatelser
for anlegg for fornybar energi?
4.2.2.

Tekniske spesifikasjoner (artikkel 13 nr. 2 i direktiv 2009/28/EF)
a) Må teknologier for fornybar energi oppfylle visse kvalitetsstandarder for å kunne omfattes støtteordninger?
Dersom svaret er ja, hvilke anlegg og hvilke kvalitetsstandarder? Finnes det nasjonale eller regionale
standarder som går ut over de europeiske standardene?

4.2.3.

Bygninger (artikkel 13 nr. 3 i direktiv 2009/28/EF)
Legg merke til at levering av fornybar elektrisitet fra det nasjonale nettet ikke skal tas med når det vises til økt
bruk av fornybare energikilder i bygninger. Det skal her legges vekt på økt lokal forsyning av varme og/eller
elektrisitet til enkeltbygninger. Direkte levering av varme eller kjøling gjennom fjernvarme eller fjernkjøling i
bygninger kan også tas med.
a) Henvisning til (eventuell) eksisterende nasjonal og regional lovgivning og sammendrag av lokal
lovgivning vedrørende økning i andelen energi fra fornybare kilder i byggesektoren:
b) Ansvarlig(e) departement(er)/myndighet(er):
c) Revisjon av eventuelle regler, planlagt innen: [dato]
d) Sammendrag av eksisterende og planlagte tiltak på regionalt/lokalt plan:
e) Finnes det minstenivåer i byggeforskriftene for bruk av fornybar energi? I hvilke geografiske områder
finnes disse kravene og hvordan er de utformet? (Gi et sammendrag.) Oppgi særlig hvilke tiltak som er
bygd inn i disse forskriftene for å sikre at andelen fornybar energi som brukes i byggesektoren, vil øke.
Hvilke framtidsplaner foreligger med hensyn til disse kravene/tiltakene?
f)

Hvor stor økning av fornybar energi brukt i bygninger planlegges fram til 2020? (Skill om mulig mellom
boliger (eneboliger og flerfamiliehus), forretningsbygninger, offentlige bygninger og industribygninger.)
(For å svare på dette spørsmålet, kan du bruke tabell 6 nedenfor. Opplysningene kan gis for hvert år eller
for utvalgte år. Både oppvarming og kjøling samt forbruk av elektrisitet fra fornybare energikilder bør tas
med.)
Tabell 6
Beregnet andel fornybar energi i byggesektoren
(%)
2005

Boliger
Forretningsbygninger
Offentlige bygninger
Industribygninger
I alt

2010

2015

2020
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g) Er det blitt vurdert å innføre minstekrav om bruk av energi fra fornybare energikilder i nye og rehabiliterte
bygninger i den nasjonale politikken? Dersom svaret er ja, hvilke nivåer? Dersom svaret er nei, hvordan
skal det undersøkes om denne eventuelle politikken er hensiktsmessig fram til 2015?
h) Beskriv planene for å sikre at offentlige bygninger utgjør et forbilde på nasjonalt, regionalt og lokalt plan
ved å bruke anlegg for fornybar energi eller ved å bli nullenergibygninger fra og med 2012? (Ta hensyn
til kravene i direktivet om bygningers energiytelse).
i)

4.2.4.

Hvordan fremmes energieffektive teknologier for fornybar energi i bygninger? (Slike tiltak kan gjelde
biomassekjeler, varmepumper og anlegg for termisk solenergi som oppfyller miljømerkekravene eller
andre standarder utviklet på nasjonalt plan eller fellesskapsplan (jf. tekst i artikkel 13 nr. 6).

Bestemmelser om opplysningskrav (artikkel 14 nr. 1, 2 og 4 i direktiv 2009/28/EF)
Eksisterende og framtidige opplysnings- og holdningskampanjer og tilhørende programmer, samt planlagte
revisjoner og forventede resultater skal beskrives. Medlemsstatene bør også angi hvilken ansvarlig myndighet
som vil overvåke og vurdere virkningene av programmene. Dersom regionale/lokale myndigheter innehar en
betydelig rolle, skal det også redegjøres for denne.
a) Henvisning til (eventuell) eksisterende nasjonal og regional lovgivning om opplysningskrav i henhold til
artikkel 14 i direktiv 2009/28/EF:
b) Ansvarlig(e) organ(er) som har ansvaret for å formidle opplysninger på nasjonalt/regionalt/lokalt plan:
c) Sammendrag av eksisterende og planlagte tiltak på regionalt/lokalt plan (dersom relevant):
d) Angi hvordan opplysninger om støttetiltak for bruk av energi fra fornybare energikilder til elektrisitet,
oppvarming, kjøling og transport gjøres tilgjengelig for alle relevante aktører (forbrukere, entreprenører,
installatører, arkitekter og leverandører av relevant utstyr og relevante kjøretøyer). Hvem er ansvarlig for
å kontrollere og offentliggjøre disse opplysningene? Finnes det særlige opplysningskilder for de ulike
målgruppene, som for eksempel sluttbrukere, entreprenører, eiendomsforvaltere, eiendomsmeglere,
installatører, arkitekter, bønder, leverandører av utstyr som bruker energi fra fornybare energikilder,
og offentlig forvaltning? Pågår det eller er det planlagt noen opplysningskampanjer eller permanente
informasjonssentre?
e) Hvem er ansvarlig for å offentliggjøre opplysninger om nettofordeler, kostnader og energieffektivitet
for utstyr og systemer som bruker fornybare energikilder til oppvarming, kjøling og elektrisitet?
(Leverandøren av utstyret eller systemet, offentlige organer eller andre?)
f)

Hva slags veiledning og hjelp får planleggere og arkitekter, slik at de på en tilfredsstillende måte kan
vurdere den optimale kombinasjonen av fornybare energikilder, av høyeffektive teknologier og av
fjernvarme og fjernkjøling når de planlegger, utformer, bygger og rehabiliterer industri- og boligområder?
Hvem er ansvarlig for dette?

g) Beskriv de eksisterende og planlagte opplysningsprogrammene, programmer for holdningsskapende
tiltak og opplæringsprogrammene for å informere borgerne om fordelene og de praktiske sidene ved å
utvikle og bruke energi fra fornybare kilder. Hvilken rolle spiller regionale og lokale aktører i utformingen
og forvaltningen av disse programmene?
4.2.5.

Sertifisering av installatører (artikkel 14 nr. 3 i direktiv 2009/28/EF)
a) Henvisning til (eventuell) eksisterende nasjonal og/eller regional lovgivning om sertifisering eller
tilsvarende kvalifikasjonsordninger for installatører i henhold til artikkel 14 nr. 3 i direktiv 2009/28/EF:
b) Det eller de ansvarlige organene som har ansvaret for å utforme og godkjenne sertifiserings-/
kvalifikasjonsordninger fram til 2012 for installatører av små biomassekjeler og -ovner, solcelleanlegg og
anlegg for termisk solenergi, anlegg for utnytting av grunnvarme og varmepumper:
c) Er slike sertifiserings-/kvalifikasjonsordninger allerede på plass? Dersom svaret er ja, gi en beskrivelse.
d) Er opplysninger om disse ordningene offentlig tilgjengelige? Offentliggjøres lister over sertifiserte eller
kvalifiserte installatører? Dersom svaret er ja, hvor? Aksepteres andre ordninger som likeverdige med den
nasjonale/regionale ordningen?
e) Sammendrag av eksisterende og planlagte tiltak på regionalt/lokalt plan (dersom relevant).
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4.2.6.

Utvikling av infrastruktur for elektrisitetsnettet (artikkel 16 nr. 1 og artikkel 16 nr. 3-6 i direktiv 2009/28/
EF)
I tillegg til nåværende situasjon og allerede eksisterende lovgivning kreves det en beskrivelse av framtidige
tiltak, planlagte revisjoner, hvilke organer som er ansvarlige, og hvilke resultater som forventes.
a) Henvisning til eksisterende nasjonal lovgivning om krav til energinett (artikkel 16):
b) Hvordan sikre at overførings- og distribusjonsnettene utvikles med sikte på å integrere den mengden
fornybar energi som er fastsatt som mål, og samtidig opprettholde en sikker drift av elektrisitetssystemet?
Hvordan innarbeides dette kravet i den regelmessige planleggingen til operatører av overførings- og
distribusjonsnett?
c) Hvilken rolle får intelligente nett, IT-verktøy og lagringsanlegg? Hvordan vil disse utvikles?
d) Er det planer om å øke sammenkoplingen med nabolandene? Dersom svaret er ja, hvilke sammenkoplinger,
hvilken kapasitet har de og når skal tiltakene gjennomføres?
e) Hvordan effektiviseres framgangsmåtene for godkjenning av nettinfrastruktur? Hva er gjeldende status
og gjennomsnittstid for å få godkjenning? Hvordan kan situasjonen forbedres? (Vis til gjeldende status og
lovgivning, registrerte flaskehalser og planer for å effektivisere framgangsmåten og angi en tidsramme for
gjennomføringen og forventede resultater.)
f)

Hvordan sikres koordineringen mellom godkjenning av nettinfrastruktur og andre administrative
framgangsmåter for planlegging?

g) Finnes det prioriterte tilgangsrettigheter eller reservert tilgangskapasitet for nye anlegg som produserer
elektrisitet fra fornybare energikilder?
h) Finnes det noen anlegg for fornybar energi som er klare til å tas i bruk, men som ikke har tilgang på
grunn av begrenset nettkapasitet? Dersom svaret er ja, hvilke tiltak iverksettes for å løse problemet og når
forventes problemet å være løst?
i)

Er det operatørene av overførings- og distribusjonsnettet som utarbeider og offentliggjør reglene
for deling og belastning av kostnadene for tekniske tilpasninger i nettet? Dersom svaret er ja, hvor?
Hvordan sikres det at disse reglene er basert på objektive og oversiktlige kriterier som ikke innebærer
forskjellsbehandling? Finnes det særlige regler for produsenter lokalisert i randområder og regioner
med lav befolkningstetthet? (Reglene for belastning av kostnader angir hvilken del av kostnadene som
dekkes av produsenten som ønsker tilkopling, og hvilken del som dekkes av operatøren av overføringseller distribusjonsnettet. Reglene for deling av kostnader angir hvordan de nødvendige kostnadene skal
fordeles mellom produsenter som kopler seg til senere, og som drar fordel av de samme forsterkningene
eller nye linjer.)

j)

Beskriv hvordan kostnadene for tilkopling og teknisk tilpasning fordeles på produsentene og/eller
operatørene av overførings- og/eller distribusjonsnettet. Hvordan klarer operatørene av overførings- og
distribusjonsnettet å dekke disse investeringskostnadene? Er det planlagt noen endring av disse reglene
for kostnadsbelastning i framtiden? Hvilke endringer ser man for seg, og hvilke resultater forventes?
(Det finnes flere muligheter for fordeling av tilkoplingskostnadene. Medlemsstatene vil trolig velge en
av disse mulighetene eller en kombinasjon av dem. Den første muligheten er at den som har utviklet
anlegget som produserer elektrisitet fra fornybare energikilder, belastes for flere av kostnadene knyttet
til nettinfrastrukturen (nettilkopling, nettforsterkning og -utvidelse). Den andre muligheten er at den
som har utviklet anlegget, bare bærer tilkoplingskostnaden og ikke kostnadene for forsterkning og
utvidelse av nettet (som er innarbeidet i nettavgiftene og betales av kundene). En annen variant er at alle
tilkoplingskostnadene dekkes gjennom nettavgiftene.)

k) Finnes det regler for hvordan kostnadene skal fordeles mellom de produsentene som kopler seg til
tidlig, og de som kopler seg til senere? Dersom svaret er nei, hvordan tas det hensyn til fordelene for de
produsentene som kopler seg til senere?
l)

4.2.7.

Hvordan skal det sikres at operatørene av overførings- og distribusjonsnettet gir nye produsenter som
ønsker å bli tilkoplet, nødvendige opplysninger om kostnader, en nøyaktig tidsplan for behandling av
søknadene deres og en foreløpig tidsplan for når de vi bli tilkoplet nettet?

Drift av elektrisitetsnettet (artikkel 16 nr. 2, 7 og 8 i direktiv 2009/28/EF)
a) Hvordan garanterer operatørene av overførings- og distribusjonsnett overføringen og distribusjonen av
elektrisitet produsert fra fornybare energikilder? Er prioritet og garantert tilgang sikret?
b) Hvordan sikres det at operatører av overføringsnett ved lastfordeling mellom anlegg som produserer
elektrisitet, prioriterer de som bruker fornybare energikilder?
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c) Hvilke nett- og markedsrelaterte driftsmessige tiltak treffes for å sikre at reduksjonen av elektrisitet
fra fornybare energikilder blir så liten som mulig? Hvilke tiltak planlegges og når forventes de å være
gjennomført? (En markeds- og nettutforming som gjør det mulig å integrere variable ressurser, kan for
eksempel omfatte tiltak som mer tidsnær handel (endring av prognostisering fra én dag i forveien til flere
ganger om dagen og omprogrammering av anleggene), samling av markedsområder, sikring av tilstrekkelig
sammenkoplingskapasitet og handel over landegrensene, forbedring av samarbeidet mellom nærliggende
anleggsoperatører, bruk av bedre kommunikasjons- og kontrollverktøy, styring av etterspørselen og
aktiv markedsdeltaking fra etterspørselssiden (ved hjelp av toveis kommunikasjonssystemer — smarte
målinger), økt distribuert produksjon og innenlandsk lagring (for eksempel elektriske kjøretøyer) med
aktiv styring av distribusjonsnettene (intelligente nett).)
d) Er energireguleringsmyndigheten informert om disse tiltakene? Kan energireguleringsmyndigheten
overvåke og håndheve gjennomføringen av disse tiltakene?
e) Er anlegg som produserer elektrisitet fra fornybare energikilder, integrert på elektrisitetsmarkedet? På
hvilken måte? Hvilke plikter har de med hensyn til deltaking på elektrisitetsmarkedet?
f)

4.2.8.

Hva er reglene for å kreve inn overførings- og distribusjonsavgifter fra produsenter av elektrisitet fra
fornybare energikilder?

Integrering av biogass i naturgassnettet (artikkel 16 nr. 7, 9 og 10 i direktiv 2009/28/EF)
a) Hvordan sikre at overførings- og distribusjonsavgifter ikke medfører forskjellsbehandling av gass fra
fornybare energikilder?
b) Er det gjort en vurdering av behovet for å utvide gassnettinfrastrukturen for å forenkle integreringen
av gass fra fornybare energikilder? Hva var resultatet? Dersom svaret er nei, vil det bli gjort en slik
vurdering?
c) Offentliggjøres tekniske forskrifter om nettilkopling og tilkoplingsavgifter for biogass? Hvor
offentliggjøres disse forskriftene?

4.2.9.

Utvikling av infrastruktur for fjernvarme og fjernkjøling (artikkel 16 nr. 11 i direktiv 2009/28/EF)
a) Gi en vurdering av behovet for ny infrastruktur for fjernvarme og fjernkjøling fra fornybare energikilder
som bidrar til å nå målet for 2020. Finnes det som følge av denne vurderingen planer om å fremme slik
infrastruktur i framtiden? Hvilke bidrag forventes fra store anlegg for biomasse, solenergi og geotermisk
energi i anleggene for fjernvarme og fjernkjøling?

4.2.10. Biodrivstoff og annen flytende biobrensel — kriterier for en bærekraftig utvikling og kontroll av om de
oppfyller kriteriene (artikkel 17-21 i direktiv 2009/28/EF)
I denne delen av den nasjonale handlingsplanen skal medlemsstatene beskrive sin framtidige strategi for å
oppfylle kriteriene for en bærekraftig utvikling for biodrivstoff og flytende biobrensel og ordninger for kontroll
av om de oppfyller kriteriene.
a) Hvordan vil kriteriene for en bærekraftig utvikling for biodrivstoff og flytende biobrensel bli gjennomført
på nasjonalt plan? (Er det planer om en lovgivning for gjennomføringen? Hvordan vil den institusjonelle
organiseringen bli?)
b) Hvordan vil det sikres at biodrivstoff og flytende biobrensel som tas med i det nasjonale målet for energi
fra fornybare energikilder og i de nasjonale forpliktelsene for fornybar energi, og/eller som gir grunnlag
for økonomisk støtte, oppfyller kriteriene for en bærekraftig utvikling fastsatt i artikkel 17 nr. 2-5 i direktiv
2009/28/EF? (Vil en nasjonal institusjon eller et nasjonalt organ ha ansvaret for å overvåke/kontrollere at
kriteriene blir oppfylt?)
c) Dersom en nasjonal institusjon eller et nasjonalt organ skal overvåke at kriteriene er oppfylt, finnes
det allerede en slik nasjonal institusjon eller et slikt nasjonalt organ? Dersom svaret er ja, gi nærmere
opplysninger. Dersom svaret er nei, når vil en slik institusjon/et slikt organ bli opprettet?
d) Beskriv eksisterende nasjonal lovgivning om arealinndeling og nasjonal matrikkel for å kontrollere om
kravene i artikkel 17 nr. 3-5 i direktiv 2009/28/EF er oppfylt. Hvordan kan markedsdeltakerne få tilgang
til disse opplysningene? (Beskriv eksisterende regler og hvordan det skilles mellom ulike arealer, som
for eksempel arealer med biologisk mangfold, vernede arealer osv. og gi opplysninger om vedkommende
nasjonale myndighet som skal overvåke denne matrikkelen og endringer i arealstatus.)
e) Når det gjelder vernede arealer, beskriv hvilken nasjonal, europeisk eller internasjonal verneordning de
klassifiseres under.
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f)

Hvordan endres arealstatusen? Hvem overvåker og rapporterer på nasjonalt plan om endringer i
arealstatus? Hvor ofte ajourføres arealinndelingsregisteret (månedlig, årlig, hvert annet år osv.)?

g) Hvordan sikres det at kravene i artikkel 17 nr. 6 i direktiv 2009/28/EF om god miljøvennlig landbrukspraksis
og andre miljøbetingede krav overholdes og kontrolleres på nasjonalt plan?
h) Foreligger det planer om å bidra til å etablere en eller flere frivillige «sertifiseringsordninger» for en
bærekraftig utvikling av biodrivstoff og flytende biobrensel, som beskrevet i artikkel 18 nr. 4 annet ledd i
direktiv 2009/28/EF? Dersom svaret er ja, hvordan?
4.3.

Støtteordninger anvendt av medlemsstaten eller en gruppe medlemsstater for å fremme bruken av
energi fra fornybare kilder i elektrisitetssektoren
Støtteordningene kan være lovgivningsmessige og inneholde bestemmelser om mål og/eller andre forpliktelser.
De kan tilby økonomisk støtte, enten til investeringer eller til drift av anlegget. Det finnes også myke tiltak som
opplysnings-, utdannings- og holdningskampanjer. Ettersom myke tiltak er beskrevet ovenfor, bør det i denne
vurderingen legges vekt på lovgivningsmessige og økonomiske tiltak.
Beskriv eksisterende ordninger med lovhenvisninger, opplysninger om ordningen, varighet (med angivelse av
start- og sluttdatoer) og tidligere virkninger, og opplys om det er planlagt eventuelle reformer eller framtidige
ordninger, og eventuelt når de skal gjennomføres. Hvilke resultater forventes?
Regler
Reglene kan inneholde mål og forpliktelser. Dersom det foreligger en slik forpliktelse, gi nærmere opplysninger
om den:
a) Hva er det rettslige grunnlaget for forpliktelsen/målet?
b) Finnes det eventuelle teknologispesifikke mål?
c) Hva er de konkrete forpliktelsene/målene per år (per teknologi)?
d) Hvem skal oppfylle forpliktelsen?
e) Hva er konsekvensen av manglende oppfyllelse?
f)

Finnes det en ordning for å kontrollere at forpliktelsen oppfylles?

g) Er det mulig å endre forpliktelsene/målene?
Økonomisk støtte
Økonomisk støtte kan klassifiseres i ulike kategorier. Eksempler er investeringsstøtte, kapitaltilskudd,
lavrentelån, skattefritak eller skattereduksjon, tilbakebetaling av skatt, anbudsordninger, støtteordninger for
forpliktelser til bruk av fornybar energi med eller uten grønne sertifikater (omsettelige grønne sertifikater),
avregningstariffer, avregningspremier og frivillige ordninger.
Gi en detaljert beskrivelse av alle ordninger som brukes ved å svare på følgende spørsmål:
a) Hva er navnet på ordningen? Gi en kort beskrivelse av den.
b) Er ordningen frivillig eller obligatorisk?
c) Hvem forvalter ordningen? (Gjennomføringsorgan, tilsynsmyndighet)
d) Hvilke tiltak treffes for å sikre nødvendig budsjettering/finansiering for å nå målet?
e) Hvordan håndteres spørsmålet om sikkerhet og pålitelighet på lang sikt i ordningen?
f)

Revideres ordningen regelmessig? Hva slags tilbakemeldings- eller justeringsmekanismer finnes? Hva er
gjort for å utnytte ordningen best mulig?
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g) Varierer støtten avhengig av teknologi?
h) Hva er de forventede virkningene med hensyn til energiproduksjon?
i)

Avhenger støtten av at energieffektivitetskriteriene er oppfylt?

j)

Er det et eksisterende tiltak? Hvilken nasjonal lovgivning er tiltaket hjemlet i?

k) Er dette en planlagt ordning? Når trer den i kraft?
l)

Hvilke start- og sluttdatoer (varighet) er satt for hele ordningen?

m) Er det størrelsesbegrensninger (oppad eller nedad) for de ordningene som kan få støtte?
n) Er det mulig at samme prosjekt kan få støtte fra flere enn ett støttetiltak? Hvilke tiltak kan kumuleres?
o) Finnes det regionale/lokale ordninger? Dersom svaret er ja, gi nærmere opplysninger ved å bruke samme
kriterier.
Særlige spørsmål om investeringsstøtte:
a) Hva slags støtte tilbyr ordningen? (Subsidier, kapitaltilskudd, lavrentelån, skattefritak eller skattereduksjon
og skatterefusjon.)
b) Hvem kan nyte godt av denne ordningen? Er den innrettet mot en eller flere bestemte teknologier?
c) Mottas og innvilges søknader løpende eller periodisk? Dersom de mottas og innvilges periodisk, beskriv
hvor ofte og på hvilke vilkår.
Særlige spørsmål om omsettelige sertifikater:
a) Er det krav om at elektrisitet produsert fra fornybare energikilder skal utgjøre en bestemt andel av den
samlede forsyningen?
b) Hvem skal oppfylle kravet?
c) Skilles det mellom teknologier?
d) Hvilke teknologier omfattes av ordningen?
e) Er internasjonal handel med sertifikater tillatt? Hva er vilkårene?
f)

Er det en nedre prisgrense?

g) Er det fastsatt sanksjoner for manglende oppfyllelse?
h) Hva er gjennomsnittsprisen for sertifikater? Offentliggjøres den? Hvor?
i)

Hvilken ordning gjelder for handel med sertifikater?

j)

Hvor lenge kan et anlegg delta i ordningen?

Særlige spørsmål om faste avregningstariffer:
a) Hva er vilkårene for å få en fast tariff?
b) Er det fastsatt en øvre grense for samlet mengde elektrisitet som produseres per år, eller for installert
kapasitet, som kan dra nytte av denne tariffen?
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c) Er det snakk om en teknologispesifikk ordning? Hvilke tariffer gjelder for hver teknologi?
d) Finnes det andre kriterier for å differensiere tariffene?
e) I hvor lang tid garanteres den faste tariffen?
f)

Åpner ordningen for muligheten til å justere tariffen?

Særlige spørsmål om avregningspremier:
a) Hva er vilkårene for å få premien?
b) Er det fastsatt en øvre grense for samlet mengde elektrisitet som produseres per år, eller for installert
kapasitet, som kan dra nytte av premien?
c) Finnes det et alternativ til den faste tariffen?
d) Er det snakk om en teknologispesifikk ordning? Hvilke premienivåer gjelder for hver teknologi?
e) Er det fastsatt en nedre og/eller øvre grense for premien? Gi nærmere opplysninger.
f)

I hvor lang tid garanteres størrelsen på premien?

g) Åpner ordningen for muligheten til å justere tariffen?
Særlige spørsmål om anbud:
a) Hvor hyppige er anbudene, og hvor store er de?
b) Hvilke teknologier berøres?
c) Er tiltaket tilpasset utviklingen av nettet?
4.4.

Støtteordninger anvendt av medlemsstaten eller en gruppe medlemsstater for å fremme bruken av
energi fra fornybare kilder i oppvarmings- og kjølingssektoren
Benytt framgangsmåten i nr. 4.3 og anvend spørsmålene på de støttetiltakene som finnes for bruk av fornybar
energi i oppvarmings- og kjølingssektoren. Svar på følgende tilleggsspørsmål:
a) Hvordan tilpasses støtteordningene for elektrisitet fra fornybare energikilder for å oppmuntre til bruk av
kraftvarme fra fornybare energikilder?
b) Hvilke støtteordninger er etablert for å oppmuntre til bruk av fjernvarme og fjernkjøling ved bruk av
fornybare energikilder?
c) Hvilke støtteordninger er etablert for å oppmuntre til bruk av oppvarming og kjøling fra små anlegg ved
bruk av fornybare energikilder?
d) Hvilke støtteordninger er etablert for å oppmuntre til bruk av oppvarming og kjøling fra fornybare
energikilder til industriell bruk?

4.5.

Støtteordninger anvendt av medlemsstaten eller en gruppe medlemsstater for å fremme bruken av
energi fra fornybare kilder i transportsektoren
Benytt framgangsmåten i nr. 4.3 og anvend spørsmålene på de støttetiltakene som finnes for bruk av fornybar
energi i transportsektoren. Skill mellom transportsystemer (som for eksempel veitransport, ikke-veigående
landtransport). Svar på følgende tilleggsspørsmål:
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a) Hva er de konkrete forpliktelsene/målene per år (per drivstoff eller teknologi)?
b) Avhenger støtten av hvilke drivstofftyper eller teknologier som anvendes? Gis det særlig støtte til
biodrivstoff som oppfyller kriteriene i artikkel 21 nr. 2 i direktivet?
4.6.

Særlige tiltak for å fremme bruken av energi fra biomasse
Biomasse spiller en viktig rolle som primærenergikilde i alle tre sektorer: Oppvarming og kjøling, elektrisitet
og transport. En nasjonal strategi for biomasse er avgjørende for å planlegge rollene til og samspillet mellom
sluttbrukerne av energi og samspillet med andre ikke-energirelaterte sektorer. Medlemsstatene skal derfor
vurdere sitt innenlandske potensial og om det er behov for økt anvendelse av innenlandske og importerte
biomasseressurser. Virkningen på og samspillet med andre ikke-energirelaterte sektorer (som for eksempel
næringsmiddel- og fôrvareindustrien, papir- og papirmasseindustrien, byggesektoren, møbelindustrien osv.)
bør analyseres.

4.6.1.

Forsyning av biomasse: Både innenlandsk potensial og import
Under dette punktet bør medlemsstatene vurdere forsyningen av innenlandsk tilgjengelig biomasse og behovet
for import.
Det bør skilles mellom biomasse A) fra skogbruk — 1) direkte og (2) indirekte forsyning, B) fra jordbruk
og fiskeri — 1) anskaffet direkte og 2) biprodukter/bearbeidede vekster, og C) fra avfall — 1) biologisk
nedbrytbare deler av fast kommunalt avfall, 2) biologisk nedbrytbare deler av fast industriavfall og 3) slam
fra renseanlegg. Opplysninger kreves for de ovennevnte første underkategoriene, mens det er frivillig om man
vil gi mer detaljerte opplysninger. De summerte tallene skal imidlertid gjenspeile følgende kategorisering, og
opplysningene skal angis i tabell 7. Betydningen av import (fra land i og utenfor EU) og eksport (om mulig fra
land i og utenfor EU) skal framkomme.
Trespon, briketter og pelleter kan enten være direkte eller indirekte forsyninger fra skogbruk. Dersom
opplysninger om pelleter er tatt med i tabellen, bør det spesifiseres om forsyningen av råstoffet er direkte eller
indirekte.
Når det gjelder biogass og biodrivstoff, er det mengden ubearbeidede råstoffer som skal angis i tabell 7,
ikke mengden bearbeidede råstoffer. For import og eksport er mengden biomasseråstoffer til biodrivstoff
naturligvis vanskeligere å fastslå, og det kan derfor være nødvendig å bruke skjønn. Dersom opplysningene
om import gis på grunnlag av importert biodrivstoff, skal dette angis i tabellen.
Tabell 7
Forsyning av biomasse i 2006
Mengde
innen
landske
ressurser(1)

Opprinnelses
sektor

A) BioHerav:
masse
fra skog1) Direkte forsyning av
bruk(2)
trebiomasse fra skoger
og andre skogbevokste
arealer for produksjon av
energi
Frivillig — Dersom det
foreligger tilgjengelige
opplysninger, kan mengden
råstoffer som tilhører denne
kategorien, spesifiseres
nærmere:
a) Hogst
b) Hogstrester (topper,
greiner, bark, stubber)
c) Rester fra
landskapsforvaltning
(vedaktig biomasse fra
parker, hager, alleer,
busker)
d) Annet (angis nærmere)

Importert
I
EU

Eksportert

Uten-
I og utenfor
for
EU
EU

Netto
mengde

Produksjon av
primærenergi
(ktoe)
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Mengde
innen
landske
ressurser(1)

Opprinnelses
sektor

2) Indirekte forsyning
av trebiomasse for
produksjon av energi
Frivillig — Dersom det
foreligger tilgjengelige
opplysninger, kan følgende
spesifiseres nærmere:
a) Rester fra saging,
bearbeiding av tre,
møbelproduksjon (bark,
sagflis)
b) Biprodukter fra papir- og
papirmasseindustrien
(svartlut, tallolje)
c) Bearbeidet trebrensel
d) Gjenvunnet tre etter
forbruk (gjenvunnet tre
til energiproduksjon,
treavfall fra
husholdninger)
e) Annet (angis nærmere)
B) Biomasse Herav:
fra jordbruk og
1) Landbruksvekster
fiskeri
og fiskerivarer
anvendt direkte til
energiproduksjon
Frivillig — Dersom det foreligger tilgjengelige opplysninger, kan følgende spesifiseres
nærmere:
a) Åkervekster (korn,
oljeholdige frø,
sukkerbete, mais til
ensilasje)
b) Beplantninger
c) Hurtigvoksende trær
d) Andre energivekster
(gress)
e) Alger
f) Annet (angis nærmere)
2) Biprodukter fra
landbruksvirksomhet/
bearbeidede restprodukter
og biprodukter fra fiskeri
til energiproduksjon
Frivillig — Dersom det
foreligger tilgjengelige
opplysninger, kan følgende
spesifiseres nærmere:
a) Halm
b) Husdyrgjødsel
c) Animalsk fett
d) Kjøttbeinmel
e) Biprodukter i form
av kaker (herunder
oljefrøkaker og
olivenoljekaker til
energiproduksjon)
f) Fruktbiomasse (herunder
skall og kjerner)
g) Biprodukter fra fiskeri
h) Avklipp fra vinstokker,
oliventrær, frukttrær
i) Annet (angis nærmere)

Importert
I
EU
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Eksportert

Uten-
I og utenfor
for
EU
EU

Netto
mengde

Produksjon av
primærenergi
(ktoe)
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Mengde
innen
landske
ressurser(1)

Opprinnelses
sektor

Importert
I
EU
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Eksportert

Uten-
I og utenfor
for
EU
EU

Produksjon av
primærenergi
(ktoe)

Netto
mengde

C) Biomasse Herav:
fra avfall
1) Biologisk nedbrytbare
deler av fast kommunalt
avfall, herunder bioavfall
(biologisk nedbrytbart
avfall fra hager og parker,
næringsmiddelavfall
og kjøkkenavfall
fra husholdninger,
restauranter,
ferdigmatleverandører
og detaljhandler, samt
sammenlignbart avfall fra
bearbeidingsanlegg for
næringsmidler) og gass
fra fyllplasser
2) Biologisk nedbrytbare
deler av industriavfall
(herunder papir, kartong
og paller)
3) Slam fra renseanlegg
()
1

()
2

Mengde av ressursen i m3 (om mulig, ellers i hensiktsmessige alternative enheter) for kategori A og dens underkategorier
og i tonn for kategori B og C og deres underkategorier.
Biomasse fra skogbruk bør også omfatte biomasse fra skogbaserte industrier. I kategorien biomasse fra skogbruk bør
bearbeidede faste brensler som for eksempel trespon, pelleter og briketter tas med i de tilhørende underkategoriene for
opprinnelse.

Forklar omregningsfaktoren/beregningsmetoden som er brukt ovenfor, for å omgjøre mengden tilgjengelige
ressurser til primærenergi.
Angi på hvilket grunnlag den biologisk nedbrytbare delen av henholdsvis fast kommunalt avfall og
industriavfall ble beregnet.
Bruk tabell 7a for å anslå bidraget fra biomasse i energiforbruket i 2015 og 2020 (i henhold til kategoriene i
tabell 7).
Tabell 7a
Beregnet innenlandsk forsyning av biomasse i 2015 og 2020

2015
Opprinnelsessektor

A) Biomasse
fra
skogbruk

1) Direkte forsyning av trebiomasse
fra skoger og andre skogbevokste
arealer til produksjon av energi
2) Indirekte forsyning av trebiomasse
til produksjon av energi

B) Biomasse
1) Landbruksvekster og
fra jordbruk
fiskerivarer anvendt direkte til
og fiskeri
energiproduksjon
2) Biprodukter fra
landbruksvirksomhet/bearbeidede
restprodukter og biprodukter fra
fiskeri til energiproduksjon

Forventet
innenlandsk
ressursmengde

Produksjon
av primærenergi
(ktoe)

2020
Forventet
innenlandsk
ressursmengde

Produksjon
av primærenergi
(ktoe)
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2015
Forventet
innenlandsk
ressursmengde

Opprinnelsessektor

C) Biomasse
fra avfall

Produksjon
av primærenergi
(ktoe)

2020
Forventet
innenlandsk
ressursmengde

Produksjon
av primærenergi
(ktoe)

1) Biologisk nedbrytbare deler
av fast kommunalt avfall,
herunder bioavfall (biologisk
nedbrytbart avfall fra hager og
parker, næringsmiddelavfall og
kjøkkenavfall fra husholdninger,
restauranter, ferdigmatleverandører
og detaljhandler, samt
sammenlignbart avfall fra
bearbeidingsanlegg for
næringsmidler) og gass fra
fyllplasser
2) Biologisk nedbrytbare deler av
industriavfall (herunder papir,
kartong og paller)
3) Slam fra renseanlegg

Hvilken rolle forventes importert biomasse å spille fram til 2020? Beskriv nærmere de forventede mengdene
(ktoe) og angi mulige importland.

I tillegg til opplysningene som er gitt ovenfor, beskriv den nåværende situasjonen for landbruksareal som
brukes til særskilt energiproduksjon på følgende måte:

Tabell 8
Nåværende landbruksareal brukt til særskilt produksjon av energivekster i 2006

(ha)
Landbruksareal brukt til særskilt produksjon av energivekster

4.6.2.

1.

Areal brukt til hurtigvoksende trær (piletrær, popler)

2.

Areal brukt til andre energivekster som for eksempel gress (rørkanarigress, rishirse,
Miscanthus), sorghum

Flate

Tiltak for å øke tilgjengeligheten av biomasse, idet det tas hensyn til andre brukere av biomasse
(jordbrukssektoren og skogbaserte sektorer)
Utnyttelse av nye biomassekilder
a) Angi hvor mye areal som forringes.

b) Angi hvor mye ubrukt dyrkbar mark som er tilgjengelig.

c) Er det planlagt tiltak for å oppmuntre til bruk av ubrukt dyrkbar mark, forringet mark osv. til energiformål?

d) Er det planlagt å bruke visse primærmaterialer som allerede er tilgjengelige (for eksempel husdyrgjødsel)
til energiproduksjon?

e) Foreligger det en særskilt politikk som fremmer produksjon og bruk av biogass? Hva slags bruk fremmes
(lokal bruk, fjernvarme, biogassnett, integrering i naturgassnettet)?
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f)

Hvilke tiltak planlegges for å forbedre skogforvaltningsteknikkene for å utvinne mest mulig biomasse fra
skogen på en bærekraftig måte? (4): Hvordan vil skogforvaltningen bli forbedret for å øke framtidig vekst?
Hvilke umiddelbare tiltak er planlagt for å utvinne mest mulig fra eksisterende biomasse?

Virkning på andre sektorer
a) Hvordan vil virkningen av bruk av biomasse til energiformål på andre sektorer basert på jordbruk og
skogbruk overvåkes? Hva er disse virkningene? (Om mulig, gi også opplysninger om kvantitative
virkninger.) Er overvåking av disse virkningene planlagt i framtiden?
b) Hva slags utvikling forventes i andre sektorer basert på jordbruk og skogbruk som kan tenkes å ha en
innvirkning på energiforbruket? (Kan det for eksempel tenkes at forbedret effektivitet/produktivitet fører
til at mengden tilgjengelige biprodukter til energiformål økes eller reduseres?)
Planlagt bruk av statistiske overføringer mellom medlemsstater og planlagt deltaking i fellesprosjekter
sammen med andre medlemsstater og tredjestater

4.7.

I dette delkapittelet beskrives den forventede bruken av samarbeidsordninger mellom medlemsstater og
mellom medlemsstater og tredjestater. Disse opplysningene bør baseres på opplysningene som ble gitt i
prognosedokumentet nevnt i artikkel 4 nr. 3 i direktiv 2009/28/EF.
4.7.1.

Aspekter ved framgangsmåten
a) Beskriv (trinn for trinn) de nasjonale framgangsmåtene som er innført, eller som vil bli innført, for å
organisere en statistisk overføring eller et fellesprosjekt (herunder ansvarlige organer og kontaktpunkter).
b) Beskriv hvordan private organer kan foreslå fellesprosjekter og delta i disse, enten sammen med
medlemsstater eller med tredjestater.
c) Angi kriteriene for å bestemme når statistiske overføringer eller fellesprosjekter skal benyttes.
d) Hvilken ordning vil være nødvendig for å få andre interesserte medlemsstater med i et fellesprosjekt?
e) Foreligger det planer om å delta i fellesprosjekter i andre medlemsstater? Hvor mye installert kapasitet/
elektrisitet eller produsert varme per år vil det bli gitt støtte til? Hvordan vil slike prosjekter bli støttet?

4.7.2.

Beregnet overskuddsproduksjon av energi fra fornybar energi sammenlignet med det veiledende forløpet
som kan overføres til andre medlemsstater
Før inn opplysningene i tabell 9.

4.7.3.

Beregnet potensial for fellesprosjekter
a) I hvilke sektorer kan det tilbys utvikling av fornybar energi til fellesprosjekter på eget territorium?
b) Er teknologien som må utvikles, nærmere beskrevet? For hvor stor installert kapasitet/hvor mye produsert
elektrisitet eller varme per år?
c) Hvordan vil områder for fellesprosjekter bli utpekt? (Kan for eksempel lokale og regionale myndigheter
eller forslagsstillere anbefale steder? Eller er alle prosjekter aktuelle, uavhengig av beliggenhet?)
d) Er det kjennskap til mulige fellesprosjekter i andre medlemsstater eller i tredjestater? (I hvilken sektor?
Hva er kapasiteten? Hvilken støtte er planlagt? For hvilke teknologier?)
e) Foretrekkes støtte til bestemte teknologier? Dersom svaret er ja, hvilke?

___________________
(4)

Anbefalinger finnes i rapporten om økt anvendelse og effektiv bruk av tre og trerester til energiproduksjon, utstedt i juli 2008 av
den foreløpige arbeidsgruppen i Den faste komité for skogbruk. Rapporten kan lastes ned fra: http://ec.europa.eu/agriculture/fore/
publi/sfc_wgii_final_report_072008_en.pdf
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4.7.4.
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Beregnet etterspørsel etter fornybar energi som må dekkes på andre måter enn ved innenlandsk produksjon
Før inn opplysningene i tabell 9.
Tabell 9
Beregnet overskudds- og/eller underskuddsproduksjon av fornybar energi sammenlignet med
veiledende forløp, som kan overføres til/fra andre medlemsstater i [medlemsstat]
(ktoe)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Beregnet
overskuddsproduksjon i
prognosedokument
Beregnet
overskuddsproduksjon i
nasjonal handlingsplan for
fornybar energi
Beregnet
underskuddsproduksjon i
prognosedokument
Beregnet
underskuddsproduksjon i
nasjonal handlingsplan for
fornybar energi

5.

VURDERINGER

5.1.

Samlet bidrag som forventes fra hver enkelt teknologi for fornybar energi for å kunne oppfylle de
bindende målene for 2020, og det veiledende midlertidige forløpet for andelene energi fra fornybare
kilder i elektrisitets-, oppvarmings-, kjølings- og transportsektoren
Bidraget fra hver enkelt teknologi for fornybar energi til forløpet og målene for 2020 i elektrisitets-,
oppvarmings-, kjølings- og transportsektoren bør beregnes ved å angi en mulig framtidssituasjon uten
nødvendigvis å innføre et nytt teknologimål eller en ny teknologiforpliktelse.
For elektrisitetssektoren bør både forventet (akkumulert) installert kapasitet (uttrykt i MW) og årlig produksjon
(GWh) angis per teknologi. For vannkraft bør det skilles mellom anlegg med en installert kapasitet på under
1 MW, mellom 1 og 10 MW og over 10 MW. For solenergi bør det gis separate opplysninger for bidrag fra
solcelleanlegg og fra konsentrert solenergi. Opplysninger om vindkraft bør angis separat for landbaserte og
flytende anlegg. For biomasse bør det skilles mellom fast, gassformig og flytende biomasse for elektrisitet.
Ved vurdering av oppvarmings- og kjølingssektoren bør det for både installert kapasitet og produksjon gis
anslag for geotermisk energi, solenergi, varmepumper og biomasseteknologier, der sistnevnte kategori deles
opp i fast, gassformig og flytende biomasse. Bidraget fra fjernvarmeanlegg som benytter energi fra fornybare
energikilder, bør beregnes.
Bidraget fra ulike teknologier til målet om fornybar energi i transportsektoren bør angis for vanlig biodrivstoff
(både bioetanol og biodiesel), biodrivstoff fra avfall og rester, biodrivstoff fra cellulosemateriale som ikke er
næringsmiddel, eller fra ligninholdig cellulosemateriale, biogass, elektrisitet fra fornybare energikilder og
hydrogen fra fornybare energikilder.
Dersom det er gjort beregninger for hvordan bruken av visse teknologier vil utvikle seg i hver region, skal
dette angis etter tabellen.

()

1

I alt

GWh

MW

2010
GWh

MW

2011
GWh

Bare de biobrenslene som oppfyller kriteriene for en bærekraftig utvikling (jf. artikkel 5 nr. 1 siste ledd i direktiv 2009/28/EF), skal vurderes.

herav i kraftvarme

flytende biobrensler(1)

biogass

fast

Biomasse:

flytende

landbasert

Vindkraft:

Tidevanns-, bølge- og havenergi

konsentrert solenergi

solcelleanlegg

Solenergi

Geotermisk energi

Herav pumpet

> 10MW

1MW–10 MW

< 1MW

Vannkraft:

MW

2005
MW

2012
GWh

MW

2013

Beregning av samlet bidrag (installert kapasitet, bruttoproduksjon av elektrisitet) som forventes fra hver enkelt teknologi
for fornybar energi i [medlemsstat] for å kunne oppfylle de bindende målene for 2020, og det veiledende midlertidige
forløpet for andelene energi fra fornybare kilder i elektrisitetssektoren for perioden 2010-2014

Tabell 10.a

GWh

MW

2014
GWh
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1

I alt

GWh

MW

2016
GWh

MW

2017
GWh

Bare de biobrenslene som oppfyller kriteriene for en bærekraftig utvikling (jf. artikkel 5 nr. 1 siste ledd i direktiv 2009/28/EF), skal vurderes.

herav i kraftvarme

flytende biobrensler (1)

biogass

fast

Biomasse:

flytende

landbasert

Vindkraft:

Tidevanns-, bølge- og havenergi

konsentrert solenergi

solcelleanlegg

Solenergi:

Geotermisk energi

Herav pumpet

> 10MW

1MW–10 MW

< 1MW

Vannkraft:

MW

2015
MW

2018
GWh

MW

Beregning av samlet bidrag (installert kapasitet, bruttoproduksjon av elektrisitet) som forventes fra hver enkelt
teknologi for fornybar energi i [medlemsstat] for å kunne oppfylle de bindende målene for 2020, og det veiledende
midlertidige forløpet for andelene energi fra fornybare kilder i elektrisitetssektoren for perioden 2015-2020

Tabell 10.b

2019
GWh

MW

2020
GWh
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(5)

2011

2012

2013

2014

Bare de biobrenslene som oppfyller kriteriene for en bærekraftig utvikling (jf. artikkel 5 nr. 1 siste ledd i direktiv 2009/28/EF, skal vurderes.
Fjernvarme og/eller fjernkjøling fra samlet forbruk av fornybar varme og kjøling (fornybare energikilder-fjernvarme).
Fra samlet forbruk av fornybar varme og kjøling.

herav biomasse i husholdninger(3)

2010

Direkte anvendelse og fjernvarme som fastsatt i artikkel 5 nr. 4 i direktiv 2009/28/EF.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

(ktoe)
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_____________

(1)
(2)
(3)

I alt

herav fjernvarme(2)

Fornybar energi fra varmepumper:
– herav aerotermisk
– herav geotermisk
– herav hydrotermisk

flytende biobrensler(1)

biogass

fast

Biomasse:

Solenergi

Geotermisk energi (unntatt geotermisk
varme med lav temperatur i
varmepumpeanlegg)

2005

Beregning av samlet bidrag (sluttforbruk av energi(5)) som forventes fra hver enkelt teknologi for fornybar energi
i [medlemsstat] for å kunne oppfylle de bindende målene for 2020, og det veiledende midlertidige forløpet for
andelene energi fra fornybare kilder i oppvarmings- og kjølingssektoren for perioden 2010-2020

Tabell 11

Nr. 35/1034
23.6.2016

23.6.2016
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Tabell 12
Beregning av samlet bidrag som forventes fra hver enkelt teknologi for fornybar energi i [medlemsstat]
for å kunne oppfylle de bindende målene for 2020, og det veiledende midlertidige forløpet for andelene
energi fra fornybare kilder i transportsektoren for perioden 2010-2020(6)
(ktoe)
2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Bioetanol/bio-ETBE
(etyltertbutyleter produsert
av bioetanol)
herav biodrivstoff(1)
Artikkel 21 nr. 2
Herav importert(2)
Biodiesel
Herav biodrivstoff(1)
Artikkel 21 nr. 2
Herav importert(3)
Hydrogen fra fornybare
energikilder
Fornybar elektrisitet
Herav veitransport
Herav ikke-veigående
transport
Annet (som biogass,
vegetabilske oljer osv.) —
angi nærmere
Herav biodrivstoff(1)
Artikkel 21 nr. 2
I alt
(1)
(2)
(3)

5.2.

Biodrivstoff som omfattes av artikkel 21 nr. 2 i direktiv 2009/28/EF.
Fra hele mengden bioetanol/bio-ETBE.
Fra hele mengden biodiesel.

Samlet bidrag som forventes fra tiltak for energieffektivitet og energiøkonomisering for å kunne
oppfylle de bindende målene for 2020, og det veiledende midlertidige forløpet for andelene energi fra
fornybare kilder i elektrisitets-, oppvarmings-, kjølings- og transportsektoren.
Svaret på dette kravet bør tas med i tabell 1 under kapittel 2.

5.3.

Vurdering av virkningene (frivillig)
Tabell 13
Beregnede kostnader og fordeler i forbindelse med de politiske støttetiltakene for fornybar energi

Tiltak

Forventet bruk av
fornybar energi
(ktoe)

Forventede
kostnader (i euro) —
angi tidsrammen

Forventet reduksjon
i utslipp av
klimagasser per
gasstype
(i tonn per år)

Antall forventede
nye arbeidsplasser

__________
(6)

Når det gjelder biodrivstoff, tas det bare hensyn til biodrivstoff som oppfyller kriteriene for en bærekraftig utvikling (jf. artikkel 5
nr. 1 siste ledd i direktiv 2009/28/EF.
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5.4.

Utarbeiding av den nasjonale handlingsplanen for fornybar energi og oppfølging av gjennomføringen
a) På hvilken måte har regionale og/eller lokale myndigheter og/eller byer deltatt i utarbeidingen av denne
handlingsplanen? Har andre berørte parter deltatt i utarbeidingen?
b) Er det planer om å utarbeide regionale/lokale strategier for fornybar energi? Dersom svaret er ja, redegjør
for planene. Dersom relevante ansvarsområder delegeres til regionale/lokale forvaltningsmyndigheter,
hvilke ordninger finnes for å sikre at det nasjonale målet blir oppfylt?
c) Beskriv det offentlige samrådet som har funnet sted ved utarbeidingen av denne handlingsplanen.
d) Angi hvilket nasjonalt kontaktpunkt/hvilken nasjonal myndighet eller hvilket nasjonalt organ som er
ansvarlig for å følge opp handlingsplanen for fornybar energi.
e) Finnes det et overvåkingssystem, herunder indikatorer for enkelttiltak og enkeltordninger, for å følge opp
at handlingsplanen for fornybar energi blir gjennomført? Dersom svaret er ja, gi nærmere opplysninger
om dette.
____________

23.6.2016

23.6.2016
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1222/2009

Nr. 35/1037

2016/EØS/35/46

av 25. november 2009
om merking av dekk med hensyn til drivstoffeffektivitet og andre grunnleggende parametrer(*)

EUROPAPARLAMENTET OG
EUROPEISKE UNION HAR —

RÅDET

FOR

DEN

5)

Dekk kjennetegnes av en rekke parametrer som er
innbyrdes forbundet med hverandre. Forbedring av én
parameter, som for eksempel rullemotstand, kan ha
en uønsket innvirkning på andre parametrer, som for
eksempel veigrep på våt veibane, mens et forbedret
veigrep på våt veibane kan ha en uønsket innvirkning på
ekstern rullestøy. Dekkprodusentene bør oppmuntres til
å utnytte alle parametrer best mulig utover de standarder
som allerede er oppnådd.

6)

Drivstoffeffektive
dekk
er
kostnadseffektive
ettersom sparing av drivstoff mer enn oppveier den
økte innkjøpsprisen på dekk som følge av høyere
produksjonskostnader.

7)

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009
av 13. juli 2009 om krav til typegodkjenning for den
generelle sikkerheten for motorvogner, deres tilhengere
og systemer, deler og separate tekniske enheter beregnet
på slike motorvogner(3) inneholder minstekrav til dekks
rullemotstand. Den tekniske utvikling gjør det mulig å
redusere energitapene som følge av dekks rullemotstand
til langt under de nevnte minstekravene. For å redusere
veitransportens miljøvirkning bør det derfor fastsettes
bestemmelser som oppmuntrer sluttbrukerne til å kjøpe
mer drivstoffeffektive dekk ved å gi harmoniserte
opplysninger om denne parameteren.

8)

Trafikkstøy er en betydelig ulempe og har en skadelig
virkning på helsen. I forordning (EF) nr. 661/2009 er
det fastsatt minstekrav til ekstern rullestøy fra dekk.
Den tekniske utvikling gjør det mulig å redusere ekstern
rullestøy til langt under nevnte minstekrav. For å redusere
trafikkstøy bør det derfor fastsettes bestemmelser som
oppmuntrer sluttbrukerne til å kjøpe dekk med lav ekstern
rullestøy ved å gi harmoniserte opplysninger om denne
parameteren.

9)

Harmoniserte opplysninger om ekstern rullestøy vil også
lette gjennomføringen av tiltak mot trafikkstøy og bidra
til økt bevissthet om dekks innvirkning på trafikkstøy
innenfor rammen av europaparlaments- og rådsdirektiv
2002/49/EF av 25. juni 2002 om vurdering og håndtering
av ekstern støy(4).

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 95,
under henvisning til forslag fra Kommisjonen,
under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske
og sosiale komité(1),
etter å ha rådspurt Regionkomiteen,
etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og
ut fra følgende betraktninger:
1)

På bakgrunn av klimaendringene og behovet for å støtte
europeisk konkurranseevne er bærekraftig mobilitet en
hovedutfordring for Fellesskapet, slik det er understreket
i kommisjonsmeldingen av 8. juli 2008 om grønnere
transport.

2)

I kommisjonsmeldingen av 19. oktober 2006 om
en handlingsplan for energieffektivitet og hvordan
muligheter kan virkeliggjøres, framheves muligheten for
å redusere det samlede energiforbruket med 20 % innen
2020 ved hjelp av en liste med målrettede tiltak, herunder
merking av dekk.

3)

I kommisjonsmeldingen av 7. februar 2007 om resultater
fra gjennomgåelsen av Fellesskapets strategi for å redusere
CO2-utslipp fra personbiler og lette nyttekjøretøyer
framheves muligheten for å redusere CO2-utslippene
ved hjelp av tilleggstiltak for bildeler som har størst
innvirkning på drivstofforbruket, som for eksempel dekk.

4)

Dekk står for 20-30 % av kjøretøyenes drivstofforbruk,
hovedsakelig på grunn av dekkenes rullemotstand.
En reduksjon av dekks rullemotstand kan derfor bidra
vesentlig til en mer energieffektiv veitransport og dermed
reduserte utslipp.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 342 av 22.12.2009, s. 46,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 17/2012 av 10. februar 2012
om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 34 av 21.6.2012, s. 28.
(1) EUT C 228 av 22.9.2009, s. 81.
(2) Europaparlamentets uttalelse av 22. april 2009 (ennå ikke offentliggjort i
EUT), Rådets felles holdning av 20. november 2009 (ennå ikke offentliggjort
i EUT) og Europaparlamentets holdning av 24. november 2009 (ennå ikke
offentliggjort i EUT).

(3)
(4)

EUT L 200 av 31.7.2009, s. 1.
EFT L 189 av 18.7.2002, s. 12.
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10) I forordning (EF) nr. 661/2009 er det fastsatt minstekrav
til dekks egenskaper med hensyn til veigrep på våt
veibane. Den tekniske utvikling gjør det mulig å
forbedre veigrepet på våt veibane til langt over de nevnte
minstekravene og dermed redusere stopplengden på våt
veibane. For å forbedre trafikksikkerheten bør det derfor
fastsettes bestemmelser som oppmuntrer sluttbrukerne til
å kjøpe dekk som gir bedre veigrep på våt veibane, ved å
gi harmoniserte opplysninger om denne parameteren.
11) Det er ikke sikkert at opplysningene om veigrep på våt
veibane gjenspeiler hovedegenskapen til dekk som er
spesialkonstruert for bruk på is og snø. Ettersom det ennå
ikke finnes harmoniserte prøvingsmetoder for slike dekk,
bør det åpnes for at klassifiseringen av dekks veigrep kan
tilpasses på et senere tidspunkt.
12) Opplysninger om dekkparametrer i form av en
standardetikett vil trolig påvirke sluttbrukerne til å kjøpe
sikrere, mer støysvake og mer drivstoffeffektive dekk.
Dette vil i sin tur trolig oppmuntre dekkprodusentene
til å utnytte de nevnte dekkparametrene best mulig, noe
som vil bane vei for et mer bærekraftig forbruk og en mer
bærekraftig produksjon.
13) Forskjellige regler for merking av dekk i medlemsstatene
vil skape handelshindringer i Fellesskapet og
øke dekkprodusentenes administrative byrde og
prøvingskostnader.
14) Erstatningsdekk utgjør 78 % av dekkmarkedet.
Sluttbrukerne bør derfor opplyses om parametrene for
erstatningsdekk samt for dekk montert på nye kjøretøyer.
15) Forbrukere og driftsansvarlige for vognparker og
transportforetak har behov flere opplysninger om
dekkenes drivstoffeffektivitet og andre parametrer; de
kan nemlig ikke sammenligne de ulike dekkmerkenes
parametrer på en enkel måte, ettersom det ikke finnes
noen ordning for merking og harmonisert prøving. Dekk
i kategori C1, C2 og C3 bør derfor tas med i denne
forordnings virkeområde.
16) Energiforbruksetiketten, som klassifiserer produkter på en
skala fra A til G, slik det gjøres for husholdningsapparater
i henhold til rådsdirektiv 92/75/EØF av 22. september
1992 om angivelse av husholdningsapparaters energi- og
ressursforbruk ved hjelp av merking og standardiserte
vareopplysninger(1), er godt kjent av forbrukerne og har
vært vellykket når det gjelder å utvikle mer effektive
apparater. Samme utforming bør benyttes for merking av
dekks drivstoffeffektivitet.
17) En etikett på dekkene som vises på utsalgsstedet og i
teknisk salgsmateriell, bør sikre at både distributører
(1)

EFT L 297 av 13.10.1992, s. 16.

23.6.2016

og potensielle sluttbrukere på det tidspunktet og stedet
de befinner seg når de bestemmer seg for å gå til
innkjøp, får harmoniserte opplysninger om dekkenes
drivstoffeffektivitet og egenskaper med hensyn til veigrep
på våt veibane og ekstern rullestøy.
18) Noen sluttbrukere velger dekk før de kommer til
utsalgsstedet, eller de kjøper dekk via postordre. For å
sikre at også disse sluttbrukerne kan treffe begrunnede valg
på grunnlag av harmoniserte opplysninger om dekkenes
drivstoffeffektivitet, egenskaper med hensyn til veigrep
på våt veibane og ekstern rullestøy, bør etikettene vises i
alt teknisk salgsmateriell, også når slikt materiell gjøres
tilgjengelig på Internett. Teknisk salgsmateriell omfatter
ikke annonsering på reklametavler, i aviser og tidsskrifter,
på radio og fjernsyn og i lignende nettformater.
19) Potensielle sluttbrukere bør få opplysninger som
beskriver alle deler på etiketten og hvilken relevans delen
har. Disse opplysningene bør gis i teknisk salgsmateriell,
for eksempel på leverandørens nettsted.
20) Opplysningene bør gis i samsvar med harmoniserte
prøvingsmetoder som er pålitelige, nøyaktige og
reproduserbare, slik at sluttbrukeren kan sammenligne
ulike dekk og produsentenes prøvingskostnader kan
begrenses.
21) For å redusere utslippene av klimagasser og øke
sikkerheten innen veitransport kan medlemsstatene
innføre stimuleringstiltak som fremmer drivstoffeffektive,
sikre og støysvake dekk. Disse klassifiseringene av
drivstoffeffektivitet og veigrep på våt veibane bør fastsettes
på et minstenivå som danner en nedre grense for når slike
stimuleringstiltak vil bli gitt, for å unngå oppsplitting av
det indre marked. Slike stimuleringstiltak kan gis i form
av statsstøtte. Denne forordning berører ikke resultatet av
eventuelle framtidige framgangsmåter for statsstøtte som
kan gjennomføres i samsvar med traktatens artikkel 87
og 88 med hensyn til slike stimuleringstiltak, og bør ikke
omfatte skatte- og avgiftsspørsmål.
22) Det er av avgjørende betydning at leverandører og
distributører overholder bestemmelsene om merking for
å nå målene med disse bestemmelsene, og for å sikre
lik konkurransevilkår i Fellesskapet. Medlemsstatene
bør derfor sikre at bestemmelsene overholdes gjennom
markedstilsyn og regelmessige kontroller gjennomført
i ettertid, særlig i tråd med europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 765/2008 av 9. juli 2008 om
fastsettelse av kravene til akkreditering og markedstilsyn
for markedsføring av produkter(2).
23) Medlemsstatene bør, når de gjennomfører relevante
bestemmelser i denne forordning, avstå fra
gjennomføringstiltak som pålegger små og mellomstore
bedrifter uberettigede, byråkratiske og tunge forpliktelser.
(2)

EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30.
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24) Dekkleverandører og -distributører bør oppmuntres til å
overholde bestemmelsene i denne forordning før 2012 for
å øke anerkjennelsen av etiketten og sørge for at fordelene
virkeliggjøres så raskt som mulig.
25) De tiltakene som er nødvendige for å gjennomføre denne
forordning, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet
som er gitt Kommisjonen(1).
26) Kommisjonen bør særlig få myndighet til å innføre krav til
klassifisering av C2- og C3-dekks veigrep på våt veibane,
til å tilpasse klassifiseringen av veigrepet for dekk som
er spesialkonstruert for bruk på is og snø, og til å tilpasse
vedleggene, herunder prøvingsmetoder og tilhørende
tillatte avvik, til den tekniske utvikling. Ettersom disse
tiltakene er allmenne og har som formål å endre ikkegrunnleggende bestemmelser i denne forordning, blant
annet ved å utfylle den med nye ikke-grunnleggende
bestemmelser, bør de vedtas etter framgangsmåten med
forskriftskomité med kontroll fastsatt i artikkel 5a i
beslutning 1999/468/EF.
27) Denne forordning bør gjennomgås for å fastslå om
sluttbrukerne forstår etiketten, og det bør vurderes om
nevnte forordning evner å oppnå markedsendringer –
VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Mål og formål
1. Målet med denne forordning er å øke sikkerheten og
den økonomiske og miljømessige effektiviteten knyttet til
veitransport ved å oppmuntre til bruk av drivstoffeffektive og
sikre dekk med lavt støynivå.
2. Ved denne forordning fastsettes en ramme for formidling
av harmoniserte opplysninger om dekkparametrer gjennom
merking, noe som setter sluttbrukere i stand til å treffe
begrunnede valg når de går til innkjøp av dekk.
Artikkel 2
Virkeområde
1. Denne forordning får anvendelse på dekk i kategori C1,
C2 og C3.
2.

Denne forordning får ikke anvendelse på:

a) regummierte dekk,
b) terrengdekk til yrkesmessig bruk,
(1)

EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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c) dekk som bare skal monteres på kjøretøyer som ble
førstegangsregistrert før 1. oktober 1990,
d) reservedekk av type T til midlertidig bruk,
e) dekk beregnet på hastigheter under 80 km/t,
f) dekk med en nominell felgdiameter på høyst 254 mm eller
635 mm eller mer,
g) dekk utstyrt med hjelpeinnretninger for å forbedre
kjøreegenskapene, for eksempel piggdekk,
h) dekk som skal monteres bare på kjøretøyer som utelukkende
er beregnet på konkurransekjøring.
Artikkel 3
Definisjoner
I denne forordning menes med:
1. «dekk i kategori C1, C2 og C3» dekk i dekkategoriene som
er fastsatt i artikkel 8 i forordning (EF) nr. 661/2009,
2. «reservedekk av type T til midlertidig bruk» et reservedekk
til midlertidig bruk konstruert for bruk ved høyere trykk
enn det som er fastsatt for standarddekk og forsterkede
dekk,
3. «utsalgssted» et sted der dekkene vises eller lagres og
tilbys for salg til sluttbrukere, herunder bilutstillingslokaler
der dekk tilbys til sluttbrukere uten å være montert på
kjøretøyene,
4. «teknisk salgsmateriell» tekniske håndbøker, brosjyrer,
foldere og kataloger (i trykt eller elektronisk format,
eller i nettformat) samt nettsteder som har som formål å
markedsføre dekk til sluttbrukere eller distributører, og
som inneholder beskrivelser av et dekks særlige tekniske
parametrer,
5. «teknisk dokumentasjon» opplysninger om dekk, herunder
produsent og merke, beskrivelse av dekktype eller
dekkgruppe for angivelse av drivstoffeffektivitetsklasse,
våtgrepsklasse, og klasse og målt verdi for ekstern rullestøy,
samt prøvingsrapporter og prøvingsnøyaktighet,
6. «produsent» enhver fysisk eller juridisk person som
framstiller et produkt eller sørger for at et produkt blir
utformet eller framstilt, og som markedsfører nevnte
produkt under eget navn eller varemerke,
7. «importør» enhver fysisk eller juridisk person etablert
i Fellesskapet som bringer et produkt fra et tredjeland i
omsetning på fellesskapsmarkedet,
8. «representant» enhver fysisk eller juridisk person etablert i
Fellesskapet som har fått skriftlig fullmakt fra en produsent
til å utføre bestemte oppgaver på dennes vegne med hensyn
til sistnevntes forpliktelser i henhold til denne forordning,

Nr. 35/1040

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Artikkel 5

9. «leverandør» produsenten eller dennes representant i
Fellesskapet, eller importøren,
10. «distributør» enhver fysisk eller juridisk person i
forsyningskjeden som ikke er leverandøren eller
importøren, og som gjør et dekk tilgjengelig på markedet,
11. «gjøre tilgjengelig på markedet» enhver levering av et
produkt for distribusjon eller bruk på fellesskapsmarkedet i
forbindelse med forretningsvirksomhet, enten mot betaling
eller vederlagsfritt,
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Dekkdistributørenes ansvar
1.

Distributørene skal sikre

a) at dekk på utsalgsstedet er påført et klistremerke fra
leverandørene i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav a) og
at klistremerket er festet på et lett synlig sted,
eller

12. «sluttbruker» en forbruker, samt en driftsansvarlig for
en vognpark eller et transportforetak, som kjøper eller
forventes å kjøpe et dekk,

b) at etiketten nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav b), før dekket
selges, vises til sluttbrukeren og plasseres lett synlig på
utsalgsstedet i umiddelbar nærhet av dekket.

13. «grunnleggende parameter» en dekkparameter, som for
eksempel rullemotstand, veigrep på våt veibane eller
ekstern rullestøy, som har en merkbar innvirkning på
miljøet, trafikksikkerheten eller helsen under bruk.

2. Dersom dekk som tilbys for salg, ikke er synlige for
sluttbrukeren, skal distributørene gi sluttbrukerne opplysninger
om dekkenes drivstoffeffektivitetsklasse, våtgrepsklasse og
klasse og målt verdi for ekstern rullestøy.

Artikkel 4
Dekkleverandørenes ansvar
1. Leverandørene skal sikre at dekk i kategori C1 og C2 som
leveres til distributører eller sluttbrukere,
a) er påført et klistremerke på dekkets slitebane som angir
drivstoffeffektivitetsklasse i henhold til vedlegg I del A,
klasse og målt verdi for ekstern rullestøy i henhold til
vedlegg I del C og eventuelt våtgrepsklasse i henhold til
vedlegg I del B,
eller
b) for hvert leverte parti med ett eller flere identiske
dekk har vedlagt en trykt etikett med angivelse av
drivstoffeffektivitetsklasse i henhold til vedlegg I del A,
klasse og målt verdi for ekstern rullestøy i henhold til
vedlegg I del C og eventuelt våtgrepsklasse i henhold til
vedlegg I del B.
2. Formatet på klistremerket og etiketten nevnt i nr. 1 skal
være som angitt i vedlegg II.
3. Leverandørene skal oppgi drivstoffeffektivitetsklasse,
klasse og målt verdi for ekstern rullestøy og eventuelt
våtgrepsklasse for dekk i kategori C1, C2 og C3 i teknisk
salgsmateriell, herunder på sine nettsteder, som angitt i vedlegg
I, i den rekkefølgen som er beskrevet i vedlegg III.
4. Leverandørene skal på anmodning framlegge den
tekniske dokumentasjonen for medlemsstatenes myndigheter i
en periode som strekker seg til fem år etter at det siste dekket av
en gitt type er blitt gjort tilgjengelig på markedet. Den tekniske
dokumentasjonen skal være tilstrekkelig detaljert slik at
myndighetene kan kontrollere nøyaktigheten av opplysningene
på etiketten med hensyn til drivstoffeffektivitet, veigrep på våt
veibane og ekstern rullestøy.

3. For dekk i kategori C1, C2 og C3 skal distributørene
oppgi drivstoffeffektivitetsklasse, målt verdi for ekstern
rullestøy og eventuelt våtgrepsklasse i henhold til vedlegg I på
eller sammen med fakturaene som leveres til sluttbrukerne når
de kjøper dekkene.
Artikkel 6
Kjøretøyleverandørenes og kjøretøydistributørenes ansvar
Dersom sluttbrukerne på utsalgsstedet får tilbud om montering
av ulike dekk på et nytt kjøretøy som de planlegger å anskaffe,
skal kjøretøyleverandørene og kjøretøydistributørene før salget
og for hvert dekk som tilbys, gi sluttbrukerne opplysninger om
drivstoffeffektivitetsklasse, klasse og målt verdi for ekstern
rullestøy og eventuelt våtgrepsklasse for dekk i kategori C1,
C2 og C3 i henhold til vedlegg I, og i den rekkefølgen som er
beskrevet i vedlegg III. De nevnte opplysningene skal minst tas
med i det tekniske salgsmateriellet.
Artikkel 7
Harmoniserte prøvingsmetoder
Opplysningene som skal gis i henhold til artikkel 4, 5 og 6
om dekks drivstoffeffektivitetsklasse, klasse og målt verdi
for ekstern rullestøy og våtgrepsklasse, skal innhentes ved
anvendelse av de harmoniserte prøvingsmetodene som er nevnt
i vedlegg I.
Artikkel 8
Framgangsmåte for verifisering
Medlemsstatene skal i samsvar med framgangsmåten beskrevet
i vedlegg IV vurdere om de oppgitte drivstoffeffektivitets- og
våtgrepsklassene som er fastsatt i vedlegg I del A og B, og den
oppgitte klassen og målte verdien for ekstern rullestøy som er
fastsatt i vedlegg I del C, oppfyller kravene.
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Artikkel 9

Artikkel 13

Det indre marked

Komitéframgangsmåte

1. Dersom kravene i denne forordning overholdes, skal
medlemsstatene verken forby eller begrense tilgjengeligheten
på markedet av dekkene nevnt i artikkel 2 på grunnlag av
produktopplysninger.
2. Med mindre det foreligger bevis på det motsatte, skal
medlemsstatene anse at etikettene og produktopplysningene er
i samsvar med denne forordning. De kan kreve at leverandørene
framlegger teknisk dokumentasjon i samsvar med artikkel 4 nr.
4 for å vurdere hvor nøyaktige de oppgitte verdiene og klassene
er.
Artikkel 10
Stimuleringstiltak
Medlemsstatene skal ikke gi stimuleringstiltak for dekk med
lavere klassifisering enn C med hensyn til drivstoffeffektivitet
eller veigrep på våt veibane, som definert i henholdsvis del
A og del B i vedlegg I. Skatte- og avgiftstiltak utgjør ikke
stimuleringstiltak i henhold til denne forordning.
Artikkel 11
Endringer og tilpasninger til den tekniske utviklingen
Følgende tiltak, som har som formål å endre ikke‑grunnleggende
bestemmelser i denne forordning, blant annet ved å utfylle den,
skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med
kontroll nevnt i artikkel 13 nr. 2:
a) innføring av informasjonskrav med hensyn til
våtgrepsklassifisering av dekk i kategori C2 og C3, forutsatt
at egnede harmoniserte prøvingsmetoder er tilgjengelig,
b) tilpasning, dersom det er relevant, av veigrepsklassifiseringen
til de tekniske spesifikasjonene hos dekk som hovedsakelig
er konstruert for å gi bedre ytelse på is og/eller snø enn et
vanlig dekk, med hensyn til dekkenes evne til å sette i gang,
opprettholde eller stanse kjøretøyets bevegelse,

1.

Kommisjonen skal bistås av en komité.

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1-4 og
artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som
det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.
Artikkel 14
Gjennomgåelse
1. Kommisjonen skal vurdere behovet for å gjennomgå
denne forordning, idet det blant annet tas hensyn til
a) om etiketten øker sluttbrukernes bevissthet, særlig med
hensyn til om bestemmelsene i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) er
like effektive som bestemmelsene i artikkel 4 nr. 1 bokstav
a) når det gjelder å nå målene med denne forordning,
b) om merkeordningen bør utvides til å omfatte regummierte
dekk,
c) om det bør innføres nye dekkparametrer, som for eksempel
kjørelengde,
d) de
opplysningene
om
dekkparametrer
som
kjøretøyleverandørene og kjøretøydistributørene gir til
sluttbrukerne.
2. Kommisjonen skal framlegge resultatet av denne
vurderingen for Europaparlamentet og Rådet innen 1. mars
2016 og eventuelt framlegge forslag for Europaparlamentet og
Rådet.

Artikkel 15
Overgangsbestemmelse
Artikkel 4 og 5 får ikke anvendelse på dekk produsert før 1.
juli 2012.

c) tilpasning av vedlegg I-IV til den tekniske utviklingen.

Artikkel 16

Artikkel 12

Ikrafttredelsesdato

Håndheving
I samsvar med forordning (EF) nr. 765/2008 skal
medlemsstatene sikre at markedstilsynsmyndighetene påser at
kravene i artikkel 4, 5 og 6 i denne forordning oppfylles.

Denne forordning trer i kraft den tjuende dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.
Denne forordning får anvendelse fra 1. november 2012.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Strasbourg, 25. november 2009.
For Europaparlamentet

For Rådet

J. BUZEK

Å. TORSTENSSON

President

Formann
______
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VEDLEGG I

KLASSIFISERING AV DEKKPARAMETRER

Del A: Drivstoffeffektivitetsklasser

Drivstoffeffektivitetsklassen bestemmes på grunnlag av rullemotstandskoeffisienten (RRC) i henhold til nedenstående
skala fra «A» til «G» og måles i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 117 og senere endringer av denne.

Dersom en dekktype godkjennes for mer enn én dekkategori (f.eks. C1 og C2), er klassifiseringsskalaen som brukes til
å bestemme drivstoffeffektivitetsklassen for denne dekktypen, den som gjelder for den høyeste dekkategorien (f.eks.
C2, ikke C1).

C1-dekk
RRC i kg/t

C2-dekk

Energieffektivitets
klasse

RRC i kg/t

C3-dekk

Energieffektivitets
klasse

RRC i kg/t

Energieffektivitets
klasse

RRC ≤ 6,5

A

RRC ≤ 5,5

A

RRC ≤ 4,0

A

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

B

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

B

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

B

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

C

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0

C

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

C

Tom

D

Tom

D

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC ≤ 9,2

E

7,1 ≤ RRC ≤ 8,0

E

10,6 ≤ RRC ≤ 12,0

F

9,3 ≤ RRC ≤ 10,5

F

RRC ≥ 8,1

F

RRC ≥ 12,1

G

RRC ≥ 10,6

G

Tom

G

Del B: Våtgrepsklasser

Våtgrepsklassen for C1-dekk bestemmes på grunnlag av våtgrepsindeksen (G) i henhold til nedenstående skala fra «A»
til «G» og måles i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 117 og senere endringer av denne.

G

Våtgrepsklasse

1,55 ≤ G

A

1,40 ≤ G ≤ 1,54

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

Tom

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

G ≤ 1,09

F

Tom

G

Del C: Klasser og målt verdi for ekstern rullestøy

Den målte verdien for ekstern rullestøy (N) må oppgis i desibel og beregnes i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 117
og senere endringer av denne.
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Klassen for ekstern rullestøy må bestemmes på grunnlag av de angitte grenseverdiene (LV) i vedlegg II del C i
forordning (EF) nr. 661/2009 på følgende måte:
N i dB				

Klasse for ekstern rullestøy

N ≤ LV – 3		

LV – 3 < N ≤ LV

N > LV		

______
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VEDLEGG II
FORMAT PÅ ETIKETTEN

1.

Utforming

1.1.

Etiketten nevnt i artikkel 4 nr. 1 og artikkel 5 nr. 1 skal være i samsvar med nedenstående illustrasjon:
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1.2.

Spesifikasjoner for etiketten:

1.3.

Etiketten skal være minst 75 mm bred og 110 mm høy. Dersom etiketten trykkes i et større format, skal den
uansett beholde formatet angitt ovenfor.

1.4.

Etiketten skal oppfylle følgende krav:
a) Fargene er CMYK – cyanblått, magentarødt, gult og svart – som angitt i følgende eksempel: 00-70-X-00:
0 % cyanblått, 70 % magentarødt, 100 % gult, 0 % svart.
b) Tallene oppført nedenfor viser til tegnforklaringene angitt i punkt 1.2:

Drivstoffeffektivitet
Piktogram: bredde: 19,5 mm, høyde: 18,5 mm – Piktogramramme: strektykkelse: 3,5 pt, bredde: 26 mm,
høyde: 23 mm – Klassifiseringsramme: strektykkelse: 1 pt – Rammens ytterkant: strektykkelse: 3,5 pt,
bredde: 36 mm – Farge: X-10-00-05.

Veigrep på våt veibane
Piktogram: bredde: 19 mm, høyde: 19 mm – Piktogramramme: strektykkelse: 3,5 pt, bredde: 26 mm,
høyde: 23 mm – Klassifiseringsramme: strektykkelse: 1 pt – Rammens ytterkanter: strektykkelse: 3,5
pt, bredde: 26 mm – Farge: X-10-00-05.
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Ekstern rullestøy
Piktogram: bredde: 14 mm, høyde: 15 mm – Piktogramramme: strektykkelse: 3,5 pt, bredde: 26 mm,
høyde: 24 mm – Ramme rundt verdi: strektykkelse: 1 pt – Rammens ytterkanter: strektykkelse: 3,5 pt,
høyde: 24 mm – Farge: X-10-00-05.

Etikettens ytterkanter: strektykkelse: 1,5 pt – Farge: X-10-00-05.

Skala fra «A» til «G»
Piler: høyde: 4,75 mm, mellomrom: 0,75 mm, svart strek: 0,5 pt – farger:
–

A: X-00-X-00,

–

B: 0070-X-00,

–

C: 30-00-X-00

–

D: X-00-X-00,

–

E: 00-30-X-00

–

F : 00-70-X-00,

–

G: 00-X-X-00.

Tekst: Helvetica fet 12 pt, 100 % hvit, svart omriss: 0,5 pt,

Klassifisering
Pil: bredde: 16 mm, høyde: 10 mm, 100 % svart,
Tekst: Helvetica fet 27 pt, 100 % hvit,

Linjer i skala: strektykkelse: 0,5 pt, mellomrom mellom stiplede linjer: 5,5 mm, 100 % svart,
Tekst i skala: Helvetica fet 11 pt, 100 % svart,
Målt verdi for ekstern rullestøy
Pil: bredde: 25,25 mm, høyde: 10 mm, 100 % svart,
Tekst: Helvetica fet 20 pt, 100 % hvit,
Enhetstekst: Helvetica fet 13 pt, 100 % hvit,
EU-logo: bredde: 9 mm, høyde: 6 mm,
Henvisning til forordning: Helvetica normal 7,5 pt, 100 % svart,
Henvisning til dekkategori: Helvetica fet 7,5 pt, 100 % svart,
Klasse for ekstern rullestøy i henhold til del C i vedlegg I: bredde: 8,25 mm, høyde: 15,5 mm, 100 %
svart,
c)
1.5.

Bakgrunnen må være hvit.

Dekkategorien (C1 eller C2) angis på etiketten i det formatet som er vist i illustrasjonens punkt 1.2.
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2.

Klistremerke

2.1.

Klistremerket nevnt i artikkel 4 nr. 1 og artikkel 5 nr. 1 består av to deler: i) en trykt etikett i det formatet som
er beskrevet i punkt 1 i dette vedlegg, og ii) et merkefelt som er i samsvar med spesifikasjonene beskrevet i
punkt 2.2 i dette vedlegg.

2.2.

Merkefelt: Leverandørene skal påføre sitt handelsnavn eller varemerke samt dekkgruppe, dekkdimensjon,
belastningsindeks, hastighetskategori og andre tekniske spesifikasjoner på klistremerket sammen med
etiketten, med farge, format og utforming etter eget valg, forutsatt at dette ikke svekker eller forstyrrer
opplysningene på etiketten angitt i punkt 1 i dette vedlegg. Klistremerkets samlede overflate skal være høyst
250 cm2, og klistremerkets samlede høyde skal være høyst 220 mm.
______
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Vedlegg III
Opplysninger gitt i det tekniske salgsmateriellet
1.

Opplysningene på dekkene skal angis i denne rekkefølgen:
i)

drivstoffeffektivitetsklasse (bokstav «A» til «G»),

ii) våtgrepsklasse (bokstav «A» til «G»),
iii) klasse og målt verdi for ekstern rullestøy (dB).
2.

Opplysningene i punkt 1 skal oppfylle følgende krav:
i)

være enkle å lese,

ii) være enkle å forstå,
iii) dersom en dekktype finnes i ulike klassifiseringer avhengig av dimensjon eller andre parametrer, skal
forskjellen mellom det dårligste og det beste dekket oppgis.
3.

Leverandørene skal også gjøre følgende tilgjengelig på sine nettsteder:
i)

en lenke til Kommisjonens relevante nettside for denne forordningen,

ii) en forklaring på piktogrammene trykt på etiketten,
iii) en erklæring der det faktum understrekes at faktisk drivstoffbesparelse og trafikksikkerhet er sterkt avhengig
av førernes atferd, og særlig av
–

at miljøvennlig kjøring kan redusere drivstofforbruket i betydelig grad,

–

at dekktrykket bør kontrolleres jevnlig for å utnytte veigrepet på våt veibane og drivstoffeffektiviteten
best mulig,

–

at stopplengdene alltid bør respekteres på det strengeste.
______
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VEDLEGG IV
Framgangsmåte for verifisering
Hvorvidt de oppgitte drivstoffeffektivitetsklassene og våtgrepsklassene samt oppgitt klasse og målt verdi for ekstern
rullestøy er i samsvar med kravene, må vurderes for hver dekktype eller dekkgruppe som leverandøren har fastsatt, i
henhold til en av følgende framgangsmåter:
a) i)

Først prøves et enkelt dekk. Dersom den målte verdien tilsvarer den oppgitte klassen eller den målte verdien
for ekstern rullestøy, er prøven bestått,

		

og

ii) dersom den målte verdien ikke tilsvarer den oppgitte klassen eller den målte verdien for rullestøy, prøves
ytterligere tre dekk. Den gjennomsnittlige målte verdien fra prøvingen av de fire dekkene benyttes for å
vurdere om det er samsvar med de angitte opplysningene,
eller
b) dersom klassene eller verdiene angitt på etiketten utledes av resultatene fra typegodkjenningsprøvinger utført
i samsvar med direktiv 2001/43/EF, forordning (EF) nr. 661/2009 eller UN-ECE-reglement nr. 117 og senere
endringer av denne, kan medlemsstatene benytte opplysningene fra disse typegodkjenningene for å vise at dekkene
er i samsvar med produksjonen.
Når opplysningene om produksjonssamsvar vurderes, skal det tas hensyn til de tillatte avvikene spesifisert i avsnitt 8 i
UN-ECE-reglement nr. 117 og senere endringer av denne.
____________
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1244/2010

23.6.2016

2016/EØS/35/47

av 9. desember 2010
om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering av trygdeordninger og
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av forordning
(EF) nr. 883/2004(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —
under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om koordinering av
trygdeordninger(1),
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 987/2009 av 16. september 2009 om fastsettelse av nærmere
regler for gjennomføring av forordning (EF) nr. 883/2004 om
koordinering av trygdeordninger(2), særlig artikkel 92, og

a) i del 1 skal avsnittet «PORTUGAL» lyde:

«PORTUGAL
Alle søknader om uførepensjon, alderspensjon og
etterlattepensjon, unntatt i tilfeller der total trygdetid
tilbakelagt etter mer enn én medlemsstats lovgivning
er minst 21 kalenderår, men nasjonal trygdetid er høyst
20 år og beregningen foretas etter artikkel 32 og 33 i
lovdekret nr. 187/2007 av 10. mai 2007.»

b) i del 2 skal nytt avsnitt etter «POLEN» lyde:

ut fra følgende betraktninger:
1)

To medlemsstater eller deres kompetente myndigheter har
anmodet om endringer i vedlegg VIII og IX til forordning
(EF) nr. 883/2004.

2)

Flere medlemsstater eller deres kompetente myndigheter
har anmodet om endringer i vedlegg 1 og 2 til forordning
(EF) nr. 987/2009.

3)

Vedlegg VIII og IX til forordning (EF) nr. 883/2004
og vedlegg 1 og 2 til forordning (EF) nr. 987/2009 må
tilpasses for å ta hensyn til den seneste utviklingen
innen nasjonal lovgivning og for å sikre åpenhet og
rettssikkerhet for berørte parter.

4)

Den administrative kommisjon for koordinering av
trygdeordninger har godkjent endringene.

5)

Forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009 bør
derfor endres –

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
I forordning (EF) nr. 883/2004 gjøres følgende endringer:
1. I vedlegg VIII gjøres følgende endringer:
(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 338 av 22.12.2010, s. 35,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 18/2012 av 10. februar 2012
om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 34 av 21.6.2012, s. 29.
(1) EUT L 166 av 30.4.2004, s. 1.
(2) EUT L 284 av 30.10.2009, s. 1.

«PORTUGAL
Tilleggspensjoner innvilget i henhold til lovdekret
nr. 26/2008 av 22. februar 2008 (offentlig
kapitaliseringsordning).»

2. i avsnittet «NEDERLAND» i del I i vedlegg IX gjøres
følgende endringer:

a) «Lov av 18. februar 1966 om uføretrygd for lønnstakere,
med senere endringer (WAO)» endres til «Lov av
18. februar 1966 om uføretrygd for lønnstakere, med
senere endringer (WAO)»,

b) «Lov av 24. april 1997 om uføretrygd for selvstendig
næringsdrivende, med senere endringer (WAZ)»
endres til «Lov av 24. april 1997 om uføretrygd for
selvstendige næringsdrivende, med senere endringer
(WAZ)»,

c) «Lov av 21. desember 1995 om generell trygd for
etterlatte (ANW)» endres til «Lov av 21. desember
1995 om generell trygd for etterlatte (ANW)»,

d) «Lov av 10. november 2005 om arbeid og inntekt i
samsvar med arbeidsevne (WIA)» endres til «Lov av
10. november 2005 om arbeid og inntekt i samsvar med
arbeidsevne (WIA)».
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Artikkel 2

c) avsnittet «NEDERLAND-PORTUGAL» oppheves,

I forordning (EF) nr. 987/2009 gjøres følgende endringer:

d) avsnittet «DANMARK-LUXEMBOURG» oppheves.
2. I vedlegg 2 endres «artikkel 31 og 41» i overskriften til
«artikkel 32 nr. 2 og 41 nr. 1».

1. I vedlegg 1 gjøres følgende endringer:
a) i avsnittet
bokstav a),

«BELGIA-NEDERLAND»
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oppheves

b) avsnittet «TYSKLAND-NEDERLAND» oppheves,

Artikkel 3
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 9. desember 2010.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
____________
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EUROPAPARLAMENTS‑ OG RÅDSDIREKTIV 2010/76/EU
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2016/EØS/35/48

av 24. november 2010
om endring av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF med hensyn til kapitalkrav for handelsporteføljen og for
reverdipapiriseringer, og tilsynet med godtgjøringspolitikken(*)
EUROPAPARLAMENTET OG
EUROPEISKE UNION HAR —

RÅDET

FOR

DEN

og utøve virksomhet som kredittinstitusjon(4) skal
kredittinstitusjoner ha ordninger, strategier, prosesser
og mekanismer for å håndtere risikoene de utsettes
for. I henhold til europaparlaments‑ og rådsdirektiv
2006/49/EF av 14. juni 2006 om verdipapirforetaks og
kredittinstitusjoners kapitaldekningsgrad(5) får dette
kravet anvendelse på verdipapirforetak som definert
i europaparlaments‑ og rådsdirektiv 2004/39/EF av
21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter(6).
I henhold til direktiv 2006/48/EF skal vedkommende
myndigheter føre tilsyn med nevnte ordninger, strategier,
prosesser og mekanismer samt avgjøre om ansvarlig
kapital som innehas av den berørte kredittinstitusjonen
eller det berørte verdipapirforetaket, sikrer en forsvarlig
håndtering og dekning av de risikoer som institusjonen
eller foretaket er eller kan bli utsatt for. Tilsynet
skal foretas på et konsolidert grunnlag i forbindelse
med bankkonserner, og det omfatter finansielle
holdingselskaper og tilknyttede finansinstitusjoner i alle
jurisdiksjoner.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte, særlig artikkel 53 nr. 1,

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank(1),

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

etter den ordinære regelverksprosessen(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1)

Overdreven og uforsiktig risikotaking i banksektoren
har ført til at flere finansinstitusjoner er gått konkurs,
og til systemproblemer både i medlemsstater og
globalt. Grunnene til denne risikotakingen er mange
og sammensatte, men det hersker enighet blant
tilsynsmyndigheter og reguleringsorganer, herunder
G20 og Den europeiske banktilsynskomité (CEBS),
om at de uegnede godtgjøringsordningene i visse
finansinstitusjoner har vært en medvirkende faktor. En
godtgjøringspolitikk som oppmuntrer til å ta risikoer
som overskrider det generelle risikonivået en institusjon
tolererer, kan undergrave en forsvarlig og effektiv
risikohåndtering og forsterke overdreven risikoatferd.
De internasjonalt avtalte og anerkjente prinsippene for
forsvarlig godtgjøringspraksis som er fastsatt av Rådet
for finansiell stabilitet (FSB-prinsippene), er derfor av
særlig betydning.

2)

I henhold til europaparlaments‑ og rådsdirektiv
2006/48/EF av 14. juni 2006 om adgang til å starte

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 329 av 14.12.2010, s. 3,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 19/2012 av 10. februar 2012
om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØStillegget til Den europeiske unions tidende nr. 34 av 21.6.2012, s. 30.
(1) EUT C 291 av 1.12.2009, s. 1.
(2) Uttalelse avgitt 20. januar 2010 (ennå ikke offentliggjort i EUT).
(3) Europaparlamentets holdning av 7. juli 2010 (ennå ikke offentliggjort i
EUT) og rådsbeslutning av 11. oktober 2010.

3)

For å unngå at uheldig utformede godtgjøringsordninger
får potensielt negativ innvirkning på forsvarlig
risikohåndtering og kontroll med enkeltpersoners
risikoatferd, bør kravene i direktiv 2006/48/EF utfylles
med en uttrykkelig forpliktelse for kredittinstitusjoner
og verdipapirforetak til å fastsette og opprettholde
en
godtgjøringspolitikk
og
godtgjøringspraksis
som er forenlig med effektiv risikohåndtering, for
personalkategorier hvis arbeidsoppgaver har en
vesentlig innvirkning på finansinstitusjonenes og verdipapirforetakenes risikoprofil. Disse personalkategoriene
bør minst omfatte den øverste ledelsen, risikotakere,
personer med kontrollfunksjoner og ansatte som mottar
en samlet godtgjøring, herunder skjønnsmessig fastsatte
pensjonsytelser, som faller innenfor samme lønnsramme
som den øverste ledelsen og risikotakerne.

4)

Ettersom overdreven og uforsiktig risikotaking kan
undergrave kredittinstitusjoners eller verdipapirforetaks
økonomiske soliditet og destabilisere banksystemet,
er det viktig at den nye forpliktelsen med hensyn til
godtgjøringspolitikk og godtgjøringspraksis gjennom-

(4)
(5)
(6)

EUT L 177 av 30.6.2006, s. 1.
EUT L 177 av 30.6.2006, s. 201.
EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1.
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føres konsekvent og dekker alle former for godtgjøring,
herunder lønn, skjønnsmessig fastsatte pensjonsytelser
og lignende ytelser. I den forbindelse bør skjønnsmessig
fastsatte pensjonsytelser oppfattes som skjønnsmessig
fastsatte utbetalinger fra en kredittinstitusjon eller et
verdipapirforetak til en ansatt på individuelt grunnlag,
som utbetales i forbindelse med pensjonering eller
forventet pensjonering, og som kan sidestilles med
variabel godtgjøring. Det er derfor hensiktsmessig å angi
klare prinsipper for forsvarlig godtgjøring, for å sikre at
godtgjøringsordningen ikke oppmuntrer enkeltpersoner
til overdreven risikotaking eller atferdsrisiko, og
at den er forenlig med kredittinstitusjonens eller
verdipapirforetakets
risikovillighet,
verdier
og
langsiktige interesser. Godtgjøringen bør tilpasses
finanssektorens rolle som en mekanisme som effektivt
fordeler finansielle midler i økonomien. Prinsippene
bør særlig innebære at utformingen av variable
godtgjøringspolitikker sikrer at insitamenter tilpasses
kredittinstitusjonens
eller
investeringsforetakets
langsiktige interesser, og at utbetalingsmetodene
styrker deres kapitalgrunnlag. Resultatavhengige
bestanddeler av godtgjøringen bør også bidra til å gjøre
kredittinstitusjonens eller verdipapirforetakets godtgjøringsordninger mer rettferdige. Prinsippene bør
innebære at kredittinstitusjoner og verdipapirforetak kan
anvende bestemmelsene på ulike måter avhengig av deres
størrelse og interne organisering samt virksomhetens art,
omfang og kompleksitet, og særlig for verdipapirforetak
nevnt i artikkel 20 nr. 2 og 3 i direktiv 2006/49/EF kan
det være urimelig å kreve at alle prinsippene følges. For å
sikre at utformingen av godtgjøringspolitikken integreres
i
kredittinstitusjonens
eller
verdipapirforetakets
risikohåndtering, bør enhver kredittinstitusjons eller
ethvert verdipapirforetaks ledelsesorgan, i sin tilsynsfunksjon, vedta og regelmessig gjennomgå de prinsipper
som skal anvendes. I den forbindelse bør det være mulig,
der det er relevant og i samsvar med nasjonal selskapsrett,
at ledelsesorganet i sin tilsynsfunksjon anses som
tilsynsorganet.

5)

Det bør kreves at kredittinstitusjoner og verdipapirforetak
som er betydelige i kraft av sin størrelse og interne
organisering samt virksomhetens art, omfang og
kompleksitet, oppretter en godtgjøringskomité som en
integrert del av sin styringsstruktur og organisasjon.

6)

Kommisjonen bør innen 1. april 2013 gjennomgå
prinsippene for godtgjøringspolitikken, særlig med hensyn
til deres effektivitet, gjennomføring og anvendelse, idet
det tas hensyn til den internasjonale utviklingen, herunder
eventuelle ytterligere forslag fra FSB og gjennomføringen
av FSB‑prinsippene i andre jurisdiksjoner, inkludert
sammenhengen mellom utformingen av variabel
godtgjøring og overdreven risikoatferd.
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7)

Godtgjøringspolitikken bør ha som mål å skape en
balanse mellom medarbeidernes personlige mål og
den berørte finansinstitusjonens eller det berørte
verdipapirforetakets langsiktige interesser. Vurderingen
av de resultatavhengige bestanddelene av godtgjøringen
bør baseres på det langsiktige resultatet og ta hensyn til de
risikoer som er knyttet til resultatet. Resultatvurderingen
bør inngå i en flerårig ramme på minst tre‑fem år for å
sikre langsiktigheten i vurderingen og at den faktiske
utbetalingen av de resultatavhengige bestanddelene av
godtgjøringen fordeles over kredittinstitusjonens eller
verdipapirforetakets konjunkturforløp. For ytterligere å
tilpasse insitamentene bør en betydelig del av den variable
godtgjøringen til alle medarbeidere som omfattes av
disse kravene, bestå av kredittinstitusjonens eller verdipapirforetakets aksjer eller instrumenter som er knyttet
til aksjer, avhengig av den berørte kredittinstitusjonens
eller verdipapirforetakets juridiske form, eller, når det
gjelder kredittinstitusjoner eller verdipapirforetak som
ikke er børsnotert, andre tilsvarende instrumenter som
ikke er kontantinstrumenter, og, der det er relevant,
andre finansielle instrumenter med lang løpetid som i
tilstrekkelig grad gjenspeiler kredittinstitusjonens eller
verdipapirforetakets kredittkvalitet. Slike instrumenter
bør kunne omfatte et kapitalinstrument som kan omgjøres
til aksjer eller nedskrives på annen måte dersom
institusjonen får alvorlige finansielle problemer. I tilfeller
der den berørte kredittinstitusjon ikke utsteder finansielle
instrumenter med lang løpetid, bør den ha tillatelse til å
utstede en betydelig andel av den variable godtgjøringen
i aksjer og instrumenter knyttet til aksjer samt andre
tilsvarende instrumenter som ikke er kontantinstrumenter.
Medlemsstatene eller deres vedkommende myndigheter
bør kunne sette begrensninger for typen og utformingen
av disse instrumentene eller forby visse instrumenter
dersom det anses hensiktsmessig.

8)

For å redusere insitamentene til overdreven risikotaking
bør den variable godtgjøringen utgjøre en rimelig andel
av den samlede godtgjøringen. Det er avgjørende at en
ansatts faste lønn utgjør en tilstrekkelig stor andel av
vedkommendes samlede godtgjøring til at det er mulig
å gjennomføre en fullt fleksibel politikk med hensyn til
variabel godtgjøring, herunder muligheten til ikke å gi
noen variabel godtgjøring. For å sikre en konsekvent
godtgjøringspraksis i hele sektoren er det hensiktsmessig
å fastsette visse klare krav. Garantert variabel godtgjøring
er ikke forenlig med en forsvarlig risikohåndtering eller
prinsippet om resultatlønn, og bør som hovedregel være
forbudt.

9)

En betydelig andel av den variable bestanddelen
av godtgjøringen, f.eks. 40‑60 %, bør utsettes i en
passende periode. Denne andelen bør øke betydelig med
ansienniteten eller ansvaret til personen som godtgjøres.
En betydelig andel av den variable bestanddelen av
godtgjøringen bør dessuten bestå av kredittinstitusjonens
eller verdipapirforetakets aksjer eller instrumenter
som er knyttet til aksjer, avhengig av den berørte
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kredittinstitusjonens eller verdipapirforetakets juridiske
form, eller, når det gjelder kredittinstitusjoner eller
verdipapirforetak som ikke er børsnotert, andre tilsvarende
instrumenter som ikke er kontantinstrumenter, og, der det
er relevant, andre finansielle instrumenter med lang løpetid
som i tilstrekkelig grad gjenspeiler kredittinstitusjonens
eller verdipapirforetakets kredittkvalitet. I den forbindelse
er forholdsmessighetsprinsippet av stor betydning,
ettersom det ikke nødvendigvis alltid er hensiktsmessig
å anvende disse kravene i forbindelse med små
kredittinstitusjoner og verdipapirforetak. Den andelen av
den variable godtgjøringen som kan betales kontant eller
i kontantekvivalenter, og som ikke utsettes, bør begrenses
for ytterligere å tilpasse de ansattes personlige mål til
kredittinstitusjonens eller verdipapirforetakets langsiktige
interesser, idet det tas hensyn til begrensningene for den
andelen av den variable godtgjøringen som skal betales
kontant og forskuddsvis.
10) Kredittinstitusjoner og verdipapirforetak bør sikre at
den samlede variable godtgjøringen ikke begrenser
deres mulighet til å styrke kapitalgrunnlaget. Hvor
mye kapitalen skal bygges opp, bør avhenge av
kredittinstitusjonens eller verdipapirforetakets nåværende
kapitalposisjon. I den forbindelse bør medlemsstatenes
vedkommende myndigheter ha fullmakt til å begrense
den variable godtgjøringen, for eksempel til en prosentdel
av de samlede nettoinntektene, når den er uforenlig med
opprettholdelsen av et forsvarlig kapitalgrunnlag.
11) Kredittinstitusjoner og verdipapirforetak bør kreve
at ansatte forplikter seg til ikke å benytte personlige
sikringsstrategier eller forsikringer for å undergrave de
risikotilpasningsvirkninger som er innebygget i deres
godtgjøringsordninger.
12) Enheter som nyter godt av ekstraordinær statlig inngripen,
bør prioritere å bygge opp sitt kapitalgrunnlag og sørge
for at støtten fra skattebetalerne tilbakebetales. All
utbetaling av variabel godtgjøring bør gjenspeile denne
prioriteringen.
13) De prinsipper for forsvarlig godtgjøringspolitikk som er
fastsatt i kommisjonsrekommandasjon av 30. april 2009
om godtgjøringspolitikk i finanssektoren(1), er forenlige
med og utfyller prinsippene i dette direktiv.
14) Bestemmelsene om godtgjøring bør ikke berøre den
fulle utøvelsen av grunnleggende rettigheter som
garanteres i traktatene, særlig ved artikkel 153 nr. 5 i
traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV),
allmenne prinsipper i nasjonal avtale‑ og arbeidsrett,
lovgivning om aksjeeieres rettigheter og deltaking og
de generelle ansvarsområder for den berørte institusjons
administrasjons‑ og tilsynsorganer, og heller ikke, der det
(1)

EUT L 120 av 15.5.2009, s. 22.
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er relevant, den rett partene i arbeidslivet har til å inngå og
anvende tariffavtaler i samsvar med nasjonal lovgivning
og sedvane.
15) For å sikre rask og effektiv håndheving bør vedkommende
myndigheter også ha fullmakt til å pålegge eller
anvende finansielle eller ikke‑finansielle sanksjoner
eller andre tiltak ved manglende oppfyllelse av et krav
i direktiv 2006/48/EF, herunder kravet om å ha en
godtgjøringspolitikk som er forenlig med forsvarlig og
effektiv risikohåndtering. Tiltakene og sanksjonene bør
være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og
virke avskrekkende. For å sikre ensartet anvendelse og
like vilkår bør Kommisjonen undersøke medlemsstatenes
vedtakelse og anvendelse av slike tiltak og sanksjoner på
aggregert nivå, med hensyn til deres ensartethet i hele
Unionen.
16) For å sikre et effektivt tilsyn med risikoene knyttet til
uegnede godtgjøringsordninger, bør godtgjøringspolitikk
og godgjøringspraksis som vedtas av kredittinstitusjoner
og verdipapirforetak, være omfattet av tilsyn i henhold
til direktiv 2006/48/EF. I forbindelse med tilsynet bør
tilsynsmyndighetene vurdere om nevnte politikk og
praksis vil kunne oppmuntre det berørte personalet til
overdreven risikotaking. I tillegg bør Den europeiske
banktilsynskomité (CEBS) sikre at det foreligger
retningslinjer for å vurdere egnetheten til de personer som
i praksis leder kredittinstitusjonens virksomhet.
17) I Kommisjonens grønnbok av 2. juni 2010 om foretaksstyring og godtgjøringspolitikk i finansinstitusjoner
påpekes en rekke mangler ved foretaksstyring i
kredittinstitusjoner og verdipapirforetak som bør bøtes
på. Blant mulige løsninger nevner Kommisjonen behovet
for en vesentlig skjerping av kravene til personer som i
praksis leder kredittinstitusjonens virksomhet, som bør ha
den nødvendige gode vandel og tilstrekkelig erfaring, og
som også bør bli vurdert med hensyn til om de er egnet
til å utføre sine arbeidsoppgaver. I grønnboken påpekes
også behovet for å styrke aksjeeiernes engasjement
når det gjelder å godkjenne godtgjøringspolitikken.
Europaparlamentet og Rådet merker seg Kommisjonens
hensikt om å følge opp grønnboken ved å framlegge
forslag til regelverk om disse spørsmålene ved behov.
18) For ytterligere å øke gjennomsiktigheten med
hensyn til kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks
godtgjøringspraksis bør medlemsstatenes vedkommende
myndigheter samle inn opplysninger om godtgjøring for å
følge utviklingen i godtgjøringstendenser for de kategorier
av kvantitative opplysninger som kredittinstitusjoner
og verdipapirforetak skal framlegge i henhold til dette
direktiv. Vedkommende myndigheter bør framlegge disse
opplysningene for Den europeiske banktilsynskomité,
slik at komiteen kan foreta tilsvarende vurderinger på
unionsplan.
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19) For å fremme tilsynsmessig tilnærming i vurderingen
av godtgjøringspolitikk og godtgjøringspraksis samt
for å lette innsamlingen av opplysninger og den
ensartede gjennomføringen av godtgjøringsprinsippene
i banksektoren, bør Den europeiske banktilsynskomité
utarbeide retningslinjer for forsvarlig godtgjøringspolitikk
i banksektoren. Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn
bør bistå ved utarbeidingen av disse retningslinjene i den
utstrekning de også får anvendelse på godtgjøringspolitikk
for personer som deltar i yting av investeringstjenester
og i kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks
investeringsvirksomhet i henhold til direktiv 2004/39/
EF. Den europeiske banktilsynskomité bør gjennomføre
åpne offentlige samråd om de tekniske standardene og
analysere de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene.
Kommisjonen bør ha mulighet til å framlegge forslag
til regelverk som gir Den europeiske tilsynsmyndighet
for bankvirksomhet og, i den utstrekning som anses
egnet, Den europeiske tilsynsmyndighet for markeder
og verdipapirer, som er opprettet i samsvar med de
Larosière‑prosessen for finansielt tilsyn, mulighet
til å utarbeide utkast til tekniske regulerings- og
gjennomføringsstandarder for å lette innsamlingen av
opplysninger og den ensartede gjennomføringen av
godtgjøringsprinsippene i banksektoren som skal vedtas
av Kommisjonen.
20) Ettersom
uheldig
utformet
godtgjøringspolitikk
og insitamentordninger kan øke risikoene som
kredittinstitusjoner og verdipapirforetak utsettes for, til
et uakseptabelt nivå, bør det raskt treffes utbedringstiltak
og, ved behov, egnede korrigerende tiltak. Det er derfor
hensiktsmessig å sikre at vedkommende myndigheter har
fullmakt til å pålegge de relevante enheter kvalitative
eller kvantitative tiltak som er utformet for å behandle
problemer med godtgjøringspolitikken som er påvist ved
tilsynsevalueringer under pilar 2. De kvalitative tiltakene
som vedkommende myndigheter har til rådighet, omfatter
å pålegge kredittinstitusjonene og verdipapirforetakene
å redusere den iboende risikoen i deres virksomheter,
produkter eller systemer, herunder ved å innføre
endringer i godtgjøringsordningene eller fryse de variable
bestanddelene av godtgjøringen, i den utstrekning
de er uforenlige med en effektiv risikohåndtering.
De kvantitative tiltakene omfatter et krav om å ha
tilleggskapital.
21) Gode
ledelsesstrukturer,
gjennomsiktighet
og
offentliggjøring er avgjørende for en forsvarlig
godtgjøringspolitikk. For at markedet skal få tilstrekkelig
innsyn i deres godtgjøringsordninger og tilknyttet risiko,
bør kredittinstitusjoner og verdipapirforetak offentliggjøre
nærmere opplysninger om sin godtgjøringspolitikk og
godgjøringspraksis og, av fortrolighetshensyn, samlede
beløp for de medarbeiderne hvis arbeidsoppgaver har
en vesentlig innvirkning på kredittinstitusjonens eller
verdipapirforetakets risikoprofil. Disse opplysningene
bør gjøres tilgjengelig for alle berørte parter (aksjeeiere,
ansatte og allmennheten). Denne forpliktelsen berører

Nr. 35/1055

imidlertid ikke anvendelsen av europaparlaments‑ og
rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om vern
av fysiske personer i forbindelse med behandling
av personopplysninger og om fri utveksling av slike
opplysninger(1).
22) For å sikre at bestemmelsene om godtgjøring fastsatt
i dette direktiv får full virkning, og for å unngå enhver
forskjellsbehandling ved anvendelsen av dem, bør de få
anvendelse på godtgjøring basert på kontrakter inngått før
den dag bestemmelsene faktisk trer i kraft i hver enkelt
medlemsstat, og som tildeles eller utbetales etter den
dagen. For å sikre oppnåelse av målene for dette direktiv,
særlig en effektiv risikohåndtering, i en tid som fortsatt
er preget av en høy grad av finansiell ustabilitet, og for å
unngå enhver risiko for at bestemmelsene om godtgjøring
fastsatt i dette direktiv omgås i tiden før de trer i kraft, er
det dessuten nødvendig å anvende disse bestemmelsene
på godtgjøring som er tildelt, men ennå ikke utbetalt, før
den dag bestemmelsene faktisk trer i kraft i hver enkelt
medlemsstat, for tjenester som er ytt i 2010.
23) Vurderingen av risikoer som kredittinstitusjonene kan
være utsatt for, bør resultere i effektive tilsynstiltak. Det
er derfor nødvendig å oppnå ytterligere tilnærming, slik
at tilsynsmyndighetene kan vedta felles beslutninger og
sikre like konkurransevilkår i Unionen.
24) Kredittinstitusjoner som investerer i reverdipapiriseringer,
skal i henhold til direktiv 2006/48/EF utøve behørig
aktsomhet også med hensyn til underliggende
verdipapiriseringer og de engasjementer som
ikke er verdipapiriseringer, og som i siste ledd er
underliggende instrument for de underliggende
verdipapiriseringene. Kredittinstitusjonene bør vurdere
om engasjementer i forbindelse med programmer for
sertifikater med sikkerhet i eiendeler (ABCP) utgjør
reverdipapiriseringsengasjementer, herunder engasjementer i forbindelse med programmer som erverver
prioriterte transjer av separate grupper av hele lån, der
ingen av disse lånene er et verdipapiriseringsengasjement
eller
reverdipapiriseringsengasjement,
og
der
«førstetapsbeskyttelse» for hver investering ytes
av lånenes selger. I den siste situasjonen bør en
gruppespesifikk likviditetsfasilitet normalt ikke anses
som et reverdipapiriseringsengasjement, ettersom
den utgjør en transje av én enkelt gruppe av eiendeler
(det vil si den relevante gruppen av hele lån) som ikke
inneholder noen verdipapiriseringsengasjementer. En
kredittforbedring for hele programmet som bare dekker
en del av tapene utover beskyttelsen fra selgeren i de
ulike gruppene, vil derimot normalt utgjøre en oppdeling
i transjer av risikoen i en gruppe av flere eiendeler som
inneholder minst ett verdipapiriseringsengasjement,
og vil derfor være et reverdipapiriseringsengasjement.
Dersom et slikt program imidlertid finansierer seg selv
(1)
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med én enkelt kategori av sertifikater, og dersom enten
kredittforbedringen for hele programmet ikke er en
reverdipapirisering eller sertifikatet fullt ut støttes av
den organiserende kredittinstitusjonen, noe som gjør at
investereren i sertifikatet blir faktisk eksponert for den
organiserende kredittinstitusjonens kredittrisiko i stedet
for de underliggende gruppene eller de underliggende
eiendelene, bør dette sertifikatet normalt ikke anses som
et reverdipapiriseringsengasjement.

31) Dersom det i en ekstern kredittvurdering av en
verdipapiriseringsposisjon tas hensyn til virkningen av
kredittbeskyttelse som den investerende institusjonen
selv har stilt til rådighet, bør institusjonen ikke kunne
dra fordel av den lavere risikovekten som beskyttelsen
medfører. Dette bør ikke føre til at verdipapiriseringen
trekkes fra kapitalen, dersom det finnes andre metoder
for å fastsette en risikovekt som tilsvarer den faktiske
risikoen som er knyttet til posisjonen, uten at det tas
hensyn til en slik kredittbeskyttelse.

25) Bestemmelsene om forsiktig verdsetting i direktiv 2006/49/
EF bør få anvendelse på alle instrumenter til virkelig verdi
i og utenom institusjonenes handelsportefølje. Det bør
tydeliggjøres at i de tilfeller der forsiktig verdsetting vil
føre til en lavere balanseført verdi enn den som faktisk er
bokført, bør den absolutte verdien av forskjellen trekkes
fra den ansvarlige kapitalen.

32) Når det gjelder verdipapirisering, bør institusjonenes
opplysningsplikt bli vesentlig strengere. Særlig bør
de også ta hensyn til de risikoer som er knyttet til
verdipapiriseringsposisjoner i handelsporteføljen. For
å sikre tilstrekkelig gjennomsiktighet med hensyn
til en institusjons verdipapiriseringsvirksomhet, bør
offentliggjøringene dessuten vise i hvilket omfang
institusjonen støtter spesialforetak for verdipapirisering
og visse tilknyttede enheters engasjement, ettersom nært
tilknyttede parter kan innebære løpende risikoer for den
berørte institusjonen.

26) For verdipapiriseringsposisjoner som i henhold til
dette direktiv skal ha en risikovekt på 1 250 %, bør
institusjonene kunne velge enten å anvende et kapitalkrav
eller å trekke dem fra den ansvarlige kapitalen, uavhengig
av om posisjonene er i eller utenfor handelsporteføljen.

27) Kapitalkrav for oppgjørsrisiko bør også anvendes på
posisjoner utenfor handelsporteføljen.

28) Initiativtakende eller organiserende institusjoner bør ikke
kunne omgå forbudet mot implisitt støtte ved å anvende
sin handelsportefølje for å yte slik støtte.

29) Uten at det berører de offentliggjøringer som dette direktiv
uttrykkelig krever, bør målet med opplysningsplikten
være å gi markedsdeltakerne nøyaktige og omfattende
opplysninger om de enkelte institusjoners risikoprofiler.
Det bør derfor kreves at institusjonene offentliggjør
ytterligere opplysninger som ikke er uttrykkelig nevnt i
dette direktiv, når slik offentliggjøring er nødvendig for å
nå dette målet.

30) For å sikre ensartet gjennomføring i hele Unionen
av direktiv 2006/48/EF nedsatte Kommisjonen og
Den europeiske banktilsynskomité (CEBS) i 2006
en arbeidsgruppe («Capital Requirements Directive
Transposition Group» – CRDTG), som fikk i oppdrag
å drøfte og finne løsninger på spørsmål knyttet til
gjennomføringen av nevnte direktiv. Ifølge CRDTG er
det nødvendig at visse tekniske bestemmelser i direktiv
2006/48/EF og 2006/49/EF presiseres ytterligere. Disse
bestemmelsene bør derfor presiseres.

33) Den spesifikke risiko for verdipapiriseringsposisjoner bør
tilpasses de kapitalkrav som gjelder for bankporteføljen,
ettersom disse fører til en mer differensiert og risikofølsom
behandling av verdipapiriseringsposisjoner.
34) I lys av den dårlige kvaliteten på de nylig registrerte
resultatene bør standarden på interne modeller for
beregning av kapitalkravene for markedsrisiko heves.
Særlig bør de bedre fange opp risiko med hensyn til
kredittrisiko i handelsporteføljen. Dessuten bør det i
beregningen av kapitalkravene inngå en komponent som
omfatter stressituasjoner som skjerper kapitalkravene når
markedssituasjonen forverres, og som reduserer risikoen
for en prosyklisk utvikling. Institusjonene bør også foreta
omvendte stresstester for å undersøke hvilke scenarier
som kunne utfordre institusjonens levedyktighet, med
mindre de kan påvise at en slik test er overflødig. I lys av
de særskilte vanskeligheter som nylig har vært knyttet til
behandling av verdipapiriseringsposisjoner med metoder
som bygger på interne modeller, bør institusjonenes
mulighet til å modellere risiko for verdipapiriseringer i
handelsporteføljen begrenses, og det bør i stedet innføres et
standardisert kapitalkrav for verdipapiriseringsposisjoner
i handelsporteføljen.
35) I dette direktiv fastsettes begrensede unntak for visse
korrelasjonshandelsvirksomheter, der tilsynsmyndigheten
kan tillate en institusjon å beregne samlet kapitalkrav
for risiko som er underlagt strenge minstekrav. I slike
tilfeller bør det kreves at institusjonen pålegger disse
virksomhetene et kapitalkrav som tilsvarer det høyeste av
kapitalkravet i samsvar med den interne metoden og 8 %
av kapitalkravet for spesifikk risiko i samsvar med den
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standardiserte målemetoden. Det bør ikke kreves at disse
engasjementene omfattes av kapitalkravet for økt risiko,
men de bør medregnes i beløpet for både «value-at-risk»
og stresset «value-at-risk».

36) I henhold til artikkel 152 i direktiv 2006/48/EF skal
visse kredittinstitusjoner ha en ansvarlig kapital som
minst tilsvarer visse angitte minstebeløp for de tre
tolvmånedersperiodene mellom 31. desember 2006
og 31. desember 2009. I lys av dagens situasjon i
banksektoren og den forlengelsen av overgangsordningene
for minstekapital som er vedtatt av Basel‑komiteen for
banktilsyn, er det hensiktsmessig å forlenge dette kravet i
en begrenset periode fram til 31. desember 2011.

37) For å unngå at kredittinstitusjoner avstår fra å innføre
intern kredittvurderingsmetode (IRB-metode) eller
metoder for avansert måling for å beregne kapitalkravene
i overgangsperioden som følge av urimelige og
uforholdsmessig høye gjennomføringskostnader, bør det
være mulig å tillate at kredittinstitusjoner som har gått
over til IRB-metode eller metoder for avansert måling
etter 1. januar 2010, og som tidligere har beregnet sine
kapitalkrav i samsvar med andre, mindre avanserte
metoder, kan anvende de mindre avanserte metodene
som grunnlag for beregningen av minstekravet i
overgangsperioden, forutsatt at tilsynsmyndigheten
godkjenner det. Vedkommende myndigheter bør overvåke
sine markeder nøye, sikre like konkurransevilkår i
alle sine markeder og markedssegmenter og hindre
konkurransevridning i det indre marked.

38) I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle avtalen om
bedre regelverksutforming(1) oppfordres medlemsstatene
til, for eget formål og i Unionens interesse, å utarbeide
og offentliggjøre egne tabeller som så langt det er
mulig, viser sammenhengen mellom dette direktiv og
innarbeidingstiltakene.

39) Bestemmelsene i dette direktiv utgjør steg i
reformprosessen som er en reaksjon på finanskrisen.
Konklusjonene fra G20, FSB og Basel‑komiteen
for banktilsyn viser at ytterligere reformer kan være
nødvendige, herunder behovet for å skape motsykliske
buffere, «dynamiske avsetninger», et fornuftig grunnlag
for beregning av kapitalkrav i direktiv 2006/48/
EF og tilleggstiltak i forbindelse med risikobaserte
( 1)
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krav til kredittinstitusjoner for å bidra til å begrense
gjeldsoppbyggingen i banksystemet. For å sikre
en egnet demokratisk kontroll med prosessen bør
Europaparlamentet og Rådet involveres i god tid og på en
effektiv måte.
40) Kommisjonen bør gjennomgå anvendelsen av direktiv
2006/48/EF og 2006/49/EF for å sikre at bestemmelsene
i dem anvendes på en rettferdig måte som ikke fører til
forskjellsbehandling av kredittinstitusjoner på grunnlag
av deres juridiske form eller eierstruktur.
41) Kommisjonen bør gis myndighet til å vedta delegerte
rettsakter i samsvar med TEUV artikkel 290 i forbindelse
med tekniske tilpasninger av direktiv 2006/48/EF for å
tydeliggjøre definisjonene med sikte på å sikre ensartet
anvendelse av direktivet eller å ta hensyn til utviklingen
i finansmarkedene, for å tilpasse terminologien og
definisjonene til senere relevante rettsakter, for å utvide
innholdet eller tilpasse terminologien i listen over
virksomheter som er gjenstand for gjensidig anerkjennelse
i henhold til nevnte direktiv, med sikte på å ta hensyn til
utviklingen i finansmarkedene, for å tilpasse de områder
der det kreves at vedkommende myndigheter skal utveksle
opplysninger, for å tilpasse bestemmelsene i nevnte direktiv
om ansvarlig kapital med sikte på å gjenspeile utviklingen
i regnskapsstandarder eller unionsregelverk eller med
hensyn til en tilnærming av tilsynspraksis, for å utvide
listen over engasjementskategorier for standardmetoden
eller IRB‑metoden med sikte på å ta hensyn til utviklingen
i finansmarkedene, for å tilpasse visse beløp som er
relevante for disse engasjementskategoriene, med sikte
på å ta hensyn til virkningene av inflasjon, for å tilpasse
listen over og klassifiseringen av ikke-balanseførte
poster og for å tilpasse særlige bestemmelser og tekniske
kriterier som gjelder behandling av motpartskredittrisiko,
organisering og behandling av risiko, standardmetoden og
IRB‑metoden, kredittrisikoreduksjon, verdipapirisering,
operasjonell risiko, vedkommende myndigheters
gjennomgåelse og evaluering og opplysningsplikt med
sikte på å ta hensyn til utviklingen i finansmarkedene
eller innenfor regnskapsstandarder eller unionsregelverk,
eller med hensyn til tilnærming av tilsynspraksis.
Kommisjonen bør også gis myndighet til å vedta delegerte
rettsakter i samsvar med TEUV artikkel 290 i forbindelse
med tiltak for å angi størrelsen på plutselige og uventede
endringer i rentesatser som er relevante for vedkommende
myndigheters gjennomgåelse og evaluering i henhold til
direktiv 2006/48/EF av den renterisiko som oppstår av
virksomhet utenfor handelsporteføljen, for å fastsette en
midlertidig reduksjon av minstenivået for ansvarlig kapital
eller risikovektene angitt i henhold til nevnte direktiv for
å ta hensyn til særlige omstendigheter, for å tydeliggjøre
fritaket for visse engasjementer fra anvendelsen av
bestemmelsene om store engasjementer i nevnte direktiv
og for å tilpasse kriteriene for tilsynsmyndighetenes
vurdering i henhold til nevnte direktiv av egnetheten til
en foreslått erverver av en kredittinstitusjon og av en
foreslått ervervelses finansielle soliditet.
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42) Kommisjonen bør også gis myndighet til å vedta delegerte
rettsakter i samsvar med TEUV artikkel 290 i forbindelse
med tekniske tilpasninger av direktiv 2006/49/EF for å
tydeliggjøre definisjonene med sikte på å sikre ensartet
anvendelse av direktivet eller å ta hensyn til utviklingen i
finansmarkedene, for å tilpasse størrelsen på startkapitalen
som angis i visse bestemmelser i nevnte direktiv, og
på særskilte beløp som er relevante for beregningen av
kapitalkrav for handelsporteføljen, med sikte på å ta
hensyn til utviklingen på det økonomiske og monetære
området, for å tilpasse kategoriene av verdipapirforetak
som er berettiget til visse unntak fra minstekravene til den
ansvarlige kapitalens størrelse, med sikte på å ta hensyn
til utviklingen i finansmarkedene, for å tydeliggjøre
kravet om at verdipapirforetak skal ha en ansvarlig
kapital som tilsvarer en firedel av det foregående års
faste kostnader, med sikte på å sikre ensartet anvendelse
av nevnte direktiv, for å tilpasse terminologien og
definisjonene i samsvar med senere relevante rettsakter,
for å tilpasse tekniske bestemmelser i nevnte direktiv om
beregning av kapitalkrav til ulike risikoklasser og store
engasjementer, om anvendelse av interne modeller for
beregning av kapitalkrav og om handelsvirksomhet, med
sikte på å ta hensyn til utviklingen i finansmarkedene eller
i risikomåling, i regnskapsstandarder eller i Unionens
regelverk, eller som gjelder tilnærming av tilsynspraksis,
og for å ta hensyn til resultatet av gjennomgåelsen av ulike
forhold knyttet til virkeområdet for direktiv 2004/39/EF.
43) Europaparlamentet og Rådet bør kunne gjøre innsigelse
mot en delegert rettsakt innen en frist på tre måneder fra
den dag underretningen ble gitt. På Europaparlamentets
eller Rådets initiativ bør det dessuten være mulig å forlenge
denne fristen med tre måneder. Europaparlamentet og
Rådet bør kunne underrette de andre institusjonene
om at de ikke har til hensikt å gjøre innsigelse. En slik
tidlig godkjenning av delegerte rettsakter er særlig
hensiktsmessig når frister skal overholdes, for eksempel
når den grunnleggende rettsakten inneholder tidsplaner
som Kommisjonen skal overholde når den vedtar
delegerte rettsakter.
44) I erklæring 39 til artikkel 290 i traktaten om Den
europeiske unions virkemåte, som er vedlegg til sluttakten
fra regjeringskonferansen som vedtok Lisboa-traktaten,
som ble undertegnet 13. desember 2007, tok konferansen
til etterretning at Kommisjonen i samsvar med sin faste
praksis har til hensikt å fortsette å rådspørre sakkyndige
som utpekes av medlemsstatene, når den utarbeider utkast
til delegerte rettsakter på området finansielle tjenester.
45) Ettersom målene for dette direktiv, som er å kreve
at kredittinstitusjoner og verdipapirforetak fastsetter
en godtgjøringspolitikk som er forenlig med effektiv
risikohåndtering, og å tilpasse visse kapitalkrav, ikke
kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og
derfor på grunn av tiltakets omfang og virkninger
bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i
samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5
i traktaten om Den europeiske union. I samsvar med
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forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går
dette direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for å
nå disse målene.
46) Direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF bør derfor endres —
VEDTATT DETTE DIREKTIV:
Artikkel 1
Endringer av direktiv 2006/48/EF
I direktiv 2006/48/EF gjøres følgende endringer:
1. I artikkel 4 gjøres følgende endringer:
a) Nye numre skal lyde:
«40a) «reverdipapirisering» en verdipapirisering der
risikoen tilknyttet en underliggende gruppe av
engasjementer blir delt opp i transjer, og der
minst ett av de underliggende engasjementene
er en verdipapiriseringsposisjon,
40b) «reverdipapiriseringsposisjon» et engasjement
med en reverdipapirisering,»
b) Nytt nummer skal lyde:
«49)

«skjønnsmessig fastsatte pensjonsytelser»
høyere
pensjonsytelser
fastsatt
på
skjønnsmessig grunnlag av en kredittinstitusjon
for en ansatt som del av den ansattes samlede
variable godtgjøring, som ikke omfatter påløpte
ytelser som en ansatt har opptjent i henhold til
selskapets pensjonsordning.»

2. I artikkel 11 nr. 1 skal nytt ledd lyde:
«Den europeiske banktilsynskomité bør sikre at det
foreligger retningslinjer for å vurdere egnetheten til
de personer som i praksis leder kredittinstitusjonens
virksomhet.»
3. I artikkel 22 gjøres følgende endringer:
a) Nr. 1 skal lyde:
«1. Vedkommende myndigheter i hjemstaten
skal kreve at alle kredittinstitusjoner har
effektive styringsformer som omfatter en klar
organisasjonsstruktur med veldefinerte, oversiktlige og
konsekvente ansvarslinjer, effektive framgangsmåter
for å identifisere, håndtere, overvåke og rapportere den
risiko institusjonen er eller kan bli utsatt for, forsvarlige
internkontrollordninger, herunder god forvaltnings‑
og regnskapspraksis, samt godtgjøringspolitikk og
godtgjøringspraksis som er forenlig med og fremmer
en forsvarlig og effektiv risikohåndtering.»
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b) Nye numre skal lyde:
«3. Vedkommende myndigheter i hjemstaten
skal anvende de opplysninger som samles inn i
samsvar med kriteriene for offentliggjøring fastsatt i
vedlegg XII del 2 nr. 15 bokstav f), for å sammenligne
godtgjøringstendenser
og
godtgjøringspraksis.
Vedkommende
myndigheter
skal
oversende
opplysningene til Den europeiske banktilsynskomité.
4. Den
europeiske
banktilsynskomité
skal
sikre at det foreligger retningslinjer for forsvarlig
godtgjøringspolitikk som er i samsvar med
prinsippene fastsatt i vedlegg V nr. 23 og 24.
Retningslinjene skal ta hensyn til prinsippene om
forsvarlig godtgjøringspolitikk som er fastsatt i
kommisjonsrekommandasjon av 30. april 2009 om
godtgjøringspolitikk i finanssektoren(*).
Den europeiske banktilsynskomité skal blant annet
sikre at det foreligger retningslinjer for å
a) fastsette særlige kriterier for å bestemme et
passende forhold mellom de faste og de variable
bestanddelene av den samlede godtgjøringen i
henhold til vedlegg V nr. 23 bokstav l),
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i et felles rapporteringsformat. Den europeiske
banktilsynskomité kan utarbeide retningslinjer for
å lette gjennomføringen av dette nummer og sikre
sammenheng i opplysningene som samles inn.»
___________
(*) EUT L 120 av 15.5.2009, s. 22.
4. I artikkel 54 skal nytt ledd lyde:
«Med hensyn til første ledd skal medlemsstatene sikre at
deres respektive vedkommende myndigheter har fullmakt
til å pålegge eller anvende finansielle eller ikke-finansielle
sanksjoner eller andre tiltak. Tiltakene og sanksjonene skal
være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke
avskrekkende.»
5. Artikkel 57 første ledd bokstav r) skal lyde:
«r) engasjementsbeløpet for verdipapiriseringsposisjoner
som får en risikovekt på 1 250 % i henhold
til dette direktiv, og engasjementsbeløpet for
verdipapiriseringsposisjoner i handelsporteføljen som
ville fått en risikovekt på 1 250 % dersom de var utenfor
den samme kredittinstitusjonens handelsportefølje.»
6. I artikkel 64 skal nytt nummer lyde:

b) angi instrumenter som kan anses som berettigede
instrumenter i henhold til vedlegg V nr. 23
bokstav o) ii), og som i tilstrekkelig grad gjenspeiler
kredittinstitusjoners kredittkvalitet i henhold til
nr. 23 bokstav o) i nevnte vedlegg.
Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn skal samarbeide nært med Den europeiske banktilsynskomité for
å sikre at det foreligger retningslinjer om godtgjøringspolitikk for personalkategorier som deltar i yting av
investeringstjenester og investeringsvirksomhet i
henhold til artikkel 4 nr. 1 punkt 2 i direktiv 2004/39/
EF.
Den europeiske banktilsynskomité skal anvende
de opplysninger den mottar fra vedkommende
myndigheter, i samsvar med nr. 3, for å sammenligne
tendenser og praksis på Unionsplan.
5. Vedkommende myndigheter i hjemstaten
skal samle inn opplysninger om antall personer
per kredittinstitusjon som mottar en godtgjøring på
minst 1 million euro, herunder den berørte avdeling
og hovedelementene lønn, bonus, langsiktige
utbetalinger og pensjonsbidrag. Opplysningene skal
oversendes til Den europeiske banktilsynskomité,
som skal offentliggjøre dem samlet for hjemstaten

«5. Kredittinstitusjoner skal ved beregning av
ansvarlig kapital anvende kravene i del B i vedlegg VII
til direktiv 2006/49/EF på alle sine eiendeler til virkelig
verdi og trekke eventuelle ytterligere nødvendige
verdijusteringer fra summen av postene i bokstav a)‑ca)
minus postene i bokstav i)‑k) i artikkel 57. Den europeiske
banktilsynskomité skal fastsette retningslinjer som angir
nærmere regler for anvendelsen av denne bestemmelse.»
7. Artikkel 66 nr. 2 skal lyde:
«2. Når det gjelder summen av postene i artikkel 57
bokstav l)‑r), skal halvdelen trekkes fra summen av postene
i bokstav a)‑ca) minus bokstav i)‑k), og halvdelen fra
summen av postene i samme artikkel bokstav d)‑h), etter
anvendelsen av grensene fastsatt i nr. 1 i denne artikkel. I den
utstrekning halvdelen av summen av postene i bokstav l)‑r)
overstiger summen av postene i artikkel 57 bokstav d)‑h),
skal det overskytende trekkes fra summen av postene i
samme artikkel bokstav a)‑ca) minus bokstav i)‑k).
Poster i artikkel 57 bokstav r) skal ikke trekkes fra
dersom de i henhold til artikkel 75 inngår i beregningen
av risikovektede engasjementsbeløp som angitt i dette
direktiv, eller ved beregningen av kapitalkrav som angitt i
vedlegg I eller V til direktiv 2006/49/EF.»
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8. Artikkel 75 bokstav b) og c) skal lyde:
«b) for handelsporteføljevirksomhet, for posisjonsrisiko og
motpartsrisiko og, i den grad det er tillatt å overskride
grensene i artikkel 111‑117, for store engasjementer
som overstiger disse grensene, de kapitalkrav som er
fastsatt i samsvar med artikkel 18 og artikkel 28‑32 i
direktiv 2006/49/EF,
c)

for valutarisiko, for oppgjørsrisiko og for råvarerisiko
i forbindelse med hele sin forretningsvirksomheten, de
kapitalkrav som er fastsatt i samsvar med artikkel 18 i
direktiv 2006/49/EF,»

9. Artikkel 101 nr. 1 skal lyde:
«1. En organiserende eller initiativtakende kredittinstitusjon som, med hensyn til en verdipapirisering,
har anvendt artikkel 95 i beregningen av risikovektede
engasjementsbeløp eller har solgt instrumenter fra sin
handelsportefølje til et spesialforetak for verdipapirisering
med den følge at det ikke lenger kreves at den har ansvarlig
kapital for risikoen som er knyttet til disse instrumentene,
skal ikke gi støtte til verdipapiriseringen ut over
institusjonens avtaleforpliktelser for å redusere potensielle
eller faktiske tap for investorer.»
10. I artikkel 136 gjøres følgende endringer:
a) I nr. 1 annet ledd skal nye bokstaver lyde:
«f) de kan kreve at kredittinstitusjoner begrenser den
variable godtgjøringen til en prosentdel av den
samlede nettoinntekten når den er uforenlig med
opprettholdelsen av et forsvarlig kapitalgrunnlag,
g) de kan kreve at kredittinstitusjoner anvender
nettooverskuddet til å styrke kapitalgrunnlaget.»
b) I nr. 2 tilføyes følgende ledd:
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c) resultatet av gjennomgåelsen og evalueringen som
er foretatt i samsvar med artikkel 124.»
11. Artikkel 145 nr. 3 skal lyde:
«3. Kredittinstitusjoner skal vedta en formell politikk
for å overholde opplysningsplikten i nr. 1 og 2, og skal
ha retningslinjer for vurdering av offentliggjøringenes
hensiktsmessighet, herunder deres kontroll og hyppighet.
Kredittinstitusjonene skal også ha retningslinjer
for vurdering av om deres offentliggjøringer gir
markedsdeltakerne et dekkende bilde av risikoprofilen.
Dersom offentliggjøringene ikke gir markedsdeltakerne et
dekkende bilde av risikoprofilen, skal kredittinstitusjonene
offentliggjøre de ytterligere opplysninger som er nødvendige
utover det som kreves i henhold til nr. 1. De skal imidlertid
bare måtte offentliggjøre vesentlige opplysninger som
ikke er følsomme eller fortrolige i henhold til de tekniske
kriteriene fastsatt i vedlegg XII del 1.»
12. Overskriften i avdeling VI skal lyde:
«DELEGERTE RETTSAKTER OG GJENNOMFØRINGSMYNDIGHET»
13. I artikkel 150 gjøres følgende endringer:
a) Nr. 1 skal lyde:
«1. Med hensyn til ansvarlig kapital og uten at
det berører forslaget som Kommisjonen i henhold
til artikkel 62 skal oversende, skal de tekniske
tilpasningene på følgende områder vedtas gjennom
delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 151a og på
vilkårene i artikkel 151b og 151c:
a) klargjøring av definisjonene for å sikre en ensartet
anvendelse av dette direktiv,
b) klargjøring av definisjonene for å ta hensyn til
utviklingen i finansmarkedene ved anvendelsen av
dette direktiv,

«Ved fastsettelsen av et egnet nivå for ansvarlig kapital
på grunnlag av gjennomgåelsen og evalueringen
foretatt i samsvar med artikkel 124, skal vedkommende
myndigheter vurdere om det er nødvendig å pålegge et
særlig krav til ansvarlig kapital utover minstenivået, for
å fange opp risiko som en kredittinstitusjon er eller kan
bli utsatt for, idet det tas hensyn til følgende:

c) tilpasning av terminologien og formuleringen av
definisjoner i samsvar med senere rettsakter om
kredittinstitusjoner og tilknyttede områder,

a) de kvantitative og kvalitative aspektene ved
kredittinstitusjonenes vurderingsprosess nevnt i
artikkel 123,

e) områdene der vedkommende myndigheter skal
utveksle opplysninger, som nevnt i artikkel 42,

b) kredittinstitusjonenes styringsformer, framgangsmåter og ordninger nevnt i artikkel 22,

d) utvidelse av innholdet i listen nevnt i artikkel 23
og 24 og oppført i vedlegg I, eller tilpasning av
listens terminologi for å ta hensyn til utviklingen i
finansmarkedene,

f) tekniske justeringer av bestemmelsene i
artikkel 56‑67 og i artikkel 74 som et resultat
av utviklingen i regnskapsstandarder eller
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regnskapskrav som tar hensyn til Unionens
regelverk, eller med hensyn til en tilnærming av
tilsynspraksis,
g) endring av listen over engasjementskategorier i
artikkel 79 og 86 for å ta hensyn til utviklingen i
finansmarkedene,
h) beløpet angitt i artikkel 79 nr. 2 bokstav c),
artikkel 86 nr. 4 bokstav a), vedlegg VII del 1
nr. 5 og vedlegg VII del 2 nr. 15 for å ta hensyn til
virkningene av inflasjon,
i) listen og klassifiseringen av postene utenfor
balansen som er oppført i vedlegg II og IV,
j) justering av bestemmelsene i vedlegg III og V‑XII
for å ta hensyn til utviklingen i finansmarkedene
(særlig med hensyn til nye finansielle produkter)
eller i regnskapsstandarder eller regnskapskrav
som tar hensyn til Unionens regelverk, eller med
hensyn til en tilnærming av tilsynspraksis.
1a. Følgende tiltak skal vedtas etter framgangsmåten
med forskriftskomité omhandlet i artikkel 151 nr. 2a:
a) tekniske justeringer av listen i artikkel 2,
b) endring av beløp for startkapital som fastsatt
i artikkel 9 for å ta hensyn til utviklingen på det
økonomiske og monetære området.»
b) I nr. 2 gjøres følgende endringer:
i) I første ledd skal innledningen lyde:
«Kommisjonen kan vedta følgende tiltak:»
ii) Annet ledd skal lyde:
«Tiltakene nevnt i første ledd bokstav a), b), c) og f)
skal vedtas gjennom delegerte rettsakter i samsvar
med artikkel 151a og på vilkårene i artikkel 151b
og 151c. Tiltakene nevnt i første ledd bokstav d)
og e) skal vedtas etter framgangsmåten med
forskriftskomité omhandlet i artikkel 151 nr. 2a.»
14. Artikkel 151 nr. 2 og 3 oppheves.
15. Nye artikler skal lyde:
«Artikkel 151a
Utøvelse av delegert myndighet
1.
Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter nevnt i
artikkel 150 nr. 1 og i artikkel 150 nr. 2 annet ledd første
punktum skal gis Kommisjonen for en periode på fire år fra
15. desember 2010. Kommisjonen skal utarbeide en rapport
om den delegerte myndigheten senest seks måneder før
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utgangen av fireårsperioden. Den delegerte myndigheten
skal forlenges automatisk med perioder av samme varighet
med mindre Europaparlamentet eller Rådet tilbakekaller
den i samsvar med artikkel 151b.
2.
Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt,
skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig
om dette.
3.
Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis
Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i
artikkel 151b og 151c.
Artikkel 151b
Tilbakekalling av delegert myndighet
1.
Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 150 nr. 1
og artikkel 150 nr. 2 annet ledd første punktum kan når som
helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet.
2.
Institusjonen som har innledet en intern
framgangsmåte for å beslutte om en delegert myndighet
skal tilbakekalles, skal bestrebe seg på å underrette den
andre institusjonen og Kommisjonen i rimelig tid før
endelig beslutning tas, med angivelse av hvilken delegert
myndighet som kan bli tilbakekalt.
3.
Beslutningen om tilbakekalling innebærer at den
delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører
å gjelde. Den får anvendelse umiddelbart eller på en
senere tidspunkt angitt i beslutningen. Den berører ikke
gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i
kraft. Den skal kunngjøres i Den europeiske unions tidende.
Artikkel 151c
Innsigelser mot delegerte rettsakter
1.
Europaparlamentet og Rådet kan gjøre innsigelse mot
en delegert rettsakt innen en frist på tre måneder fra den
dag underretningen ble gitt. På Europaparlamentets eller
Rådets initiativ forlenges denne fristen med tre måneder.
2.
Dersom verken Europaparlamentet eller Rådet har
gjort innsigelse mot den delegerte rettsakten innen fristen
nevnt i nr. 1, skal den kunngjøres i Den europeiske unions
tidende og tre i kraft den dag som angis der. Den delegerte
rettsakten kan kunngjøres i Den europeiske unions tidende
og tre i kraft før utløpet av nevnte frist dersom både
Europaparlamentet og Rådet har underrettet Kommisjonen
om at de ikke har til hensikt å gjøre innsigelse.
3.
Dersom Europaparlamentet eller Rådet gjør
innsigelse mot den delegerte rettsakten innen fristen
nevnt i nr. 1, trer den ikke i kraft. I samsvar med TEUV
artikkel 296 skal institusjonen som gjør innsigelse mot den
delegerte rettsakten, grunngi dette.»
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16. I artikkel 152 skal nye numre lyde:
«5a. Kredittinstitusjoner som beregner risikovektede
engasjementsbeløp i samsvar med artikkel 84‑89, skal
til 31. desember 2011 ha en ansvarlig kapital som til enhver
tid er større enn eller lik beløpet nevnt i nr. 5c eller 5d,
dersom det er relevant.
5b. Kredittinstitusjoner som benytter metoder for
avansert måling som angitt i artikkel 105 for beregning av
kapitalkrav for operasjonell risiko, skal til 31. desember
2011 ha en ansvarlig kapital som til enhver tid er større
enn eller lik beløpet nevnt i nr. 5c eller 5d, dersom det er
relevant.
5c. Beløpet nevnt i nr. 5a og 5b skal være 80 % av det
samlede minstebeløp for ansvarlig kapital som det kreves
at kredittinstitusjoner har i henhold til artikkel 4 i direktiv
93/6/EØF og direktiv 2000/12/EF, slik disse bestemmelsene
ble anvendt før 1. januar 2007.
5d. Etter godkjenning fra vedkommende myndigheter
kan beløpet nevnt i nr. 5a og 5b for kredittinstitusjoner
nevnt i nr. 5e utgjøre opptil 80 % av det samlede
minstebeløp for ansvarlig kapital som det kreves at disse
kredittinstitusjonene har i henhold til artikkel 78‑83, 103
eller 104 og direktiv 2006/49/EF, slik disse bestemmelsene
ble anvendt før 1. januar 2011.
5e. En kredittinstitusjon kan anvende nr. 5d bare dersom
den begynte å benytte IRB-metoden eller metoder for
avansert måling for å beregne sine kapitalkrav 1. januar
2010 eller senere.»
17. Artikkel 154 nr. 5 skal lyde:
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For å sikre ensartet anvendelse og like vilkår skal
Kommisjonen gjennomgå gjennomføringen av artikkel 54
med hensyn til sammenhengen mellom pålagte og anvendte
sanksjoner og andre tiltak i hele Unionen, og ved behov
legge fram forslag.
Kommisjonens periodiske gjennomgåelser av anvendelsen
av dette direktiv skal sikre at det ikke anvendes på en
måte som fører til åpenbar forskjellsbehandling mellom
kredittinstitusjoner på grunnlag av deres juridiske form
eller eierstruktur.
For å sikre sammenheng i tilsynet når det gjelder
kapital, skal Kommisjonen så snart den tar initiativ
til å gjennomgå definisjonen av kapitalinstrumenter i
henhold til artikkel 56‑67, undersøke om henvisningen
til instrumenter i artikkel 66 nr. 1a bokstav a) i vedlegg V
nr. 23 bokstav o) ii) er relevant.»
19. Ny artikkel skal lyde:
«Artikkel 156a
Senest 31. desember 2011 skal Kommisjonen gjennomgå
og rapportere om ønskede endringer for å bringe vedlegg IX
til dette direktiv i samsvar med internasjonale avtaler
om kapitalkrav til kredittinstitusjoner i forbindelse med
verdipapiriseringsposisjoner. Kommisjonen skal framlegge
rapporten for Europaparlamentet og Rådet, eventuelt
sammen med hensiktsmessige forslag.»
20. Vedleggene endres som angitt i vedlegg I til dette direktiv.

Artikkel 2
Endringer av direktiv 2006/49/EF

«5. Fram til 31. desember 2012 skal engasjementsvektede
gjennomsnittlige tap ved mislighold (LGD) for alle
detaljkundeengasjementer som er sikret ved boligeiendom,
og som ikke nyter godt av garantier fra sentralmyndigheter,
ikke være lavere enn 10 %.»
18. I artikkel 156 skal følgende ledd tilføyes etter tredje ledd:
«Innen 1. april 2013 skal Kommisjonen gjennomgå og
rapportere om bestemmelsene om godtgjøring, herunder
bestemmelsene fastsatt i vedlegg V og XII, særlig med
hensyn til deres effektivitet, gjennomføring og håndheving,
idet det tas hensyn til den internasjonale utviklingen.
Gjennomgåelsen skal påvise eventuelle hull som følger
av anvendelsen av forholdsmessighetsprinsippet på disse
bestemmelsene. Kommisjonen skal framlegge rapporten
for Europaparlamentet og Rådet, eventuelt sammen med
hensiktsmessige forslag.

I direktiv 2006/49/EF gjøres følgende endringer:
1. I artikkel 3 nr. 1 første ledd skal ny bokstav lyde:
«t) «verdipapiriseringsposisjon» og «reverdipapiriseringsposisjon» henholdsvis verdipapiriseringsposisjon og
reverdipapiriseringsposisjon som definert i direktiv
2006/48/EF.»
2. I artikkel 17 nr. 1 første ledd skal innledningen lyde:
«Dersom en institusjon beregner risikovektede
engasjementsbeløp med hensyn til vedlegg II til dette
direktiv i samsvar med artikkel 84‑89 i direktiv 2006/48/
EF, kommer følgende til anvendelse når det gjelder
beregningen omhandlet i nr. 36 i del 1 i vedlegg VII til
direktiv 2006/48/EF:»
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3. Artikkel 18 nr. 1 bokstav a) skal lyde:
«a) kapitalkravene beregnet i samsvar med de metoder
og alternativer som er fastsatt i artikkel 28‑32 og i
vedlegg I, II og VI, samt eventuelt vedlegg V, med
hensyn til institusjonenes handelsporteføljevirksomhet,
og i vedlegg II nr. 1‑4 med hensyn til deres virksomhet
utenfor handelsporteføljen,»
4. Overskriften i kapittel VIII avsnitt 2 skal lyde:
«Delegerte rettsakter og gjennomføringsmyndighet»
5. Artikkel 41 nr. 2 skal lyde:
«2. Tiltakene nevnt i nr. 1 skal vedtas gjennom delegerte
rettsakter i samsvar med artikkel 42a og på vilkårene i
artikkel 42b og 42c.»
6. Artikkel 42 nr. 2 oppheves.
7. Nye artikler skal lyde:
«Artikkel 42a
Utøvelse av delegert myndighet
1.
Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter nevnt
i artikkel 41 skal gis Kommisjonen for en periode på fire
år fra 15. desember 2010. Kommisjonen skal utarbeide
en rapport om den delegerte myndigheten senest seks
måneder før utgangen av fireårsperioden. Den delegerte
myndigheten skal forlenges automatisk med perioder av
samme varighet med mindre Europaparlamentet eller
Rådet tilbakekaller den i samsvar med artikkel 42b.
2.
Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt,
skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig
om dette.
3.
Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis
Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i
artikkel 42b og 42c.
Artikkel 42b
Tilbakekalling av delegert myndighet
1. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 41 kan
når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller
Rådet.
2. Institusjonen som har innledet en intern
framgangsmåte for å beslutte om en delegert myndighet
skal tilbakekalles, skal bestrebe seg på å underrette den
andre institusjonen og Kommisjonen i rimelig tid før
endelig beslutning tas, med angivelse av hvilken delegert
myndighet som kan bli tilbakekalt.
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3. Beslutningen om tilbakekalling innebærer at den
delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører
å gjelde. Den får anvendelse umiddelbart eller på en
senere tidspunkt angitt i beslutningen. Den berører ikke
gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i
kraft. Den skal kunngjøres i Den europeiske unions tidende.
Artikkel 42c
Innsigelser mot delegerte rettsakter
1. Europaparlamentet og Rådet kan gjøre innsigelse mot
en delegert rettsakt innen en frist på tre måneder fra den
dag underretningen ble gitt. På Europaparlamentets eller
Rådets initiativ forlenges denne fristen med tre måneder.
2. Dersom verken Europaparlamentet eller Rådet har
gjort innsigelse mot den delegerte rettsakten innen fristen
nevnt i nr. 1, skal den kunngjøres i Den europeiske unions
tidende og tre i kraft den dag som angis der. Den delegerte
rettsakten kan kunngjøres i Den europeiske unions tidende
og tre i kraft før utløpet av nevnte frist dersom både
Europaparlamentet og Rådet har underrettet Kommisjonen
om at de ikke har til hensikt å gjøre innsigelse.
3. Dersom Europaparlamentet eller Rådet gjør innsigelse
mot den delegerte rettsakten innen fristen nevnt i nr. 1, trer
den ikke i kraft. I samsvar med artikkel 296 i traktaten
om Den europeiske unions virkemåte skal institusjonen
som gjør innsigelse mot den delegerte rettsakten, grunngi
dette.»
8. Artikkel 47 skal lyde:
«Fram til 30. desember 2011, eller en tidligere dato
som i hvert enkelt tilfelle fastsettes av vedkommende
myndigheter, kan institusjoner som har fått anerkjent en
modell for spesifikk risiko før 1. januar 2007 i samsvar
med vedlegg V nr. 1, for denne eksisterende anerkjennelsen
anvende nr. 4 og 8 i vedlegg V til direktiv 93/6/EØF med
den ordlyd som gjaldt før 1. januar 2007.»
9. Vedleggene endres som angitt i vedlegg II til dette direktiv.
Artikkel 3
Innarbeiding i nasjonal lovgivning
1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme
a) artikkel 1 nr. 3, 4, 16 og 17 og vedlegg I nr. 1, nr. 2
bokstav c), nr. 3 og nr. 5 bokstav b) iii) senest 1. januar
2011, og
b) alle andre bestemmelser i dette direktiv som ikke er angitt i
bokstav a), senest 31. desember 2011.
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Når tiltakene nevnt i dette nummer vedtas av medlemsstatene,
skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det
skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for
henvisningen fastsettes av medlemsstatene.
2. I de lover og forskrifter som er nødvendige for å
etterkomme vedlegg I nr. 1, skal det kreves at kredittinstitusjoner
anvender de prinsipper som er fastsatt i dem, på
i) godtgjøring basert på kontrakter inngått før den faktiske
ikrafttredelsesdato i hver enkelt medlemsstat, og som
tildeles eller utbetales etter denne dag, og
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av den nevnte rammeavtalen i store jurisdiksjoner, skal
Kommisjonen senest 31. desember 2010 legge fram for
Europaparlamentet og Rådet en rapport om de framskritt
som gjøres med hensyn til internasjonal gjennomføring av
endringene i kapitaldekningsregelverket, eventuelt sammen
med hensiktsmessige forslag.
Artikkel 5
Ikrafttredelse
Dette direktiv trer i kraft dagen etter at det er kunngjort i Den
europeiske unions tidende.

ii) for tjenester som er ytt i 2010, godtgjøring som er tildelt,
men ennå ikke utbetalt, før den faktiske ikrafttredelsesdato
i hver enkelt medlemsstat.
3. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.
Artikkel 4
Rapportering
I lys av Basel-rammeavtalens internasjonale karakter og
risikoene ved ikke samtidig å gjennomføre endringene

Artikkel 6
Adressater
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Strasbourg, 24. november 2010.
For Europaparlamentet

For Rådet

J. BUZEK

O. CHASTEL

President

Formann
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VEDLEGG I
I vedlegg V, VI, VII, IX og XII til direktiv 2006/48/EF gjøres følgende endringer:
1) I vedlegg V skal nytt avsnitt lyde:
«11. GODTGJØRINGSPOLITIKK
23. Ved fastsettelsen og gjennomføringen av sin samlede godtgjøringspolitikk, herunder lønn og
skjønnsmessig fastsatte pensjonsytelser, for personalkategorier, herunder øverste ledelse, risikotakere,
personale med kontrollfunksjoner og ansatte hvis samlede godtgjøring ligger i samme godtgjøringsramme
som den øverste ledelsen og risikotakerne, hvis arbeidsoppgaver har en vesentlig innvirkning på deres
risikoprofil, skal kredittinstitusjoner overholde følgende prinsipper på en slik måte og i den utstrekning
som er hensiktsmessig med hensyn til deres størrelse og interne organisering samt virksomhetens art,
omfang og kompleksitet:
a) Godtgjøringspolitikken skal være forenlig med og fremme en forsvarlig og effektiv risikohåndtering,
og den skal ikke oppmuntre til risikotaking som overskrider det risikonivået kredittinstitusjonen
tolererer.
b) Godtgjøringspolitikken skal være i tråd med kredittinstitusjonens forretningsstrategi, målsetninger,
verdier og langsiktige interesser, og den skal omfatte tiltak for å unngå interessekonflikter.
c) Kredittinstitusjonens ledelsesorgan skal i sin tilsynsfunksjon vedta og regelmessig gjennomgå de
allmenne prinsippene for godtgjøringspolitikken og ha ansvar for dens gjennomføring.
d) Minst en gang i året skal gjennomføringen av godtgjøringspolitikken underlegges en sentral og
uavhengig internkontroll for å fastslå om den overholder de retningslinjer og framgangsmåter for
godtgjøring som ledelsesorganet har vedtatt i sin tilsynsfunksjon.
e) Medarbeidere som deltar i kontrollvirksomhet, skal være uavhengige av de forretningsenheter de
fører tilsyn med, ha den nødvendige myndighet og bli avlønnet etter hvordan de når målene som er
knyttet til funksjonene deres, uavhengig av resultatene til avdelingene de fører tilsyn med.
f)

Godtgjøringen til personer i den øverste ledelsen som utøver risikohåndterings‑ og
overholdelsesfunksjoner, skal underlegges direkte tilsyn av godtgjøringskomiteen nevnt i nr. 24 eller,
dersom en slik komité ikke er nedsatt, av ledelsesorganet i sin tilsynsfunksjon.

g) Når godtgjøringen er resultatavhengig, skal det samlede godtgjøringsbeløpet fastsettes på grunnlag
av en kombinert vurdering av den enkelte medarbeiders og den berørte forretningsenhets resultater og
kredittinstitusjonens samlede resultater, og ved vurderingen av den enkelte medarbeiders resultater
skal det tas hensyn til finansielle og ikke-finansielle kriterier.
h) Resultatvurderingen skal inngå i en flerårig ramme for å sikre langsiktigheten i vurderingen og at
den faktiske utbetalingen av de resultatavhengige bestanddelene av godtgjøringen fordeles over et
tidsrom der det tas hensyn til kredittinstitusjonens underliggende konjunktur og forretningsrisiko.
i)

Den samlede variable godtgjøringen får ikke begrense kredittinstitusjonens mulighet til å styrke sitt
kapitalgrunnlag.

j)

Garantert variabel godtgjøring skal forekomme bare unntaksvis og i forbindelse med nyansettelser,
og den skal være begrenset til det første ansettelsesåret.

k) I kredittinstitusjoner som nyter godt av ekstraordinær statlig inngripen
i)

skal den variable godtgjøringen være strengt begrenset til en prosentdel av nettoinntektene når
den er uforenlig med opprettholdelsen av et forsvarlig kapitalgrunnlag og opphør av statsstøtten
innen rimelig tid,
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ii) skal de relevante vedkommende myndigheter kreve at kredittinstitusjonene omstrukturerer
godtgjøringen slik at den blir forenlig med forsvarlig risikohåndtering og langsiktig vekst,
herunder, der det er hensiktsmessig, at de fastsetter grenser for godtgjøring til personer som i
praksis leder kredittinstitusjonens virksomhet i henhold til artikkel 11 nr. 1,
iii) skal det ikke utbetales godtgjøring til personer som i praksis leder kredittinstitusjonens
virksomhet i henhold til artikkel 11 nr. 1, med mindre det er berettiget.
l)

Det skal være en passende balanse mellom faste og variable bestanddeler av den samlede godtgjøringen,
og den faste bestanddelen skal utgjøre en tilstrekkelig stor andel av den samlede godtgjøringen til at
det er mulig å gjennomføre en fullt fleksibel politikk med hensyn til variable godtgjøringsbestanddeler,
herunder muligheten til ikke å utbetale noen variabel godkjøringsbestanddel.
Kredittinstitusjonene skal fastsette et passende forhold mellom de faste og de variable bestanddelene
av den samlede godtgjøringen.

m) Betalinger knyttet til tidlig oppsigelse av en kontrakt skal gjenspeile de resultater som er oppnådd
over tid, og skal være utformet slik at de ikke belønner manglende resultatoppnåelse.
n) Ved målingen av de resultater som anvendes for å beregne variable godtgjøringsbestanddeler
eller grupper av variable godtgjøringsbestanddeler, skal det inngå en justering for alle former for
eksisterende og framtidige risikoer, og det skal tas hensyn til kapitalkostnadene og den nødvendige
likviditet.
Ved fordelingen av de variable godtgjøringsbestanddelene i kredittinstitusjonen skal det også tas
hensyn til alle former for eksisterende og framtidige risikoer.
o) En betydelig andel, og i alle tilfeller minst 50 %, av enhver variabel godtgjøring skal bestå av en
passende sammensetning av
i)

aksjer eller tilsvarende eierinteresser, avhengig av den berørte kredittinstitusjonens juridiske
form, eller instrumenter knyttet til aksjer eller, for kredittinstitusjoner som ikke er børsnotert,
tilsvarende instrumenter som ikke er kontantinstrumenter, og

ii) der det er relevant, andre instrumenter i henhold til artikkel 66 nr. 1a bokstav a) som i tilstrekkelig
grad løpende gjenspeiler kredittinstitusjonens kredittkvalitet.
Instrumentene nevnt i dette nummer skal omfattes av en hensiktsmessig tilbakeholdelsespolitikk som
er utformet slik at insitamentene tilpasses kredittinstitusjonens langsiktige interesser. Medlemsstatene
eller deres vedkommende myndigheter kan sette begrensninger for typen og utformingen av disse
instrumentene eller forby visse instrumenter dersom det anses hensiktsmessig. Dette nummer får
anvendelse på både den andel av den variable godtgjøringsbestanddelen som utsettes i samsvar med
bokstav p), og den andel av den variable godtgjøringsbestanddelen som ikke utsettes.
p) En betydelig andel, og i alle tilfeller minst 40 %, av den variable godtgjøringsbestanddelen skal
utsettes i et tidsrom på minst tre‑fem år og skal behørig tilpasses virksomhetens art og risiko samt den
berørte medarbeiders arbeidsoppgaver.
Godtgjøring som skal utbetales i samsvar med en utsettelsesordning, skal ikke utbetales raskere enn
på pro rata‑grunnlag. Dersom den variable godtgjøringsbestanddelen utgjør et særlig høyt beløp,
skal minst 60 % av beløpet utsettes. Varigheten av utsettelsesperioden skal fastsettes i samsvar
med institusjonens konjunkturforløp, virksomhetens art og risiko samt den berørte medarbeiders
arbeidsoppgaver.
q) Den variable godtgjøringen, herunder den utsatte delen, utbetales eller tildeles bare dersom
den er forsvarlig ut fra kredittinstitusjonens samlede finansielle situasjon og berettiget ut fra
kredittinstitusjonens, forretningsenhetens og den berørte medarbeiders resultater.
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Uten at det berører de allmenne prinsipper i nasjonal kontrakts‑ og arbeidsrett, skal den samlede
variable godtgjøringen som hovedregel reduseres betydelig når kredittinstitusjonens finansielle
resultat er svakt eller negativt, idet det tas hensyn til både den nåværende godtgjøringen og
reduksjoner i utbetalinger av tidligere opptjente beløp, herunder gjennom ordninger for fradrag eller
tilbakebetaling.
r)

Pensjonspolitikken er i tråd med kredittinstitusjonens forretningsstrategi, målsetninger, verdier og
langsiktige interesser.
Dersom den ansatte forlater kredittinstitusjonen før pensjonsalder, skal kredittinstitusjonen
tilbakeholde de skjønnsmessig fastsatte pensjonsytelsene i et tidsrom på fem år i form av instrumenter
nevnt i bokstav o). Når en ansatt når pensjonsalder, skal de skjønnsmessig fastsatte pensjonsytelsene
utbetales til den ansatte i form av instrumenter nevnt i bokstav o) etter en tilbakeholdelsesperiode på
fem år.

s)

Medarbeiderne skal forplikte seg til ikke å benytte personlige sikringsstrategier eller forsikringer
knyttet til godtgjøring og ansvar for å undergrave de risikotilpasningsvirkninger som er innebygget i
deres godtgjøringsordninger.

t)

Variabel godtgjøring skal ikke utbetales gjennom instrumenter eller metoder som gjør det enklere å
omgå kravene i dette direktiv.
Prinsippene fastsatt i dette nummer skal anvendes av kredittinstitusjoner på konsernnivå, på
morforetaksnivå og på datterforetaksnivå, herunder de som er etablert i finanssentre offshore.

24. Kredittinstitusjoner som er betydelige i kraft av sin størrelse og interne organisering samt virksomhetens
art, omfang og kompleksitet, skal opprette en godtgjøringskomité. Godtgjøringskomiteen skal
sammensettes på en måte som gjør det mulig for den å foreta en sakkyndig og uavhengig vurdering av
godtgjøringspolitikk og godtgjøringspraksis samt de insitamenter som skapes for å håndtere risiko, kapital
og likviditet.
Godtgjøringskomiteen skal ha ansvar for det forberedende arbeidet i forbindelse med beslutninger om
godtgjøring, herunder slike som vil ha følger for den berørte kredittinstitusjons risiko og risikohåndtering,
og som skal tas av ledelsesorganet i sin tilsynsfunksjon. Lederen og medlemmene av godtgjøringskomiteen
skal være medlemmer av ledelsesorganet som ikke deltar i den daglige ledelsen av den berørte
kredittinstitusjon. Når slike beslutninger forberedes, skal godtgjøringskomiteen ta hensyn til aksjeeiernes,
investorenes og andre berørte parters langsiktige interesser i kredittinstitusjonen.»
2) I vedlegg VI del 1 gjøres følgende endringer:
a) Nr. 8 skal lyde:
«8. Uten at det berører nr. 9‑11 skal engasjementer med regionale og lokale myndigheter risikovektes som
engasjementer med institusjoner, med forbehold for nummer 11a. Denne behandlingen er uavhengig
av utøvelsen av det skjønn som er nevnt i artikkel 80 nr. 3. Fortrinnsbehandlingen for kortsiktige
engasjementer som angitt i nr. 31, 32 og 37, kommer ikke til anvendelse.»
b) Nytt nummer skal lyde:
«11a. Uten at det berører nr. 9‑11 skal engasjementer med medlemsstatenes regionale og lokale myndigheter
som er uttrykt og finansiert i vedkommende myndigheters egen valuta, gis en risikovekt på 20 %.»
c) I nr. 68 gjøres følgende endringer:
i)

Første ledd bokstav d) og e) skal lyde:
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«d) Lån som er sikret i boligeiendom eller aksjer i finske boligselskaper, som nevnt i nr. 46, opp til den
laveste verdi av hovedstolen av panterettene sammenstilt med eventuelle tidligere panteretter og 80
% av de pantsatte eiendommenes verdi, i prioriterte andeler utstedt av franske «fonds communs de
créances», eller i tilsvarende verdipapiriseringsenheter som er underlagt en medlemsstats lovgivning,
og som verdipapiriserer engasjementer i boligeiendom. Dersom slike prioriterte andeler anvendes som
sikkerhet, skal det særskilte offentlige tilsynet for å verne obligasjonseierne, som fastsatt i artikkel 52
nr. 4 i europaparlaments‑ og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover
og forskrifter om foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (investeringsforetak)
(*), sikre at de underliggende eiendelene for slike andeler til enhver tid og så lenge de inngår i
sikkerhetsmassen, består av minst 90 % panteretter i boligeiendom, som er sammenstilt med
eventuelle tidligere panteretter opp til den laveste verdi av hovedstolen som forfaller via andelene,
hovedstolen av panterettene og 80 % av de pantsatte eiendommenes verdi, at andelene er kvalifisert
til risikoklasse 1 i henhold til dette vedlegg, og at slike andeler ikke overstiger 10 % av det nominelle
beløpet av den utestående emisjonen.
Engasjementer som skyldes overføring og forvaltning av debitorers betalinger eller avviklingsproveny
for lån med sikkerhet i pantsatte eiendommer av prioriterte andeler eller obligasjoner, skal ikke inngå
i beregningen av grensen på 90 %.
e) Lån som er sikret i næringseiendom eller aksjer i finske boligselskaper, som nevnt i nr. 52, opp til den
laveste verdi av hovedstolen av panterettene sammenstilt med eventuelle tidligere panteretter og 60 %
av de pantsatte eiendommenes verdi, i prioriterte andeler utstedt av franske «fonds communs de
créances», eller i tilsvarende verdipapiriseringsenheter som er underlagt en medlemsstats lovgivning,
og som verdipapiriserer engasjementer i næringseiendom. Dersom slike prioriterte andeler anvendes
som sikkerhet, skal det særskilte offentlige tilsynet for å verne obligasjonseierne, som fastsatt i
artikkel 52 nr. 4 i europaparlaments‑ og rådsdirektiv 2009/65/EF, sikre at de underliggende eiendelene
for slike andeler til enhver tid og så lenge de inngår i sikkerhetsmassen, består av minst 90 %
panteretter i næringseiendom, som er sammenstilt med eventuelle tidligere panteretter opp til den
laveste verdi av hovedstolen som forfaller via andelene, hovedstolen av panterettene og 60 % av de
pantsatte eiendommenes verdi, at andelene er kvalifisert til risikoklasse 1i henhold til dette vedlegg,
og at slike andeler ikke overstiger 10 % av det nominelle beløpet av den utestående emisjonen.
Vedkommende myndigheter kan godkjenne lån sikret i næringseiendom der forholdet lån/verdi
på 60 % overstiges opp til et høyeste nivå på 70 %, dersom verdien av de samlede eiendelene som er
stilt som sikkerhet for obligasjonene med fortrinnsrett, overstiger det utestående nominelle beløpet
av obligasjonene med fortrinnsrett med minst 10 %, og obligasjonseiernes fordringer oppfyller
kravene til rettssikkerhet i vedlegg VIII. Obligasjonseiernes fordring skal ha fortrinnsrett framfor alle
andre fordringer på sikkerheten. Engasjementer som skyldes overføring og forvaltning av debitorers
betalinger eller avviklingsproveny for lån med sikkerhet i pantsatte eiendommer av prioriterte andeler
eller obligasjoner, skal ikke inngå i beregningen av grensen på 90 %.»
__________
(*) EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32.
ii) Tredje ledd skal lyde:
«Fram til 31. desember 2013 kommer grensen på 10 % for prioriterte andeler utstedt av franske «fonds
communs de créances» eller i tilsvarende verdipapiriseringsenheter som angitt i bokstav d) og e), ikke til
anvendelse, forutsatt at
i)

de verdipapiriserte engasjementene i boligeiendom eller næringseiendom ble initiert av et medlem i
samme konsoliderte gruppe som utstederen av obligasjonene med fortrinnsrett også er medlem i, eller
av en enhet som er tilknyttet samme sentralorgan som utstederen av obligasjonene med fortrinnsrett
også er tilknyttet (det felles gruppemedlemsskapet eller den felles tilknytningen skal fastsettes på det
tidspunkt da de prioriterte andelene stilles som sikkerhet for obligasjoner med fortrinnsrett), og

ii) et medlem i samme konsoliderte gruppe som utstederen av obligasjonene med fortrinnsrett også
er medlem i, eller en enhet som er tilknyttet samme sentralorgan som utstederen av obligasjonene
med fortrinnsrett også er tilknyttet, beholder hele førstetapstransjen som understøtter disse prioriterte
andelene.
Kommisjonen skal senest 31. desember 2012 vurdere om unntaket fastsatt i tredje ledd er
hensiktsmessig og, dersom det er relevant, om det er hensiktsmessig å utvide denne behandlingen
til å omfatte alle andre typer obligasjoner med fortrinnsrett. I lys av denne gjennomgåelsen kan
Kommisjonen, dersom det er hensiktsmessig, vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 151a
og på vilkårene fastsatt i artikkel 151b og 151c for å forlenge unntaket, gjøre det permanent eller
utvide det til å omfatte andre typer obligasjoner med fortrinnsrett.»
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3) Vedlegg VII del 2 avsnitt 1 nr. 8 bokstav d) skal lyde:
«d) Obligasjoner med fortrinnsrett som definert i vedlegg VI del 1 nr. 68‑70 kan tilordnes en LGD‑verdi
på 11,25 %.»
4) I vedlegg IX gjøres følgende endringer:
a) I del 3 nr. 1 skal ny bokstav lyde:
«c) Kredittvurderingen skal verken helt eller delvis baseres på ufinansiert støtte fra kredittinstitusjonen
selv. I slike tilfeller skal kredittinstitusjonen betrakte den relevante posisjonen som om den ikke var
kredittvurdert, og anvende relevant behandling av ikke-kredittvurderte posisjoner som angitt i del 4.»
b) I del 4 gjøres følgende endringer:
i)

Nr. 5 skal lyde:
«5. Når en kredittinstitusjon har to eller flere overlappende posisjoner i en verdipapirisering, skal den
i den utstrekning de overlapper hverandre, i sin beregning av risikovektede engasjementsbeløp
bare ta med den posisjonen eller den delen av en posisjon som gir de høyeste risikovektede
engasjementsbeløpene. Kredittinstitusjonen kan også anerkjenne en slik overlapping mellom
kapitalkrav for spesifikk risiko for posisjoner i handelsporteføljen og kapitalkrav for posisjoner i
bankporteføljen, forutsatt at kredittinstitusjonen kan beregne og sammenligne kapitalkravene for
de berørte posisjonene. I dette nummer menes med «overlapping» at posisjonene helt eller delvis
representerer et engasjement med samme risiko, slik at det så langt de overlapper hverandre, dreier
seg om ett enkelt engasjement.
Når del 3 nr. 1 bokstav c) får anvendelse på posisjoner i en ABCP, kan kredittinstitusjonen etter
godkjenning fra vedkommende myndigheter benytte risikovekten som er tildelt en likviditetsfasilitet,
for å beregne det risikovektede engasjementsbeløpet for ABCP-en dersom likviditetsfasiliteten er
sidestilt med ABCP-en, slik at de utgjør overlappende posisjoner og 100 % av ABCP-en utstedt av
programmet er dekket av likviditetsfasiliteter.»

ii)

Nr. 6 skal lyde:
«6. Med forbehold for nr. 8 skal det risikovektede engasjementsbeløpet til en kredittvurdert
verdipapiriseringsposisjon eller reverdipapiriseringsposisjon beregnes ved å gi engasjementsverdien
den risikovekt som er tilknyttet den risikoklasse som vedkommende myndigheter har fastsatt at
kredittvurderingen er tilknyttet, i samsvar med artikkel 98 og slik det er fastsatt i tabell 1.»

iii)

Tabell 1 skal lyde:
«Tabell 1

1

2

3

4
(bare for kreditt
vurderinger
som ikke er
kortsiktige)

Verdi
papiriserings
posisjoner

20 %

50 %

100 %

350 %

1250 %

Reverdi
papiriserings
posisjoner

40 %

100 %

225 %

650 %

1250 %»

Risikoklasse

iv)

Tabell 2 utgår.

v)

Nr. 46 skal lyde:

alle andre
risikoklasser

«46.I henhold til den eksterne kredittvurderingsmetoden skal det risikovektede engasjementsbeløpet
til en kredittvurdert verdipapiriseringsposisjon eller reverdipapiriseringsposisjon beregnes ved
å gi engasjementsverdien den risikovekt som er tilknyttet den risikoklasse som vedkommende
myndigheter har fastsatt at kredittvurderingen er tilknyttet, i samsvar med artikkel 98 og slik det er
fastsatt i tabell 4, multiplisert med 1,06.»
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vi)
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Tabell 4 skal lyde:
«Tabell 4
Risikoklasse

Verdipapiriseringsposisjoner

Kreditt
vurderinger
som ikke er
kortsiktige

Kortsiktige
kreditt
vurderinger

A

B

C

D

E

1

1

7%

12 %

20 %

20 %

30 %

2

8%

15 %

25 %

25 %

40 %

3

10 %

18 %

35 %

35 %

50 %

12 %

20 %

40 %

65 %

5

20 %

35 %

60 %

100 %

6

35 %

50 %

100 %

150G %

60 %

75 %

150 %

225 %

4

7

2

3

8

100 %

200 %

350 %

9

250 %

300 %

500 %

10

425 %

500 %

650 %

11

650 %

750 %

850 %

alle andre og ikke‑kredittvurderte

vii)

Reverdipapiriseringsposisjoner

1250 %»

Tabell 5 utgår.

viii) Nr. 47 skal lyde:
«47.Vektingen i kolonne C i tabell 4 skal anvendes dersom verdipapiriseringsposisjonen ikke er i en
reverdipapiriseringsposisjon, og dersom det faktiske antallet verdipapiriserte engasjementer er mindre
enn seks. For de øvrige verdipapiriseringsposisjoner som ikke er reverdipapiriseringsposisjoner,
skal vektingen i kolonne B anvendes, med mindre posisjonen er i den høyest prioriterte transjen
i en verdipapirisering. I så fall skal vektingen i kolonne A anvendes. For reverdipapiriseringer
skal vektingen i kolonne E anvendes, med mindre reverdipapiriseringsposisjonen er den høyest
prioriterte transjen i reverdipapiriseringen og ingen av de underliggende engasjementene selv var
reverdipapiriseringsengasjementer. I så fall skal kolonne D anvendes. Ved fastsettelsen av om en
transje har høyest prioritet, er det ikke nødvendig å ta hensyn til forfalte beløp i henhold til rente‑
eller valutaderivatkontrakter, forfalte gebyrer eller andre lignende betalinger.»
ix)

Nr. 48 utgår.

x)

Nr. 49 skal lyde:
«49.Ved beregningen av det faktiske antallet verdipapiriserte engasjementer skal flere engasjementer
med én og samme debitor behandles som ett engasjement. Det faktiske antallet engasjementer blir
beregnet som
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der EADi utgjør summen av engasjementsverdiene av alle engasjementer med iende debitor. Dersom
den delen av porteføljen som er tilknyttet det største engasjementet, C1, er tilgjengelig, kan
kredittinstitusjonen beregne N som 1/C1.»
xi)

Nr. 50 utgår.

xii)

Nr. 52 skal lyde:
«52.Med forbehold for nr. 58 og 59 skal risikovekten for en verdipapiriseringsposisjon beregnet
etter den formelbaserte tilsynsmetoden være den risikovekten som anvendes i henhold til nr. 53.
Risikovekten skal imidlertid ikke være lavere enn 20 % for reverdipapiriseringsposisjoner og 7 %
for alle andre verdipapiriseringsposisjoner.»

xiii) Nr. 53 sjette ledd skal lyde:
«N er det faktiske antall engasjementer beregnet i samsvar med nr. 49. I forbindelse med
reverdipapiriseringer skal kredittinstitusjonen ta hensyn til antall verdipapiriseringsengasjementer i
gruppen, og ikke til antall underliggende engasjementer i de opprinnelige gruppene som de underliggende
verdipapiriseringsengasjementene stammer fra.»
5) I vedlegg XII gjøres følgende endringer:
a) Overskriften skal lyde:
«TEKNISKE KRITERIER FOR GJENNOMSIKTIGHET OG OFFENTLIGGJØRING»
b) I del 2 gjøres følgende endringer:
i)

Nr. 9 og 10 skal lyde:
«9. Kredittinstitusjoner som beregner sine kapitalkrav i samsvar med artikkel 75 bokstav b) og c),
skal opplyse om disse kravene separat for hver risiko som omhandles i de nevnte bestemmelsene.
Dessuten skal det opplyses om kapitalkravene separat for den spesifikke renterisikoen i
verdipapiriseringsposisjoner.
10. Følgende opplysninger skal gis av alle kredittinstitusjoner som beregner sine kapitalkrav i samsvar
med vedlegg V til direktiv 2006/49/EF:
a) For hver enkelt underportefølje:
i)

særtrekkene ved de modeller som benyttes,

ii) for kapitalkravene i samsvar med nr. 5a og 5l i vedlegg V til direktiv 2006/49/EF hver for seg,
de metoder som anvendes og de risikoer som måles ved bruk av en intern modell, herunder en
beskrivelse av den metoden kredittinstitusjonen anvender for å fastsette likviditetshorisonter,
de metoder som anvendes for å oppnå en kapitalvurdering som er forenlig med den påkrevde
standard for soliditet, og de metoder som anvendes ved valideringen av modellen,
iii) en beskrivelse av de stresstester som er benyttet på underporteføljen,
iv) en beskrivelse av de metoder som er benyttet ved etterkontroller og for å validere om de
interne modellene og modellprosessene er nøyaktige og konsekvente.
b) Omfanget av vedkommende myndighets godkjenning.
c) En beskrivelse av omfanget av og metodene for overholdelse av kravene fastsatt i vedlegg VII
del B til direktiv 2006/49/EF.
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d) Høyeste, laveste og gjennomsnittlige verdier for følgende:
i)

daglige «value-at-risk»-beløp i løpet av rapporteringsperioden og ved periodens utløp,

ii) stressede «value-at-risk»-beløp i løpet av rapporteringsperioden og ved periodens utløp,
iii) kapitalkrav i samsvar med nr. 5a og 5l i vedlegg V til direktiv 2006/49/EF hver for seg i løpet
av rapporteringsperioden og ved periodens utløp.
e) Kapitalbeløpet i samsvar med nr. 5a og 5l i vedlegg V til direktiv 2006/49/EF hver for seg,
sammen med den veide gjennomsnittlige likviditetshorisonten for hver underportefølje som
omfattes.
f)

En sammenligning av de daglige «value-at-risk»-beløpene ved dagens slutt og den daglige
endringen i porteføljeverdien ved slutten av den etterfølgende virkedag, sammen med en analyse
av eventuelle viktige overskridelser i løpet av rapporteringsperioden.»

ii) Nr. 14 skal lyde:
«14.Kredittinstitusjoner som beregner risikovektede engasjementsbeløp i samsvar med artikkel 94‑101
eller kapitalkrav i samsvar med nr. 16a i vedlegg I til direktiv 2006/49/EF, skal gi følgende
opplysninger, der det er relevant, separat for posisjoner i og utenfor handelsporteføljen:
a) En beskrivelse av kredittinstitusjonens målsettinger med hensyn til verdipapiriseringsvirksomhet.
b) Arten av andre risikoer, herunder den likviditetsrisiko som er knyttet til verdipapiriserte eiendeler.
c) Arten av risikoer som er knyttet til prioriteten til de underliggende verdipapiriseringsposisjoner
og til de eiendeler som ligger til grunn for disse verdipapiriseringsposisjonene, som erverves og
beholdes i forbindelse med reverdipapiriseringer.
d) Kredittinstitusjonens ulike roller i verdipapiriseringsprosessen.
e) En indikasjon på omfanget av kredittinstitusjonens engasjement i hver av rollene nevnt i
bokstav d).
f)

En beskrivelse av de prosesser som er innført for å overvåke endringer i
verdipapiriseringsengasjementenes kredittrisiko og markedsrisiko, herunder opplysninger om
hvordan utviklingen i de underliggende eiendelene påvirker verdipapiriseringsengasjementer, og
en beskrivelse av hvordan disse prosessene er forskjellige for reverdipapiriseringsengasjementer.

g) En beskrivelse av kredittinstitusjonens politikk for anvendelse av risikosikring og
ikke‑finansiert beskyttelse for å redusere risikoene i forbindelse med tilbakeholdte
verdipapiriseringsengasjementer og reverdipapiriseringsengasjementer, herunder angivelse av
viktige sikringsmotparter etter relevante engasjementskategorier.
h) Metodene for beregning av risikovektede engasjementsbeløp som kredittinstitusjonen følger i
sin verdipapiriseringsvirksomhet, herunder hvilke typer verdipapiriseringsengasjementer den
enkelte metode anvendes på.
i)

Hvilke typer spesialforetak for verdipapirisering som den organiserende kredittinstitusjonen
benytter for å verdipapirisere engasjementer med tredjemann, herunder hvorvidt og
eventuelt i hvilken form og i hvilket omfang kredittinstitusjonen har engasjementer med
disse spesialforetakene, separat for engasjementer i og utenfor balansen, samt en liste over
de enheter som kredittinstitusjonen forvalter eller gir råd til, og som investerer i enten de
verdipapiriseringsposisjonene som kredittinstitusjonen har verdipapirisert, eller i spesialforetak
for verdipapirisering som kredittinstitusjonen organiserer.

j)

Et sammendrag av kredittinstitusjonens regnskapsprinsipper for verdipapiriseringsvirksomhet,
herunder
i)

om transaksjonene blir behandlet som salg eller finansiering,
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ii) innregning av gevinster på salg,
iii) metoder, viktige forutsetninger og inndata samt endringer i forhold til den foregående
perioden for vurdering av verdipapiriseringsposisjoner,
iv) behandlingen av syntetiske verdipapiriseringer dersom disse ikke omfattes av andre
regnskapsprinsipper,
v) hvordan eiendeler i påvente av verdipapirisering verdsettes, og hvorvidt de bokføres i eller
utenfor kredittinstitusjonens handelsportefølje,
vi) retningslinjer for balanseoppføring av forpliktelser for ordninger som kan føre til krav om at
kredittinstitusjonen yter finansiell støtte for verdipapiriserte eiendeler.
k) Navnene på de eksterne kredittvurderingsinstitusjonene som er benyttet i verdipapiriseringer, og
engasjementstypene som hvert enkelt byrå er benyttet for.
l)

Dersom det er relevant, en beskrivelse av metoden med intern vurdering som omhandlet i vedlegg
IX del 4, herunder strukturen i prosessen med intern vurdering og forholdet mellom interne og
eksterne vurderinger, anvendelse av intern vurdering for andre formål enn beregning av kapital,
kontrollordninger for prosessen med intern vurdering, herunder en redegjørelse for uavhengighet,
ansvarlighet og gjennomgåelse av prosessen med intern vurdering, engasjementstyper som
prosessen med intern vurdering anvendes på, og stressfaktorer som anvendes for å fastsette
kredittforbedringsnivåer, etter engasjementstype.

m) En forklaring av vesentlige endringer i de kvantitative offentliggjøringene i bokstav n)‑q) siden
siste rapporteringsperiode.
n) Separat for posisjoner i og utenfor handelsporteføljen, følgende opplysninger inndelt etter
engasjementstype:
i)

det samlede utestående beløp for engasjementer som er verdipapirisert av kredittinstitusjonen,
separat for tradisjonelle og syntetiske verdipapiriseringer og verdipapiriseringer som
kredittinstitusjonen bare organiserer,

ii) det samlede beløp for balanseførte verdipapiriseringsposisjoner som er holdt tilbake eller
kjøpt, og verdipapiriseringsposisjoner utenfor balansen,
iii) det samlede beløp for eiendeler som avventer verdipapirisering,
iv) for verdipapiriserte fasiliteter som er gjenstand for tidlig amortisering, samlede
utnyttede engasjementer som er tilført henholdsvis initiativtakernes og investorenes
interesser, kredittinstitusjonens samlede kapitalkrav mot initiativtakerens interesser og
kredittinstitusjonens samlede kapitalkrav mot investorens andeler av utnyttede saldoer og
uutnyttede kredittlinjer,
v) beløp for verdipapiriseringsposisjoner som trekkes fra ansvarlig kapital eller gis en risikovekt
på 1 250 %,
vi) et sammendrag av verdipapiriseringsvirksomheten i inneværende periode, herunder beløp
for de verdipapiriserte engasjementene og bokført gevinst eller tap på salg.
o) Separat for posisjoner i og utenfor handelsporteføljen gis følgende opplysninger:
i)

det samlede beløp for verdipapiriseringsposisjoner som er holdt tilbake eller kjøpt,
og de tilknyttede kapitalkravene, inndelt i verdipapiriseringsengasjementer og
reverdipapiriseringsengasjementer og videre inndelt i et fornuftig antall risikovekt- eller
kapitalkravintervaller for hver av de anvendte metoder for fastsettelse av kapitalkrav,
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ii) det samlede beløp for reverdipapiriseringsengasjementer som er holdt tilbake eller kjøpt,
inndelt etter engasjement før og etter risikosikring/forsikring og engasjement med finansielle
garantister, inndelt etter garantistenes kredittverdighetskategorier eller navn.
p) For engasjementer utenfor handelsporteføljen og for engasjementer som er verdipapirisert
av kredittinstitusjonen, beløpet for nedskrevne/forfalte verdipapiriserte eiendeler samt
kredittinstitusjonens bokførte tap i inneværende periode, begge inndelt etter engasjementstype.
q) For engasjementer i handelsporteføljen, de samlede utestående engasjementer som er
verdipapirisert av kredittinstitusjonen og omfattet av et kapitalkrav for markedsrisiko, inndelt
etter tradisjonelle og syntetiske verdipapiriseringer og etter engasjementskategori.»
iii) Nytt nummer skal lyde:
«15.Følgende opplysninger, herunder regelmessige ajourføringer minst en gang per år, skal offentliggjøres
om kredittinstitusjonens godtgjøringspolitikk og godtgjøringspraksis for de personalkategorier hvis
arbeidsoppgaver har en vesentlig innvirkning på dens risikoprofil:
a) Opplysninger om beslutningsprosessen som ligger til grunn for fastsettelsen av
godtgjøringspolitikken, herunder eventuelt opplysninger om godtgjøringskomiteens
sammensetning og mandat, navnet på den eksterne konsulenten som er blitt innleid med henblikk
på å fastsette godtgjøringspolitikken, og de relevante berørte parters rolle.
b) Opplysninger om sammenhengen mellom lønn og resultater.
c) De viktigste kjennetegnene ved godtgjøringssystemet, herunder opplysninger om hvilke kriterier
som legges til grunn for resultatmålinger og risikojusteringer, utsettelsespolitikk og kriterier for
ervervelse av rettigheter.
d) Opplysninger om hvilke resultatkriterier som legges til grunn for tildeling av rettigheter til aksjer,
opsjoner eller variable bestanddeler av godtgjøringen.
e) De viktigste parametrer og begrunnelser for ordninger med variable bestanddeler og andre ikkekontante ytelser.
f)

Samlede kvantitative opplysninger om godtgjøring, inndelt etter forretningsområde.

g) Samlede kvantitative opplysninger om godtgjøring, inndelt etter øverste ledelse og de
personalkategorier hvis arbeidsoppgaver har en vesentlig innvirkning på kredittinstitusjonens
risikoprofil, med angivelse av følgende:
i)

godtgjøringsbeløpene for regnskapsåret, oppdelt i fast og variabel godtgjøring og antall
begunstigede,

ii) den variable godtgjøringens beløp og former, oppdelt i kontanter, aksjer, instrumenter som
er knyttet til aksjer, og andre typer,
iii) beløp for utestående utsatt godtgjøring, oppdelt i godtgjorte og ikke godtgjorte andeler,
iv) beløp for utsatt godtgjøring som er tildelt i regnskapsåret, utbetalt og redusert gjennom
justeringer av resultatene,
v) utbetalinger i forbindelse med nyansettelser og sluttvederlag som er utbetalt i regnskapsåret,
og antall mottakere av slike utbetalinger, og
vi) beløp for sluttvederlag som er utbetalt i regnskapsåret, antall mottakere av slike utbetalinger
og det høyeste beløp som er utbetalt til én enkelt person.
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For kredittinstitusjoner som er betydelige i kraft av sin størrelse og interne organisering samt
virksomhetens art, omfang og kompleksitet, skal de kvantitative opplysningene nevnt i dette
nummer også gjøres tilgjengelige for offentligheten når det gjelder de personer som i praksis
leder kredittinstitusjonens virksomhet i henhold til artikkel 11 nr. 1.
Kredittinstitusjonene skal oppfylle kravene i dette nummer på en måte som er hensiktsmessig ut
fra deres størrelse og interne organisering samt virksomhetens art, omfang og kompleksitet, og
uten at det berører direktiv 95/46/EF.»
______
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VEDLEGG II

I vedlegg I, II, V og VII til direktiv 2006/49/EF gjøres følgende endringer:

1) I vedlegg I gjøres følgende endringer:

a) I nr. 8 gjøres følgende endringer:

i)

I første ledd skal innledningen lyde:

‘8. Når det skal beregnes kapitalkrav for markedsrisiko til den part som påtar seg kredittrisikoen
(«selgeren av beskyttelse»), og med mindre noe annet er angitt, skal det nominelle beløpet
for kredittderivatkontrakten benyttes. Uten hensyn til første punktum kan institusjonen velge
å erstatte den nominelle verdien med den nominelle verdien minus eventuelle endringer i
kredittderivatets markedsverdi siden handelens begynnelse. For beregning av den spesifikke risiko
skal kredittderivatkontraktens løpetid anvendes istedenfor forpliktelsens løpetid, med unntak for
totalavkastningsbytteavtaler. Posisjoner fastsettes slik:»

ii) Bokstav v) tredje ledd skal lyde:

«Dersom et kredittderivat der beskyttelsen opphører etter n-te utløsende hendelse, blir vurdert eksternt,
skal selgeren av beskyttelse beregne kapitalkravet for spesifikk risiko ved å benytte vurderingen av
derivatet og anvende respektive risikovekter for verdipapiriseringene i relevant omfang.»

b) Nr. 14 første ledd skal lyde:

«14. Institusjonen skal plassere sine nettoposisjoner i handelsporteføljen i instrumenter som ikke er
verdipapiriseringsposisjoner, beregnet i samsvar med nr. 1, i de relevante kategoriene i tabell 1 på
grunnlag av utsteder/debitor, ekstern eller intern kredittvurdering og gjenværende løpetid, og deretter
multiplisere dem med vektene angitt i nevnte tabell. Institusjonen skal summere de vektede posisjonene
som følger av anvendelsen av dette nummer (uansett om de er lange eller korte), for å beregne
kapitalkravet for spesifikk risiko. Den skal beregne kapitalkravet for spesifikk risiko for posisjoner som
er verdipapiriseringsposisjoner, i samsvar med nr. 16a.

Ved anvendelse av dette nummer og nr. 14a og 16a kan institusjonen begrense produktet av vektingen
og nettoposisjonen til det største mulige tapet knyttet til misligholdsrisikoen. For en kort posisjon kan
grensen beregnes som en verdiendring som følge av at misligholdsrisikoen knyttet til de underliggende
navnene plutselig bortfaller.»

c) Nye numre skal lyde:

«14a. Som unntak fra nr. 14 kan en institusjon fastsette kapitalkravet for spesifikk risiko for
korrelasjonshandelsporteføljen som det høyeste av følgende beløp:

a) det samlede kapitalkravet for spesifikk risiko som ville gjelde bare for lange nettoposisjoner i
korrelasjonshandelsporteføljen,

b) det samlede kapitalkravet for spesifikk risiko som ville gjelde bare for korte nettoposisjoner i
korrelasjonshandelsporteføljen.

14b. Korrelasjonshandelsporteføljen skal bestå av verdipapiriseringsposisjoner og kredittderivater der
beskyttelsen opphører etter n-te utløsende hendelse, som oppfyller følgende kriterier:
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a) posisjonene er verken reverdipapiriseringsposisjoner, opsjoner på en verdipapiriseringstransje eller
andre derivater av verdipapiriseringsengasjementer som ikke yter en pro rata‑andel av utbyttet av
en verdipapiriseringstransje, og
b) alle referanseinstrumenter er enten knyttet til én forpliktelse, herunder kredittderivater knyttet til
én forpliktelse som det foreligger et likvid toveismarked for, eller alminnelig handlede indekser
som er basert på disse referanseenhetene. Et toveismarked anses å eksistere dersom det foreligger
uavhengige tilbud om kjøp og salg basert på god tro, slik at en pris som i rimelig grad er knyttet
til siste salgspris eller gjeldende konkurrerende noteringer for kjøp og salg basert på god tro, kan
fastsettes innen én dag og gjøres opp til avtalt pris innen relativt kort tid i samsvar med vanlig
handelspraksis.
14c. Posisjoner som henviser til ett av følgende, skal ikke inngå i korrelasjonshandelsporteføljen:
a) et underliggende engasjement som kan plasseres i engasjementskategoriene nevnt i artikkel 79 nr. 1
bokstav h) og i) i direktiv 2006/48/EF utenfor en institusjons handelsportefølje, eller
b) en fordring på et spesialforetak.
En institusjon kan i korrelasjonshandelsporteføljen ta med posisjoner som er verken
verdipapiriseringsposisjoner eller kredittderivater der beskyttelsen opphører etter n-te utløsende
hendelse, men som sikrer andre posisjoner i denne porteføljen, forutsatt at det finnes et likvid
toveismarked som beskrevet i nr. 14b bokstav b) for instrumentet eller dets underliggende instrumenter.»
d) Nytt nummer skal lyde:
«16a. For instrumenter i handelsporteføljen som er verdipapiriseringsposisjoner, skal institusjonen vekte sine
nettoposisjoner, beregnet i samsvar med nr. 1, med følgende:
a) for verdipapiriseringsposisjoner som ville være omfattet av standardmetoden for kredittrisiko
utenfor institusjonens handelsportefølje: 8 % av risikovekten beregnet etter standardmetoden som
angis i del 4 i vedlegg IX til direktiv 2006/48/EF,
b) for verdipapiriseringsposisjoner som ville være omfattet av IRB-metoden utenfor institusjonens
handelsportefølje: 8 % av risikovekten beregnet etter IRB-metoden som angis i del 4 i vedlegg IX
til direktiv 2006/48/EF.
Ved anvendelse av bokstav a) og b) kan den formelbasert tilsynsmetoden, forutsatt at tilsynsmyndighetene
godkjenner det, anvendes av andre institusjoner enn en initiativtakende institusjon, som kan anvende
den for den samme verdipapiriseringsposisjonen utenfor handelsporteføljen. Der det er relevant, skal
estimater av PD‑verdier og LGD‑verdier som inndata til den formelbasert tilsynsmetoden fastsettes i
henhold til artikkel 84‑89 i direktiv 2006/48/EF eller, forutsatt at tilsynsmyndighetene godkjenner det,
på grunnlag av estimater oppnådd gjennom en metode angitt i vedlegg V nr. 5a, og som er i samsvar
med de kvantitative standardene for IRB-metoden. Den europeiske banktilsynskomité skal utarbeide
retningslinjer for å sikre en ensartet anvendelse av estimater av PD‑verdier og LGD‑verdier som inndata
når disse estimatene er basert på metoden angitt i vedlegg V nr. 5a.
Uten hensyn til bokstav a) og b), for verdipapiriseringsposisjoner som ville få en risikovekting i henhold
til artikkel 122a i direktiv 2006/48/EF dersom de var utenfor den samme institusjonens handelsportefølje:
8 % av risikovekten i henhold til nevnte artikkel skal anvendes.
Institusjonen skal summere sine vektede posisjoner som følger av anvendelsen av dette nummer (uansett
om de er lange eller korte), for å beregne kapitalkravet for spesifikk risiko.
Som unntak fra fjerde ledd og i en overgangsperiode fram til 31. desember 2013 skal institusjonen
separat summere sine vektede lange nettoposisjoner og sine vektede korte nettoposisjoner. Den største
av disse summene skal utgjøre kapitalkravet for spesifikk risiko. Institusjonen skal imidlertid rapportere
summen av sine vektede lange og korte nettoposisjoner til vedkommende myndigheter i hjemstaten,
inndelt etter typer av underliggende eiendeler.»
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e) Nr. 34 skal lyde:
«34. Institusjonen skal summere alle sine lange nettoposisjoner og alle sine korte nettoposisjoner i samsvar
med nr. 1. Den skal multiplisere sin samlede bruttoposisjon med 8 % for å beregne kapitalkravet for
spesifikk risiko.»
f)

Nr. 35 utgår.

2) Vedlegg II nr. 7 annet ledd skal lyde:
«Dersom det gjelder en kredittbytteavtale, skal imidlertid en institusjon hvis engasjement på grunn av bytteavtalen
utgjør en lang posisjon i det underliggende instrumentet, tillates å benytte en sats på 0 % for det potensielle
framtidige kredittengasjement, med mindre kredittbytteavtalen er omfattet av sluttavregning ved insolvens hos det
foretak hvis engasjement som følge av bytteavtalen utgjør en kort posisjon i det underliggende instrument, selv om
det underliggende instrument ikke er misligholdt. I slike tilfeller skal beløpet for institusjonens potensielt framtidige
kredittengasjement begrenses til beløpet av de premier som enheten ennå ikke har betalt til institusjonen.»
3) I vedlegg V gjøres følgende endringer:
a) Nr. 1 skal lyde:
«1. Vedkommende myndigheter skal på de vilkår som er fastsatt i dette vedlegg, tillate at institusjoner
beregner sine kapitalkrav for posisjonsrisiko, valutarisiko og/eller råvarerisiko ved hjelp av sine egne
interne risikohåndteringsmodeller i stedet for eller i kombinasjon med metodene beskrevet i vedlegg I, III
og IV. Vedkommende myndigheter skal i hvert enkelt tilfelle uttrykkelig godkjenne bruken av disse
modellene for kapitaldekningsformål.»
b) Nr. 4 annet ledd skal lyde:
«Vedkommende myndigheter skal undersøke om institusjonen kan utføre etterkontroll av både faktiske og
hypotetiske endringer i porteføljeverdien. Etterkontroll grunnlag av hypotetiske endringer i porteføljeverdien
bygger på en sammenligning av porteføljeverdien ved dagens slutt og verdien ved slutten av etterfølgende
virkedag, idet det forutsettes at posisjonene er uendret. Vedkommende myndigheter skal kreve at institusjonene
treffer egnede tiltak for å bedre sitt etterkontrollprogram dersom det anses som utilstrekkelig. Vedkommende
myndigheter skal minst kreve at institusjonene utfører etterkontroll på grunnlag av hypotetiske resultater (ut
fra de endringer i porteføljeverdien som vil oppstå dersom de daglige sluttposisjonene forblir uendret).»
c) Nr. 5 skal lyde:
«5. Ved beregning av kapitalkrav for spesifikk risiko knyttet til posisjoner i omsettelige gjelds‑ og
egenkapitalinstrumenter skal vedkommende myndigheter godkjenne at en institusjon benytter sin interne
modell dersom denne modellen i tillegg til å overholde vilkårene i resten av dette vedlegg, også overholder
følgende vilkår:
a) Den forklarer porteføljens historiske prisendringer.
b) Den gjenspeiler konsentrasjon uttrykt i størrelse og endringer i sammensetningen av porteføljen.
c) Den fungerer godt under ugunstige vilkår.
d) Den valideres gjennom etterkontroll med sikte på å vurdere om den spesifikke risikoen fanges opp på
riktig måte. Dersom vedkommende myndigheter tillater at slik etterkontroll utføres på grunnlag av
relevante underporteføljer, skal disse velges ut på en ensartet måte.
e) Den fanger opp navnerelatert basisrisiko, det vil si at institusjonene skal vise at den interne modellen
er følsom overfor vesentlige idiosynkratiske differanser mellom lignende, men ikke identiske
posisjoner.
f)

Den fanger opp hendelsesrisiko.
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Institusjonens interne modell skal på en forsiktig måte vurdere risiko som oppstår som følge av mindre
likvide posisjoner og posisjoner med begrenset prisinnsyn i realistiske markedsscenarier. I tillegg skal den
interne modellen oppfylle de minstestandarder som gjelder på dataområdet. Tilnærmingsverdiene skal
være tilstrekkelig forsiktige og kan bare benyttes dersom tilgjengelige opplysninger ikke er tilstrekkelige
eller ikke gjenspeiler en posisjons eller porteføljes virkelige volatilitet.
I sin beregning med en intern modell av kapitalkrav for spesifikk risiko kan en institusjon velge ikke å ta
med posisjoner i verdipapiriseringer eller kredittderivater der beskyttelsen opphører etter n-te utløsende
hendelse, der den oppfyller et kapitalkrav for posisjonsrisiko i henhold til vedlegg I, unntatt de posisjoner
som omfattes av metoden som angis i nr. 51.
Etter hvert som teknikker og beste praksis utvikler seg, skal institusjonene benytte seg av disse nye
teknikkene og praksisene.
Det skal ikke kreves at en institusjon fanger opp misligholds- og migrasjonsrisiko for omsatte
gjeldsinstrumenter i sin interne modell, dersom den fanger opp slike risikoer gjennom kravene i
bokstav 5a‑5k.»
d) Nye numre skal lyde:
«5a. Institusjoner som omfattes av nr. 5 med hensyn til omsatte gjeldsinstrumenter, skal ha innført en metode
i beregningen av sine kapitalkrav for å fange opp misligholds- og migrasjonsrisiko for posisjoner i
handelsporteføljen som kommer i tillegg til risikoene som fanges opp av «value-at-risk»-metoden angitt i
nr. 5. En institusjon skal vise at dens metode oppfyller standarder for soliditet som kan sammenlignes med
metodene fastsatt i artikkel 84‑89 i direktive 2006/48/EF, under forutsetning av et konstant risikonivå og
justert der dette er hensiktsmessig for å ta høyde for virkningene av likviditet, konsentrasjoner, sikring og
valgfrihet.
Virkeområde
5b. Metoden for å fange opp økt misligholds- og migrasjonsrisiko skal omfatte alle posisjoner som er
omfattet av et kapitalkrav for spesifikk renterisiko, men skal ikke omfatte verdipapiriseringsposisjoner og
kredittderivater der beskyttelsen opphører etter n-te utløsende hendelse. Forutsatt at tilsynsmyndighetene
godkjenner det, kan institusjonen velge konsekvent å ta med alle posisjoner i børsnoterte aksjer og
posisjoner i derivater basert på børsnoterte aksjer, forutsatt at dette er forenlig med den måten institusjonen
internt måler og styrer risiko på. Metoden skal ta høyde for virkningen av korrelasjoner mellom
misligholds‑ og migrasjonshendelser. Den skal ikke ta høyde for virkningen av diversifisering mellom på
den ene side misligholds‑ og migrasjonshendelser og på den annen side andre markedsrisikofaktorer.
Parametrer
5c. Metoden for å fange opp den økte risikoen skal måle tap som oppstår som følge av mislighold og
migrasjon mellom interne og eksterne kredittvurderinger med et konfidensintervall på 99,9 % over en
kapitalhorisont på ett år.
Korrelasjonsantakelsene skal underbygges av analyser av objektive data innenfor en solid fundert ramme.
Metoden for å fange opp den økte risikoen skal i tilstrekkelig grad gjenspeile utstederkonsentrasjoner.
Konsentrasjoner som kan oppstå innenfor og på tvers av produktklasser under stressede forhold,
skal det også tas høyde for. Metoden skal baseres på en antakelse om et konstant risikonivå over en
kapitalhorisont på ett år, hvilket innebærer at bestemte individuelle posisjoner eller grupper av posisjoner
i handelsporteføljen som i løpet av likviditetshorisonten har vært utsatt for mislighold eller migrasjon, ved
likviditetshorisontens utløp føres tilbake til det opprinnelige risikonivået. Alternativt kan en institusjon
velge konsekvent å anvende en forutsetning om konstante ettårige posisjoner.
5d. Likviditetshorisontene skal fastsettes ut fra den tiden som kreves for å selge posisjonen eller for å sikre
alle vesentlige relevante prisrisikoer i et stresset marked, idet det tas særlig hensyn til posisjonens
størrelse. Likviditetshorisontene skal gjenspeile faktisk praksis og faktiske erfaringer i perioder med både
systemisk og idiosynkratisk stress. Likviditetshorisonten skal måles ut fra forsiktige antakelser og være
tilstrekkelig lang til at salgs‑ eller sikringshandlingen i seg selv ikke vesentlig vil påvirke gjeldende pris
ved gjennomføringen av salget eller sikringen.
Ved fastsettelsen av en egnet likviditetshorisont for en posisjon eller en gruppe posisjoner skal en
minstegrense på tre måneder gjelde.
Ved fastsettelsen av en egnet likviditetshorisont for en posisjon eller en gruppe posisjoner skal
det tas hensyn til institusjonens interne retningslinjer for verdsettingsjusteringer og håndtering av
statiske posisjoner. Når en institusjon fastsetter likviditetshorisonter for grupper av posisjoner og ikke
enkeltposisjoner, skal kriteriene for definisjon av grupper av posisjoner fastsettes på en måte som
gjenspeiler likviditetsforskjellene på en meningsfull måte. Likviditetshorisontene for konsentrerte
posisjoner skal være lengre, ettersom det tar lengre tid å avvikle slike posisjoner. Likviditetshorisonten for
et «warehouse» for verdipapiriseringer skal gjenspeile den tiden det tar å bygge, selge og verdipapirisere
eiendelene, eller å sikre vesentlige risikofaktorer, under stressede markedsforhold.
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5e. Sikring kan innlemmes i en institusjons metode for å fange opp økt misligholds- og migrasjonsrisiko.
Posisjoner kan motregnes når lange og korte posisjoner gjelder samme finansielle instrument. Sikrings‑
eller diversifiseringseffekter av lange og korte posisjoner med forskjellige instrumenter eller forskjellige
verdipapirer med samme debitor samt lange og korte posisjoner med forskjellige utstedere kan medregnes
bare ved å modellberegne lange og korte posisjoner brutto i de forskjellige instrumentene. Institusjonene
skal ta høyde for virkningen av vesentlige risikoer som kan oppstå i intervallet mellom sikringens løpetid
og likviditetshorisonten, samt potensialet for vesentlige basisrisikoer i sikringsstrategiene etter produkt,
rangorden i kapitalstrukturen, intern eller ekstern kredittvurdering, løpetid, utstedelsestidspunkt og
andre forskjeller mellom instrumentene. En institusjon skal ta hensyn til en sikring bare dersom den kan
opprettholdes selv når debitoren nærmer seg en kreditthendelse eller annen hendelse.
For posisjoner i handelsporteføljen som er sikret gjennom dynamiske sikringsstrategier, kan en justering
av sikringen i likviditetshorisonten for den sikrede posisjonen medregnes, forutsatt at institusjonen
i)

velger å modellere justeringen av sikringen konsekvent for hele den relevante gruppen av posisjoner
i handelsporteføljen,

ii) påviser at justeringen resulterer i bedre risikomåling, og
iii) påviser at markedene for instrumentene som anvendes til sikring, er tilstrekkelig likvide til å sikre
at denne justeringen også kan foretas i stressperioder. Eventuelle restrisikoer som følger av de
dynamiske sikringsstrategiene, skal gjenspeiles i kapitalkravet.
5f. Metoden for å fange opp økt misligholds- og migrasjonsrisiko skal ta høyde for den ikke‑lineære
virkningen av opsjoner, strukturerte kredittderivater og andre posisjoner med vesentlig ikke‑lineær
utvikling ved prisendringer. Institusjonen skal også ta behørig hensyn til omfanget av den modellrisikoen
som er knyttet til verdsettingen og estimeringen av prisrisikoer i forbindelse med slike produkter.
5g. Metoden for å fange opp økt misligholds- og migrasjonsrisiko skal baseres på objektive og ajourførte data.
Validering
5h. Som ledd i den uavhengige gjennomgåelsen av institusjonenes risikomålingssystem og valideringen av
deres interne modeller som kreves i dette vedlegg, skal institusjonene når det gjelder metoden for å fange
opp økt misligholds- og migrasjonsrisiko, særlig
i)

validere at deres modellmetode for korrelasjoner og prisendringer er egnet for deres portefølje,
herunder når det gjelder valg og vekting av systematiske risikofaktorer,

ii) gjennomføre en rekke stresstester, herunder følsomhetsanalyse og scenarioanalyse, for å vurdere
metodens kvalitative og kvantitative egnethet, særlig med hensyn til behandlingen av konsentrasjoner.
Disse testene skal ikke være begrenset til historiske hendelser,
iii) gjennomføre egnet kvantitativ validering, herunder relevant intern referansemåling av modellene.
Metoden for å fange opp den økte risikoen skal være forenlig med institusjonens interne
risikohåndteringsmetoder for identifisering, måling og håndtering av handelsrisikoer.
Dokumentasjon
5i. En institusjon skal dokumentere sin metode for å fange opp økt misligholds- og migrasjonsrisiko, slik at
vedkommende myndigheter får innsyn i dens korrelasjonsantakelser og andre modellantakelser.
Interne metoder basert på andre parametrer
5j. Dersom institusjonen anvender en metode for å fange opp økt misligholds- og migrasjonsrisiko som
ikke oppfyller alle kravene i dette nummer, men som er forenlig med institusjonens interne metoder
for identifisering, måling og håndtering av risikoer, skal den kunne vise at denne metoden medfører et
kapitalkrav som er minst like høyt som det ville vært dersom det var basert på en metode som oppfylte
alle kravene i dette nummer. Vedkommende myndigheter skal minst en gang per år kontrollere at kravene
i foregående punktum oppfylles. Den europeiske banktilsynskomité skal overvåke de ulike formene for
praksis på dette området og utarbeide retningslinjer for å sikre like konkurransevilkår.
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Beregningshyppighet
5k. En institusjon skal minst en gang per uke foreta de beregninger som kreves i henhold til den metoden de
har valgt for å fange opp den økte risikoen.
5l. Vedkommende myndigheter skal godta at det anvendes en intern metode for å beregne ytterligere
kapitalkrav i stedet for kapitalkravet for korrelasjonshandelsporteføljen i samsvar med vedlegg I nr. 14a,
forutsatt at alle vilkår i dette nummer er oppfylt.
En slik intern metode skal i tilstrekkelig grad fange opp alle prisrisikoer innenfor et konfidensintervall
på 99,9 % over en kapitalhorisont på ett år, under forutsetning av et konstant risikonivå og justert der
dette er hensiktsmessig for å ta høyde for virkningene av likviditet, konsentrasjoner, sikring og valgfrihet.
Institusjonen kan i metoden som omhandles i dette nummer, ta med posisjoner som forvaltes sammen med
posisjoner i korrelasjonshandelsporteføljen, og kan da unnlate å ta med disse posisjonene i metoden som
kreves i nr. 5a.
Størrelsen på kapitalkravet for alle prisrisikoer skal være minst 8 % av det kapitalkravet som ville blitt
beregnet i samsvar med vedlegg I nr. 14a for alle posisjoner som inngår i kravet for alle prisrisikoer.
Det skal særlig tas behørig hensyn til følgende risikoer:
a) Den kumulative risikoen som oppstår gjennom flere mislighold, herunder rangordning av mislighold,
for produkter som deles opp i transjer.
b) Kredittmarginrisiko, herunder gamma‑ og cross‑gamma‑virkninger.
c) Volatiliteten i implisitte korrelasjoner, herunder kryssvirkningen mellom spredning og korrelasjoner.
d) Basisrisiko, herunder både
i)

grunnlaget mellom spredningen i en indeks og spredningene i de enkelte navn den består av, og

ii) grunnlaget mellom den implisitte korrelasjonen i en indeks og grunnlaget i skreddersydde
porteføljer.
e) Inndrivelsesgradens volatilitet, ettersom den gjelder inndrivelsesgradens tendens til å påvirke
transjepriser.
f)

Risikoen for nedsatt sikring og de potensielle kostnadene som vil være knyttet til å justere slike
sikringer, i det omfang det samlede risikomålet omfatter inntekter fra dynamisk sikring.

Ved anvendelse av dette nummer skal en institusjon ha tilgang til tilstrekkelige markedsdata til å sikre
at den fullt ut fanger opp de mest framtredende risikoer for disse engasjementene i sin interne metode i
samsvar med de standarder som er fastsatt i dette nummer, at den gjennom etterkontroll eller andre egnede
metoder kan vise at dens risikotiltak på egnet måte kan forklare disse produktenes historiske prisvariasjon,
og at den kan skille de posisjoner den har godkjenning til å innlemme i kapitalkravet i samsvar med dette
nummer, fra de posisjoner den ikke har slik godkjenning for.
Når det gjelder porteføljer som omfattes av dette nummer, skal institusjonen regelmessig anvende et
sett spesifikke, forhåndsdefinerte stresscenarier. Gjennom slike stresscenarier skal det undersøkes
hvilke virkninger stress har på misligholdsrater, inndrivelsesgrader, kredittmarginer samt korrelasjoner
mellom gevinst og tap i korrelasjonshandelsavdelingen. Institusjonen skal anvende slike stresscenarier
minst hver uke og rapportere resultatene til vedkommende myndigheter minst hvert kvartal, herunder
sammenligninger med institusjonens kapitalkrav i samsvar med dette nummer. I tilfeller der stresstestene
viser en vesentlig manglende oppfyllelse av dette kapitalkravet, skal dette rapporteres til vedkommende
myndigheter innen rimelig tid. På grunnlag av disse stresstestresultatene skal vedkommende myndigheter
overveie et ytterligere kapitalkrav for korrelasjonshandelsporteføljen i samsvar med artikkel 136 nr. 2 i
direktiv 2006/48/EF.
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En institusjon skal beregne kapitalkravet for å fange opp alle prisrisikoer minst en gang per uke.»

e) Nr. 6 skal lyde:

«6. Institusjoner som benytter interne modeller som ikke er godkjent i samsvar med nr. 5, skal være underlagt
et eget kapitalkrav for spesifikk risiko beregnet i samsvar med vedlegg I.»

f)

Nr. 7 skal lyde:

«7. Ved anvendelse av nr. 10b bokstav a) og b) skal resultatene av institusjonens egen beregning forhøyes med
multiplikasjonsfaktorene (mc) og (ms). Disse faktorene skal være minst 3.»

g) Nr. 8 første ledd skal lyde:

«Ved anvendelse av nr. 10b bokstav a) og b) skal multiplikasjonsfaktorene (mc) og (ms) forhøyes med en
tilleggsfaktor på mellom 0 og 1 i samsvar med tabell 1, avhengig av antall overskridelser som fastslås på
bakgrunn av institusjonens etterkontroll av «value-at-risk»-beløpet for de seneste 250 virkedager i samsvar
med nr. 10. Vedkommende myndigheter skal kreve at institusjonene beregner overskridelser konsekvent på
grunnlag av etterkontroll av hypotetiske og faktiske endringer i porteføljeverdien. En overskridelse er en
daglig endring i porteføljeverdien som overstiger det tilsvarende «value-at-risk»-beløpet som er beregnet ved
hjelp av institusjonens modell. Ved fastsettelse av tilleggsfaktoren skal antall overskridelser vurderes minst
hvert kvartal, og det skal tilsvare det høyeste antall overskridelser på grunnlag av hypotetiske og faktiske
endringer i porteføljeverdien.»

h) Nr. 9 utgår.

i)

I nr. 10 gjøres følgende endringer:

i)

Bokstav c) skal lyde:

«c) en eiertid som tilsvarer ti dager (institusjonene kan benytte «value-at-risk»-beløp beregnet på
grunnlag av kortere eiertider, som skaleres opp til ti dager ved hjelp av for eksempel kvadratroten av
tiden. En institusjon som anvender denne metoden, skal regelmessig begrunne overfor vedkommende
myndigheter at metoden er hensiktsmessig),»

ii) Bokstav e) skal lyde:

«e) månedlig ajourføring av data.»

j)

Nye numre skal lyde:

«10a. Hver institusjon skal i tillegg beregne et stresset «value-at-risk»-beløp basert på et tidagers «value-atrisk»-beløp innenfor et 99‑prosentil ensidig konfidensintervall for den aktuelle porteføljen, der inndata
for «value-at-risk»-modellen kalibreres til historiske data fra en sammenhengende tolvmånedersperiode
med betydelig finansielt stress som er relevant for institusjonens portefølje. Valget av slike historiske
data skal godkjennes av vedkommende myndigheter og kontrolleres hvert år av institusjonen. Den
europeiske banktilsynskomité skal overvåke de ulike formene for praksis på dette området og utarbeide
retningslinjer for å sikre tilnærming. Institusjonene skal beregne stresset «value-at-risk»-beløp minst en
gang per uke.

10b. Hver institusjon skal hver dag oppfylle et kapitalkrav uttrykt som summen av bokstav a) og b), og en
institusjon som benytter sin interne modell for å beregne kapitalkravet for spesifikk posisjonsrisiko, skal
oppfylle et kapitalkrav uttrykt som summen av bokstav c) og d), på følgende måte:
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a) Det høyeste av
i)

den foregående dags «value-at-risk»-beløp beregnet i samsvar med nr. 10 (VaRt-1), og

ii) et gjennomsnitt av de daglige «value-at-risk»-beløpene i samsvar med nr. 10 for hver av de
foregående 60 virkedager (VaRavg), multiplisert med multiplikasjonsfaktoren (mc).
b) Det høyeste av
i)

det senest tilgjengelige beløpet for stresset «value-at-risk» i samsvar med nr. 10a (sVaRt-1), og

ii) et gjennomsnitt av beløpene for stresset «value-at-risk» beregnet på den måte og med den
hyppighet som angis i nr. 10a, i løpet av de foregående 60 virkedager (sVaRavg), multiplisert
med multiplikasjonsfaktoren (ms).
c) Et kapitalkrav beregnet i samsvar med vedlegg I for posisjonsrisikoer for verdipapiriseringsposisjoner
og kredittderivater i handelsporteføljen der beskyttelsen opphører etter n-te utløsende hendelse,
unntatt de som er tatt med i kapitalkravet i samsvar med nr. 5l.
d) Den høyeste verdien av institusjonens seneste måling og dens gjennomsnittlige måling for en
tolvukersperiode av økt misligholds- og migrasjonsrisiko i samsvar med nr. 5a og, der det er
relevant, den høyeste verdien av institusjonens seneste måling og dens gjennomsnittlige måling for
en tolvukersperiode av alle prisrisikoer i samsvar med nr. 5l.
10c. Institusjonene skal også foreta omvendte stresstester.»
k) Nr. 12 første ledd skal lyde:
«12.Risikoberegningsmodellen skal fange opp et tilstrekkelig antall risikofaktorer, avhengig av
institusjonens aktivitetsnivå på de respektive markedene. Dersom en risikofaktor inngår i institusjonens
prissettingsmodell, men ikke i risikoberegningsmodellen, skal institusjonen kunne begrunne denne
utelatelsen overfor vedkommende myndighet. Risikoberegningsmodellen skal i tillegg fange opp
opsjoners og andre produkters ikke‑lineære egenskaper samt korrelasjonsrisiko og basisrisiko. Dersom
det brukes tilnærmingsverdier for risikofaktorer, skal de kunne vise til gode oppnådde resultater for den
posisjonen som faktisk innehas. Følgende får i tillegg anvendelse for de enkelte risikotyper:»
4) I vedlegg VII del B gjøres følgende endringer:
a) Nr. 2 bokstav a) skal lyde:
«a) Dokumenterte retningslinjer og framgangsmåter for verdsettingsprosessen, herunder et klart definert
ansvar for de ulike områdene som inngår i fastsettelsen av verdsettingen, kilder for markedsdata og
en gjennomgåelse av om disse er egnede, retningslinjer for anvendelse av ikke‑observerbare data som
gjenspeiler institusjonens antakelser om hva markedsdeltakere vil bruke ved verdsetting av posisjonen,
hyppighet for uavhengig verdsetting, tidspunkt for sluttpriser, framgangsmåter for justering av
verdsettinger, framgangsmåter for verifisering ved månedsslutt og ad hoc,»
b) Nr. 3 skal lyde:
«3. Institusjonene skal når dette er mulig, verdsette posisjoner til markedsverdi. En verdsetting til markedsverdi
er minst daglig verdsetting av posisjoner til lett tilgjengelige sluttkurser fra uavhengig kilder. Eksempler
på dette er børskurser, elektroniske kurser eller noteringer fra flere uavhengige velrenommerte meglere.»
c) Nr. 5 skal lyde:
«5. Der en verdsetting til markedsverdi ikke er mulig, skal institusjonene foreta en forsiktig verdsetting av sine
posisjoner/porteføljer til modellverdi før de gjennomfører en kapitalbehandling av handelsporteføljen.
Verdsetting til modellverdier definert som enhver verdsetting som må referansemåles, ekstrapoleres eller
på annen måte beregnes ut fra markedsdata.»
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d) Nr. 6 bokstav a) skal lyde:
«a) Den øverste ledelsen skal være oppmerksom på de elementene i handelsporteføljen eller andre posisjoner
til virkelig verdi som verdsettes til modellverdi, og skal ha en forståelse av hvilken vesentlig usikkerhet
dette skaper for rapportering av virksomhetens risiko/inntjening.»
e) Nr. 8 og 9 skal lyde:
«Verdsettingsjusteringer
8.

Institusjonene skal innføre og opprettholde framgangsmåter for å vurdere verdsettingsjusteringer.

Generelle standarder
9.

f)

Vedkommende myndigheter skal kreve at følgende verdsettingsjusteringer vurderes formelt: ikke opptjent
kredittrisikotillegg, sluttavregningskostnader, operasjonell risiko, førtidig avslutning, investerings‑ og
finansieringskostnader, framtidige administrasjonskostnader og, der det er relevant, modellrisiko.»

Nr. 11‑15 skal lyde:
«11. Institusjonene skal utarbeide og opprettholde framgangsmåter for å beregne justeringer av den løpende
verdsettingen av mindre likvide posisjoner. Slike justeringer skal, der det er nødvendig, komme i tillegg
til eventuelle endringer i posisjonens verdi som kreves i forbindelse med finansiell rapportering, og skal
utformes slik at de gjenspeiler posisjonens manglende likviditet. Som ledd i disse framgangsmåtene skal
institusjonene vurdere flere faktorer når de skal avgjøre om det er nødvendig med en verdsettingsjustering
for mindre likvide posisjoner. Disse faktorene omfatter den tiden det vil ta å sikre posisjonen/risiko innenfor
posisjonen, volatilitet ved og gjennomsnitt for kjøp/salgspredning, tilgjengelighet av markedsnoteringer
(antall og identitet for markedspleiere) og volatilitet ved og gjennomsnitt for handelsvolumer, herunder
handelsvolumer i perioder med markedsstress, markedskonsentrasjoner, kronologisk klassifisering
av posisjoner, i hvilken utstrekning verdsetting er basert på modellvurdering og innvirkning av annen
modellrisiko.
12. Når det benyttes verdsetting foretatt av tredjemann eller verdsetting til modellverdi, skal institusjonene
vurdere å anvende en verdsettingsjustering. Institusjonene skal i tillegg se nærmere på behovet for å
opprette justeringer for mindre likvide posisjoner og løpende gjennomgå om disse fortsatt er egnede.
13. For sammensatte produkter, herunder, men ikke begrenset til, verdipapiriseringsengasjementer og
kredittderivater der beskyttelsen opphører etter n-te utløsende hendelse, skal institusjonene uttrykkelig
vurdere behovet for verdsettingsjusteringer for å gjenspeile den modellrisiko som er knyttet til anvendelse
av eventuelt uriktige verdsettingsmetoder, og den modellrisiko som er knyttet til anvendelse av ikkeobserverbare (og eventuelt uriktige) kalibreringsparametrer i verdsettingsmodellen.»
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KOMMISJONSBESLUTNING

Nr. 35/1085

2016/EØS/35/49

av 25. februar 2011
om fastsettelse av minstekrav til behandling over landegrensene av dokumenter som signeres elektronisk av vedkommende
myndigheter i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/123/EF om tjenester i det indre marked
[meddelt under nummer K(2011) 1081]
(2011/130/EU)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

for elektroniske signaturer i dokumenter som er utstedt
av vedkommende myndigheter, og som tjenesteytere må
oversende når de fullfører de relevante framgangsmåter
og formaliteter.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv
2006/123/EF av 12. desember 2006 om tjenester i det indre
marked(1), særlig artikkel 8 nr. 3, og

3)

Ettersom vedkommende myndigheter i medlemsstatene
for øyeblikket benytter forskjellige formater for avanserte
elektroniske signaturer til å signere sine dokumenter
elektronisk, kan mottakerstaten som skal behandle disse
dokumentene, støte på tekniske problemer som følge
av at signaturformatene varierer. For å gjøre det mulig
for tjenesteytere å fullføre sine framgangsmåter og
formaliteter elektronisk over landegrensene, må det sikres
at minst et visst antall formater for avanserte elektroniske
signaturer kan støttes teknisk av medlemsstatene når
disse mottar dokumenter som er signert elektronisk av
vedkommende myndigheter i andre medlemsstater. Ved
å definere et antall formater for avanserte elektroniske
signaturer som kan støttes teknisk av mottakerstaten,
vil det gis mulighet for større grad av automatisering
og forbedret samvirkingsevne mellom elektroniske
framgangsmåter.

4)

Medlemsstater der vedkommende myndigheter benytter
andre formater for elektroniske signaturer enn dem som
vanligvis støttes, kan ha innført valideringsmetoder som
gjør det mulig å verifisere deres signaturer også over
landegrensene. I slike tilfeller, og for at mottakerstater
skal kunne stole på disse valideringsverktøyene, må
opplysninger om disse verktøyene gjøres tilgjengelige på
en enkel måte, med mindre de nødvendige opplysningene
inngår direkte i de elektroniske signaturene eller i de
elektroniske konvoluttene.

5)

Denne beslutning berører ikke medlemsstatenes definisjon
av hva som utgjør en original, en bekreftet kopi eller en
bekreftet oversettelse. Beslutningens formål er begrenset
til å forenkle verifiseringen av elektroniske signaturer
dersom disse benyttes i originaler, bekreftede kopier eller
bekreftede oversettelser som det kan være nødvendig for
tjenesteyterne å oversende via de felles kontaktpunktene.

ut fra følgende betraktninger:

1)

2)

Tjenesteytere som yter tjenester som faller inn under
virkeområdet for direktiv 2006/123/EF, må gjennom de
felles kontaktpunktene og på elektronisk måte kunne
fullføre de framgangsmåter og formaliteter som er
nødvendige for å få tilgang til og utøve sin virksomhet.
Innenfor de grenser som er fastsatt i artikkel 5 nr. 3 i
direktiv 2006/123/EF, kan det fremdeles være tilfeller
der tjenesteytere må sende originaldokumenter,
bekreftede kopier eller bekreftede oversettelser når slike
framgangsmåter og formaliteter fullføres. I disse tilfellene
kan tjenesteytere ha behov for å oversende dokumenter
som er elektronisk signert av vedkommende myndigheter.

Bruken over landegrensene av avanserte elektroniske
signaturer som er basert på et kvalifisert sertifikat, er
blitt forenklet ved kommisjonsvedtak 2009/767/EF av
16. oktober 2009 om fastsettelse av tiltak for å forenkle
bruken av elektroniske framgangsmåter ved hjelp av
«felles kontaktpunkter» i samsvar med europaparlamentsog rådsdirektiv 2006/123/EF om tjenester i det indre
marked(2), som bl.a. forplikter medlemsstatene til å
utføre risikovurderinger før de krever disse elektroniske
signaturene fra tjenesteytere og fastsetter regler for
medlemsstatenes anerkjennelse av avanserte elektroniske
signaturer basert på kvalifiserte sertifikater, opprettet
med eller uten et sikkert signaturframstillingssystem. I
vedtak 2009/767/EF omhandles imidlertid ikke formater

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 53 av 26.2.2011, s. 66, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 21/2012 av 10. februar 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg X (Generelle tjenester), se EØS-tillegget
til Den europeiske unions tidende nr. 34 av 21.6.2012, s. 32.
(1) EUT L 376 av 27.12.2006, s. 36.
(2) EUT L 274 av 20.10.2009, s. 36.
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6)

For at medlemsstatene skal kunne innføre de nødvendige
tekniske verktøyene, bør denne beslutning få anvendelse
fra 1. august 2011.

7)

Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med
uttalelse fra Tjenestedirektivkomiteen —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

23.6.2016

underrette Kommisjonen om de valideringsmulighetene som
foreligger, slik at andre medlemsstater kan validere mottatte
elektroniske signaturer direktekoplet, gratis og på en måte som
er forståelig for personer som har et annet morsmål, med mindre
de opplysningene som kreves, allerede inngår i dokumentet, i
den elektroniske signaturen eller i den elektroniske konvolutten.
Kommisjonen skal gjøre disse opplysningene tilgjengelige for
alle medlemsstatene.

Artikkel 1

Artikkel 2

Referanseformat for elektroniske signaturer

Anvendelse

1. Medlemsstatene skal skaffe til veie de nødvendige
tekniske midler som gjør det mulig for dem å behandle
elektronisk signerte dokumenter som tjenesteytere oversender
i forbindelse med fullføring av framgangsmåter og formaliteter
gjennom felles kontaktpunkter i henhold til artikkel 8 i direktiv
2006/123/EF, og som er signert av vedkommende myndigheter
i andre medlemsstater med en avansert elektronisk XML-,
CMS- eller PDF-signatur i BES- eller EPES-format som
oppfyller de tekniske spesifikasjonene angitt i vedlegget.
2. Medlemsstater der vedkommende myndigheter signerer
dokumentene nevnt i nr. 1 ved hjelp av elektroniske signaturer
i et annet format enn dem som nevnes i samme nummer, skal

Denne beslutning får anvendelse fra 1. august 2011.
Artikkel 3
Mottakere
Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Brussel, 25. februar 2011.
For Kommisjonen
Michel BARNIER
Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

Spesifikasjoner for en avansert elektronisk XML-, CMS- eller PDF-signatur som skal støttes teknisk av
mottakerstaten
I den følgende delen av dokumentet skal nøkkelordene «MÅ», «MÅ IKKE», «PÅKREVD», «SKAL», «SKAL IKKE»,
«BØR», «BØR IKKE», «ANBEFALT», «KAN» og «VALGFRI» tolkes som beskrevet i RFC 2119(1).
DEL 1 — XAdES-BES/EPES
Signaturen er i samsvar med W3Cs spesifikasjoner for XML-signaturer(2).
Signaturen MÅ minst ha et signaturformat av typen XAdES-BES (eller -EPES), som angitt i XAdES-spesifikasjonene
for ETSI TS 101 903(3), og dessuten oppfylle alle følgende tilleggsspesifikasjoner:
Metoden ds:CanonicalizationMethod, som angir hvilken kanonikaliseringsalgoritme som anvendes på SignedInfoelementet før signaturberegningene utføres, identifiserer bare én av følgende algoritmer:
Canonical XML 1.0 (utelater kommentarer):		
		

http://www.w3.org/TR/2001/REC-xmlc14n-20010315

Canonical XML 1.1 (utelater kommentarer):		

http://www.w3.org/2006/12/xml-c14n11

Exclusive XML Canonicalization 1.0 (utelater kommentarer):

http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#

Andre algoritmer eller versjoner av ovennevnte algoritmer «med kommentarer» BØR IKKE benyttes til framstilling av
signaturer, men BØR støttes for fortsatt samvirkingsevne ved verifisering av signaturen.
MD5 (RFC 1321) MÅ IKKE benyttes som sjekksumalgoritme. Underskrivere henvises til gjeldende nasjonal
lovgivning og, når det gjelder retningslinjer, til ETSI TS 102 176(4) og rapporten ECRYPT2 D.SPA.x(5) for videre
anbefalinger om algoritmer og parametrer som kan benyttes til elektroniske signaturer.
Bruken av transformasjoner begrenses til dem som er oppført nedenfor:
Kanonikaliseringstransformasjoner: Se tilhørende spesifikasjoner ovenfor.
Base64-koding (http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#base64).
Filtrering:
XPath (http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116): av hensyn til kompatibilitet og samsvar med
XMLDSig.
XPath Filter 2.0 (http://www.w3.org/2002/06/xmldsig-filter2): som en etterfølger til XPath av hensyn til
funksjonsdyktighet.
Innpakket signatur-transformasjon: (http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature).
XSLT-transformasjon (stilmal).
Elementet ds:KeyInfo MÅ omfatte underskriverens digitale X.509 v3-sertifikat (dvs. dets verdi, og ikke bare en
henvisning til det).
Signaturegenskapen som signeres med «SigningCertificate», MÅ inneholde sjekksumverdien (CertDigest) og
IssuerSerial for underskriverens sertifikat lagret i ds:KeyInfo, og den valgfrie URI i feltet «SigningCertificate» MÅ
IKKE benyttes.
Signaturegenskapen som signeres med SigningTime, foreligger, og inneholder UTC uttrykt som xsd:dateTime (http://
www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime).
Elementet DataObjectFormat MÅ foreligge og inneholde et MimeType-underelement.
Dersom de signaturene som benyttes av medlemsstatene, er basert på et kvalifisert sertifikat, kan PKI-objektene
(sertifikatkjeder, tilbakekallingsdata, tidsstempler) som inngår i signaturene, verifiseres ved hjelp av pålitelighetslisten,
i samsvar med kommisjonsvedtak 2009/767/EF, til den medlemsstaten som fører tilsyn med eller akkrediterer den CSPen som har utstedt underskriverens sertifikat.
I tabell 1 oppsummeres de spesifikasjonene som en XAdES-BES/EPES-signatur må oppfylle for at den skal kunne
støttes teknisk av mottakerstaten.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

IETF RFC 2119: «Key words for use in RFCs to indicate Requirements Levels».
W3C, XML Signature Syntax and Processing, (Version 1.1), http://www.w3.org/TR/xmldsig-core1/
W3C, XML Signature Syntax and Processing, (Second Edition), http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/
W3C, XML Signature Best Practices, http://www.w3.org/TR/xmldsig-bestpractices
ETSI TS 101 903 v1.4.1: XML Advanced Electronic Signatures (XAdES).
ETSI TS 102 176 — Electronic Signatures and Infrastructures (ESI): Algorithms and Parameters for Secure Electronic Signatures;
Part 1: Hash functions and asymmetric algorithms; Part 2: «Secure channel protocols and algorithms for signature creation
devices».
Siste versjon er D.SPA.13 ECRYPT2 Yearly Report on Algorithms and Key sizes (2009-2010) av 30. mars 2010 (http://www.
ecrypt.eu.org/documents/D.SPA.13.pdf).
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Tabell 1
XAdES – BES (EPES)
Felles minstekrav
(ETSI TS 103 903 gjelder med følgende profilelementer)
O=Obligatorisk, V=Valgfritt, A=Anbefalt, B=Brukes ikke
ds: Signature ID
O
ds: SignedInfo
O
ds: CanonicalizationMethod
O Alle algoritmene nedenfor MÅ støttes ved verifisering av signaturen, framstillingen
BØR avgrenses til én av disse:
- Exclusive XML canonicalization 1.0: http://www.w3org/TR/xml-exc-c14n/
- Canonical XML 1.0: http://www.w3org/TR/2001/REC-XML-c14n-20010315
- Canonical XML 1.1: http:/www.w3org/2006/12/xml-c14n11
Andre metoder eller «#WithComments»-versjoner av metodene ovenfor BØR IKKE
benyttes.
ds: SignatureMethod
O Algoritmer: Se gjeldende nasjonal lovgivning, og for retningslinjer, se ETSI
TS 102 176 og rapporten ECRYPT2 D.SPA.7 for videre anbefalinger.
ds: Reference
URI
O Én henvisning til hvert originale dataobjekt som skal signeres (URI-er kan også peke
til eksterne objekter), + henvisning til SignedProperties-element
ds: Transforms
V Verifiseringsapplikasjoner MÅ støtte alle de følgende transformasjoner,
mens applikasjoner for signaturframstilling BØR begrense bruken av disse
transformasjonene til følgende:
- Kanonikaliseringstransformasjoner: se ovenfor
- Base64-koding
- XPath og XPath Filter 2.0
- Innpakket signatur-transformasjon
- XSLT-transformasjoner
ds: DigestMethod
O Algoritmer: Se gjeldende nasjonal lovgivning, og for retningslinjer, se ETSI
TS 102 176 og rapporten ECRYPT2 D.SPA.7 for videre anbefalinger.
ds: DigestValue
O
/ds: Reference
/ds: SignedInfo
ds: SignatureValue
O
ds: KeyInfo
O Må inneholde X509-sertifikat (signaturegenskapen SigningCertificate MÅ inneholde
sjekksumverdien for denne underskriverens sertifikat)
Det ANBEFALES at sertifiseringskjeden for underskriverens sertifikat angis, som
en hjelp til å forenkle valideringsprosessen (i så fall MÅ X.509-sertifikater leveres).
ds: Object
QualifyingProperties
O
SingedProperties
O O
SignedSignatureProperties
O O
SigningTime
O UTC (xsd: dateTime)
SigningCertificate
O MÅ inneholde sjekksumverdien for underskriverens sertifikat, som er lagret
i ds: KeyInfo, og valgfri URI utelates (applikasjoner KAN lete etter / finne
underskriverens sertifikat i ds: KeyInfo på grunnlag av hash-ekvivalens).
SignaturePolicyIdentifier
V Bare for EPES-format (og for høyere formater basert på EPES-formatet).
Signature ProductionPlace
V
SignerRole
V
/SignedSignatureProperties
SignedDataObjectProperties
V
DataObjectFormat
O Når dette feltet benyttes, SKAL applikasjoner sikre at dataobjekter vises for brukeren
på samme måte.
Når det benyttes, MÅ et underordnet MimeType-element benyttes.
CommitmentTypeIndication
V
AllDataObjectsTimeStamp
V
IndividualDataObjectTime/ V
Stamp
/SignedDataObjectProperties
/SignedProperties
UnsignedProperties
V
UnsignedSignatureProperties
CounterSignature
V
/UnsignedSignatureProperties
/UnsignedProperties
/QualifyingProperties
/ds: Object
/ds: Signature
Signaturtopologi – pakking av signerte originalfiler og av signaturer
SignatureEnveloped
SignatureEnveloping
Alle MÅ støttes
SignatureDetached
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DEL 2 — CAdES-BES/EPES
Signaturen er i samsvar med spesifikasjonene for Cryptographic Message Syntax-signatur (CMS-signatur)(1).
Signaturen benytter signaturattributter for CAdES-BES (eller -EPES) som angitt i spesifikasjonene for ETSI TS 101
733 CAdES(2), og er i samsvar med tilleggsspesifikasjonene angitt i tabell 2 nedenfor.
Alle CAdES-attributter som inngår i hash-beregningen av arkivets tidsstempel (ETSI TS 101 733 V1.8.1 Annex K),
MÅ være DER-kodet, og alle andre kan være BER-kodet, for å forenkle ettrinnsbehandlingen av CAdES.
MD5 (RFC 1321) MÅ IKKE benyttes som sjekksumalgoritme. Underskrivere henvises til gjeldende nasjonal
lovgivning og, når det gjelder retningslinjer, til ETSI TS 102 176(3) og rapporten ECRYPT2 D.SPA.x(4) for videre
anbefalinger om algoritmer og parametrer som kan benyttes til elektroniske signaturer.
Signeringsattributtene MÅ inneholde en henvisning til underskriverens digitale X.509 v3-sertifikat (RFC 5035), og
feltet SignedData.certificates MÅ inneholde dettes verdi.
Signeringsattributtene SigningTime MÅ foreligge og MÅ inneholde UTC uttrykt som i http://tools.ietf.org/html/
rfc5652#section-11.3.
Signeringsattributtet ContentType MÅ foreligge og inneholde id-data (http://tools.ietf.org/html/rfc5652#section-4) der
typen datainnhold er beregnet på å henvise til arbitrære oktettstrenger, f.eks. UTF-8-tekst eller en ZIP-container med
et MimeType-underelement.
Dersom de signaturene som benyttes av medlemsstatene, er basert på et kvalifisert sertifikat, kan PKI-objektene
(sertifikatkjeder, tilbakekallingsdata, tidsstempler) som inngår i signaturene, verifiseres ved hjelp av pålitelighetslisten,
i samsvar med kommisjonsvedtak 2009/767/EF, til den medlemsstaten som fører tilsyn med eller akkrediterer den CSPen som har utstedt underskriverens sertifikat.

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

IETF, RFC 5652, Cryptographic Message Syntax (CMS), http://tools.ietf.org/html/rfc5652.
IETF, RFC 5035, Enhanced Security Services (ESS) Update: Adding CertID Algorithm Agility, http://tools.ietf.org/html/rfc5035.
IETF, RFC 3161, Internet X.509 Public Key Infrastructure Time-Stamp Protocol (TSP), http://tools.ietf.org/html/rfc3161.
ETSI TS 101 733 v1.4.1: XML Advanced Electronic Signatures (XAdES).
ETSI TS 102 176 — Electronic Signatures and Infrastructures (ESI): Algorithms and Parameters for Secure Electronic Signatures;
Part 1: Hash functions and asymmetric algorithms; Part 2: «Secure channel protocols and algorithms for signature creation
devices».
Siste versjon er D.SPA.13 ECRYPT2 Yearly Report on Algorithms and Key sizes (2009-2010) av 30. mars 2010 (http://www.
ecrypt.eu.org/documents/D.SPA.13.pdf).
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Tabell 2
CAdES
(ETSI TS 101 733 gjelder med følgende profilelementer)
ASN.1
ContentInfo :: = SEQUENCE {
contentType ContentType, -- id-signedData
Content [0] EXPLICIT ANY DEFINED BY content
Type }

Felles minstekrav

			
O=Obligatorisk, V=Valgfritt, A=Anbefalt, B=Brukes ikke
SignedData :: = SEQUENCE {
Version CMSVersion,
digestAlgorithms DigestAlgorithmIdentifiers,
O
Algoritmer: Se gjeldende nasjonal lovgivning, og for retningslinjer,
se ETSI TS 102 176 og rapporten ECRYPT2 D.SPA.7 for videre
anbefalinger.
encapContentInfo SEQUENCE {
eContentType ContentType,
O
Id-Data
eContent [0] EXPLICIT
O/B Signeringsattributtet ContentType foreligger og inneholder id-data.
OCTET STRING OPTIONAL
(http://tools.ietf.org/html/rfc5652#section-4) der typen datainnhold
-- foreligger ikke dersom signaturen er atskilt
er beregnet på å henvise til arbitrære oktettstrenger, f.eks. UTF-8},
tekst eller en ZIP-container med et MimeType-underelement.
-- External Data (dersom signaturen er atskilt)*
Dersom en atskilt signatur ikke foreligger på annen måte.
* Eksterne data betyr data som er beskyttet av en atskilt signatur
som ikke inngår i e-innholdet til CAdES-signaturen. Det anbefales at
signerte data inkluderes sammen med signaturen i en ZIP-fil.
Certificates [0] IMPLICIT CertificateSet
O
MÅ inneholde X509-sertifikat fra underskriveren. Det ANBEFALES
OPTIONAL,
at sertifikater fra hele sertifiseringskjeden til og med et tillitsanker
inkluderes.
crls [1] IMPLICIT RevocationInfoChoices
V
OPTIONAL,
signerInfos SET OF
O
Minst én signerInfo
SEQUENCE { -- SignerInfo
version
CMSVersion,
sid		
SignerIdentifier,
V
(Ikke beskyttet verdi)
digestAlgorithm DigestAlgorithmIdentifier
O
Algoritmer: se gjeldende nasjonal lovgivning, og for retningslinjer,
se ETSI TS 102 176 og rapporten ECRYPT2 D.SPA.7 for videre
anbefalinger.
signedAttrs [0] IMPLICIT SET SIZE (1..MAX)
OF
SEQUENCE { -- Attribute
O
attrType OBJECT IDENTIFIER,
O/V MÅ:
Id-contentType (med data)
Id-messagerDigest
Id-aa-ets-signingCertificate V2 eller id-aa-signingCertificate
MÅ: signingTime
VALGFRITT:
Id-aa-ets-sigPolicyId
Andre valgfrie attributter som definert i ETSI TS 101 733.
attrValues SET OF AttributeValue
}, OPTIONAL
signatureAlgorithm
Algoritmer: Se gjeldende nasjonal lovgivning, og for retningslinjer,
SignatureAlgorithmIdentifier,
se ETSI TS 102 176 og rapporten ECRYPT2 D.SPA.7 for videre
anbefalinger.
Signature OCTET STRING, -- SignatureValue
unsignedAttrs [1] IMPLICIT SET SIZE
(1..MAX) OF
V
SEQUENCE {
V
attrType OBJECT IDENTIFIER,
attrValues SET OF
AttributeValue
} OPTIONAL
}
}
}

DEL 3 — PAdES-PART 3 (BES/EPES)
Signaturen MÅ ha en signaturutvidelse av typen PAdES-BES (eller -EPES), som angitt i PAdES-Part3-spesifikasjonene
for ETSI TS 102 778(1), og dessuten oppfylle alle følgende tilleggsspesifikasjoner:
MD5 (RFC 1321) MÅ IKKE benyttes som sjekksumalgoritme. Underskrivere henvises til gjeldende nasjonal
lovgivning og, når det gjelder retningslinjer, til ETSI TS 102 176(2) og rapporten ECRYPT2 D.SPA.x(3) for videre
anbefalinger om algoritmer og parametrer som kan benyttes til elektroniske signaturer.
Signeringsattributtene MÅ inneholde en henvisning til underskriverens digitale X.509 v3-sertifikat (RFC 5035), og
feltet SignedData.certificates MÅ inneholde dettes verdi.
(1)
(2)
(3)

ETSI TS 102 778-3 v1.2.1: PDF Advanced Electronic Signatures (PAdES), PAdES Enhanced — PAdES-Basic Electronic
Signatures and PAdES-Explicit Policy Electronic Signatures Profiles.
ETSI TS 102 176 — Electronic Signatures and Infrastructures (ESI): Algorithms and Parameters for Secure Electronic Signatures;
Part 1: Hash functions and asymmetric algorithms; Part 2: «Secure channel protocols and algorithms for signature creation
devices».
Siste versjon er D.SPA.13 ECRYPT2 Yearly Report on Algorithms and Key sizes (2009-2010) av 30. mars 2010 (http://www.
ecrypt.eu.org/documents/D.SPA.13.pdf).
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Signeringstidspunktet angis ved verdien til oppføringen M i signaturkatalogen.
Dersom de signaturene som benyttes av medlemsstatene, er basert på et kvalifisert sertifikat, kan PKI-objektene
(sertifikatkjeder, tilbakekallingsdata, tidsstempler) som inngår i signaturene, verifiseres ved hjelp av pålitelighetslisten,
i samsvar med vedtak 2009/767/EF, til den medlemsstaten som fører tilsyn med eller akkrediterer den CSP-en som har
utstedt underskriverens sertifikat.
____________
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) nr. 651/2011

2016/EØS/35/50

av 5. juli 2011
om vedtakelse av forretningsorden for rammen for det faste samarbeidet opprettet av medlemsstatene i samarbeid med
Kommisjonen i henhold til artikkel 10 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/18/EF(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

3)

Ved brev av 20. desember 2010 fra daglig leder
rettet til Europakommisjonens kontorer har Det
europeiske sjøsikkerhetsbyrå sagt seg villig til å
ivareta sekreteriatsoppgavene for rammen for det faste
samarbeidet og til å finansiere minst ett møte per år.

4)

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra Komiteen for sjøsikkerhet og hindring av forurensning
fra skip —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv
2009/18/EF av 23. april 2009 om fastsettelse av grunnleggende
prinsipper for undersøkelse av ulykker i sjøtransportsektoren
og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/35/
EF og 2002/59/EF(1), særlig artikkel 10 nr. 2, og

VEDTATT DENNE FORORDNING:

ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

Artikkel 1

I henhold til direktiv 2009/18/EF skal medlemsstatene i
nært samarbeid med Kommisjonen opprette en ramme
for det faste samarbeidet som gjør det mulig for deres
respektive undersøkelsesorganer å samarbeide med
hverandre i det omfang som er nødvendig for å nå
direktivets mål.

Forretningsordenen for rammen for det faste samarbeidet og
den organisatoriske tilretteleggingen nevnt i artikkel 10 nr. 2 i
direktiv 2009/18/EF er fastsatt i vedlegget til denne forordning.

Direktiv 2009/18/EF pålegger Kommisjonen å vedta
forretningsordenen for rammen for det faste samarbeidet.

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

Artikkel 2

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

Utferdiget i Brussel, 5. juli 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
______

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 177 av 6.7.2011, s. 18, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 23/2012 av 10. februar 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 34 av 21.6.2012, s. 33.
(1) EUT L 131 av 28.5.2009, s. 114.
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VEDLEGG

Ramme for det faste samarbeidet om undersøkelse av ulykker i sjøtransportsektoren
FORRETNINGSORDEN FOR OG ORGANISATORISK TILRETTELEGGING AV RAMMEN FOR DET
FASTE SAMARBEIDET NEVNT I ARTIKKEL 10 I DIREKTIV 2009/18/EF
Artikkel 1
Mål
1.
Målet for rammen for det faste samarbeidet om undersøkelse av ulykker i sjøtransportsektoren, opprettet av
medlemsstatene i nært samarbeid med Kommisjonen, er å sørge for et operativt forum, heretter kalt «samarbeidsforumet»,
som gir medlemsstatenes undersøkelsesorganer mulighet til å samarbeide som nevnt i artikkel 10 i direktiv 2009/18/EF.

2.
Ved å oppnå målene i henhold til nr. 1 blir samarbeidsforumet også et middel for Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå
(EMSA) til å lette samarbeidet fastsatt i artikkel 2 bokstav e) i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.
1406/2002(1).

3.
Medlemmene av samarbeidsforumet skal utarbeide et arbeidsprogram og regelmessig fastsette prioriteringer og
målsetninger knyttet til de ovennevnte mål.

Artikkel 2
Deltakelse i samarbeidsforumet
1.
Hver medlemsstat med et undersøkelsesorgan skal utpeke en representant for sitt undersøkelsesorgan som nevnt
i artikkel 8 i direktiv 2009/18/EF som medlem av samarbeidsforumet, heretter kalt «medlemmer». I samsvar med
arbeidsprogrammet og samarbeidsforumets dagsorden har medlemmene myndighet til å diskutere, avtale og stemme
over hvordan samarbeidet omhandlet i direktivets artikkel 10 best skal legges til rette. Bare medlemmer har stemmerett.

2.
Ettersom Europakommisjonen, heretter kalt «Kommisjonen», har en betydelig interesse i saken, kan den utpeke
representanter til å delta i alle møter eller annen virksomhet i samarbeidsforumet.

3.
Følgende stater har rett til å utpeke en representant til å delta i samarbeidsforumet som observatører, heretter kalt
«observatører»:

–

EØS-stater, med behørig utpekte representanter for deres relevante undersøkelsesorganer,

–

medlemsstater som har bare et uavhengig kontaktorgan som nevnt i artikkel 8 nr. 1 i direktiv 2009/18/EF.

De skal motta møtedokumenter, og kan sende inn forslag samt delta i diskusjonene.

4.
Medlemsstatene og observatørene kan overfor samarbeidsforumet foreslå punkter til dagsordenen og komme
med innlegg og redegjørelser som de ønsker tatt opp til vurdering.

5.

Samarbeidsforumets sekretariat ivaretas av Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå.

6.
Medlemsstatene, Europakommisjonen og relevante EØS-stater skal være representert ved høyst én person, og
skal underrette sekretariatet om utpekingen av sine representanter og om eventuelle endringer i utpekingen.

7.
Medlemmene, Kommisjonen og observatørene kan ledsages av ytterligere personer etter godkjenning fra
samarbeidsforumets leder. Anmodninger om eventuelle ytterligere representasjon skal skje og godkjennes gjennom
sekretariatet.
(1)

EUT L 208 av 5.8.2002, s. 64.
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Artikkel 3
Kommisjonens deltakelse
1.
Kommisjonen kan delta i diskusjoner, foreslå punkter på dagsordenen og komme med innlegg og redegjørelser
til møter i samarbeidsforumet eller andre av samarbeidsforumets aktiviteter.
2.

Kommisjonen kan ved behov henvende seg til samarbeidsorganet om alle spørsmål knyttet til sjøsikkerhet.

3.
Kommisjonen kan anmode samarbeidsforumet om å sørge for opplysninger og bistand i saker knyttet til samarbeid
om undersøkelser av ulykker og om å gi den råd om gjennomføring og anvendelse i forbindelse med samarbeid, dersom
dette er nødvendig for å nå målene i direktiv 2009/18/EF.
4.
Kommisjonen skal motta alle dokumenter som utsendes fra samarbeidsforumet, samt resultatet av brevveksling,
jf. artikkel 8 i denne forretningsorden.
Artikkel 4
Deltakelse av tredjemann
1.
Lederen kan, i nært samarbeid med sekretariatet, invitere tredjemann, f.eks. representanter for andre stater
og organisasjoner, eller enkeltpersoner, til å delta i et møte i samarbeidsforumet dersom dette er praktisk mulig og
hensiktsmessig.
2.
Forutsatt at Byrået har gitt forhåndssamtykke, og at det foreligger tilstrekkelige budsjettmidler, kan slike
tredjemenn få godtgjøring fra Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå for utgifter i forbindelse med deres deltakelse i samsvar
med Byråets regler, eller delta for egen regning. Før hver slik deltakelse skal sekretariatet underrette den berørte
tredjemann om vilkårene for deltakelsen.
Artikkel 5
Leder og nestleder
1.
Medlemmene skal velge en leder og en nestleder blant seg selv, ved avstemning i to atskilte hemmelige
avstemninger i løpet et møte. Lederen og nestlederen velges for en periode på to år og kan gjenvelges for to ytterligere
mandatperioder. Lederen og nestlederen utøver sine funksjoner inntil deres etterfølgere har blitt valgt.
2.
Lederen utøver sine funksjoner innenfor rammen for målene fastsatt i artikkel 1. Under møter skal lederen opptre
i samsvar med gjeldende praksis. Lederen skal innlede og avslutte møtene, gjennomføre møtenes dagsorden, gi ordet
til talere, etterstrebe enighet og sammenfatte diskusjoner og møtenes konklusjoner.
3.
Nestlederen skal automatisk erstatte lederen dersom denne er forhindret fra å utføre sine oppgaver. Dersom både
lederen og nestlederen er fraværende eller forhindret fra å delta i et møte, skal møtet utpeke en leder for anledningen.
Artikkel 6
Sekretariat
1.

Sekretariatet skal bistå lederen med:

–

gjennomføringen av dennes oppgaver,

–

organiseringen av møter og annen virksomhet,

–

distribusjon av alle relevante møtedokumenter og korrespondanse.

2.
Sekretariatet kan delta i samarbeidsforumets diskusjoner, framlegge egen dokumentasjon, foreslå
dagsordenpunkter og redegjørelser for samarbeidsforumets møter eller i forbindelse med annen virksomhet innenfor
samarbeidsforumet.
Artikkel 7
Avtale om beste samarbeidsmetoder
1.
I samsvar med artikkel 10 nr. 3 i direktiv 2009/18/EF skal arbeidet innen samarbeidsforumet primært være rettet
mot å oppnå enighet om de beste samarbeidsmetodene. Oppnåelse av bredest mulig enighet skal etterstrebes.
2.

Når lederen anser at et forslag er klart for avstemning, skal sekretariatet framlegge forslaget for konklusjoner.
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3.

Lederen skal bestrebe seg på å oppnå enighet i alle spørsmål. I motsatt fall treffes beslutning med enkelt flertall.

4.
Dersom enighet ikke kan oppnås, har medlemmer eller observatører med avvikende mening rett til å reservere
seg.
5.

Sekretariatet skal, på vegne av lederen:

–

påse at deltakerne i samarbeidsforumet har tilgang til den nødvendige sakkunnskap og rådgivning,

–

lette utarbeidingen av forslag fra deltakerne i samarbeidsforumet og eventuelt framlegge egne forslag,

–

lette utarbeidingen og vurderingen av felles tekniske og driftsmessige løsninger.
Artikkel 8
Møter og undergrupper

1.
Lederen skal minst én gang i året innkalle til møte i samarbeidsforumet i lokalene til Det europeiske
sjøsikkerhetsbyrå.
Lederen kan innkalle til ytterligere møter, enten på eget initiativ eller etter skriftlig anmodning som støttes av minst en
tredel av medlemmene.
2.
Samarbeidsforumets deltakere kan opprette undergrupper for å behandle særlige spørsmål som de ønsker å ta opp
innenfor rammen av samarbeidsforumet, fortrinnsvis gjennom korrespondanse. Undergruppene skal rapportere tilbake
til samarbeidsforumet.
3.
Med mindre noe annet er avtalt mellom deltakerne, skal samarbeidsforumet og undergruppene møtes i lokalene
til Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå.
4.
Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå skal gi medlemsstatene og observatørenes stater godtgjøring for utgifter til det
årlige møtet nevnt i nr. 1 for bare én utpekt representant i møtet i samarbeidsforumet, i samsvar med Byråets regler.
Medlemsstatene og observatørenes stater bærer kostnadene for ytterligere ledsagende personer.
5.
Finansiering av andre møter enn det årlige møtet nevnt i nr. 1 i denne artikkel forutsetter forhåndsgodkjenning
fra Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå og tilgjengelig finansiering fra Byrået eller andre kilder.
Artikkel 9
Møtedokumenter
1.
Sekretariatet skal sende møteinnkalling og foreløpig dagsorden til medlemmer, Kommisjonen og observatører
minst 28 kalenderdager før møtet.
2.

Sekretariatet skal utarbeide en foreløpig dagsorden under lederens ansvar.

3.
Møtedokumenter, i det format som angis i tillegget, skal oversendes av medlemmer, Kommisjonen og observatører
til lederen og sekretariatet før utsending av dagsordenen.
4.
Sekretariatet skal sende tilhørende dokumenter og dagsordenen til medlemmer, Kommisjonen og observatører
minst 14 kalenderdager før møtet.
5.

Dagsordenen skal godkjennes som første punkt på møtet.

6.
I tilfeller som haster, og/eller under ekstraordinære omstendigheter kan lederen avvike fra de fristene som er
fastsatt i nr. 3 og 4. Dersom det kommer anmodning om at en annen sak blir tatt opp i løpet av et møte, skal lederen
avgjøre om den skal settes på dagsordenen. Dokumenter til støtte for saker som haster og/eller er ekstraordinære
omstendigheter, kan til enhver tid framlegges under et møte.
Artikkel 10
Liste over deltakere
På hvert møte skal sekretariatet utarbeide en deltakerliste som angir deltakernes navn samt den offentlige myndighet,
den organisasjon eller det organ de tilhører.
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Artikkel 11
Fortrolighet
Deltakernes diskusjoner i samarbeidsforumet skal være fortrolige.
Artikkel 12
Møtereferater og møteprotokoller
1.
Protokoller som gjenspeiler møtets hovedpunkter, skal utarbeides av sekretariatet under lederens ansvar, og
kommuniseres til medlemmene, Kommisjonen og observatørene.
2.
Etter en avstemning har medlemmer og/eller observatører med avvikende mening rett til å få sine synspunkter
notert i protokollen.
3.
Sekretariatet skal distribuere protokollutkastet innen 30 kalenderdager etter møtet. Medlemsstatene, Kommisjonen
og observatørstatene kan inngi kommentarer til sekretariatet innen 30 kalenderdager etter mottak av protokollutkastet.
Protokollen skal formelt godkjennes på det etterfølgende møtet.
4.

Den godkjente protokollen er den eneste offisielle protokollen fra møtet.

5.

All teknisk dokumentasjon som det har vært avstemning om på møtet, kan også vedlegges protokollen.

6.
Sekretariatet skal offentliggjøre et sammenfattende møtereferat, utarbeidet av det under lederens ansvar. Dette
referatet skal inneholde konklusjonene fra hvert punkt på dagsordenen.
Artikkel 13
Brevveksling
1.

Offisiell korrespondanse fra deltakerne med hensyn til samarbeidsforumet skal rettes til lederen og sekretariatet.

2.

Offisiell korrespondanse til deltakerne skal sendes til den adressen de oppgir til dette formål.
Artikkel 14
Språk

Samarbeidsforumets arbeidsspråk er engelsk. Det skal brukes for redegjørelser, diskusjoner og trykksaker. Oversettelse
tilbys ikke.
Artikkel 15
Interessekonflikt
Personer som deltar i arbeidet i samarbeidsforumet, skal underrette lederen og sekretariatet om eventuelle
interessekonflikter i en sak som behandles av forumet.
______
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Tillegg
Anbefalt format på dokument for møter innenfor rammen av det faste samarbeidet for undersøkelse av ulykker
i sjøtransportsektoren
Samarbeidsforumet …/…/…
Dagsordenpunkt … Innleveringsdato
Lisboa (møtedato)
Dokumentets tittel
Innsendt av………
Sammendrag
Tiltak som skal treffes
Tilhørende dokumenter
Innledning og bakgrunnsopplysninger
Merknader og analyser
Foreslått tiltak
Vedlegg
____________
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 201/2011

2016/EØS/35/51

av 1. mars 2011
om modellen for samsvarserklæring for en godkjent type jernbanekjøretøy(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

samtrafikkevne, nasjonale regler og andre bestemmelser.
Typegodkjenningen, som identifiseres ved det europeiske
identifikasjonsnummeret, bør inneholde opplysninger om
alle lovfestede krav på grunnlag av den typen godkjenning
som er gitt i en medlemsstat.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/
EF av 17. juni 2008 om samtrafikkevnen i Fellesskapets
jernbanesystem(1), særlig artikkel 26 nr. 4, og

4)

ut fra følgende betraktninger:

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 29 nr. 1 i
direktiv 2008/57/EF —

1)

Kommisjonen bør vedta modellen for samsvarserklæring
for en godkjent kjøretøytype, som fastsatt i direktiv
2008/57/EF.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

2)

Det europeiske jernbanebyrå utstedte 30. juni 2010 en
anbefaling om modellen for samsvarserklæring for en
godkjent kjøretøytype.

Modellen for typesamsvarserklæring nevnt i artikkel 26 nr. 4 i
direktiv 2008/57/EF er fastsatt i vedlegget til denne forordning.

3)

Vedleggene til typesamsvarserklæringen bør dokumentere
at de relevante verifiseringsframgangsmåtene er
fullført i samsvar med gjeldende regelverk i Unionen
samt meldte nasjonale regler, og angi henvisninger
til relevante direktiver, tekniske spesifikasjoner for

Artikkel 1

Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.
Den får anvendelse fra 2. juni 2011.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater, unntatt
Kypros og Malta, så lenge det ikke finnes noe jernbanesystem innenfor deres territorium.

Utferdiget i Brussel, 1. mars 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
______

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 57 av 2.3.2011, s. 8, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 24/2012 av 10. februar 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 34 av 21.6.2012, s. 35.
(1) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1.
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VEDLEGG

MODELL FOR SAMSVARSERKLÆRING FOR EN GODKJENT TYPE KJØRETØY
Vi,
Søker(1)
[Firma]
[Fullstendig adresse]

Representant:
[Firma]
[Fullstendig adresse]
for søkeren
[Firma]
[Fullstendig adresse]

erklærer på eget ansvar at kjøretøyet [europeisk kjøretøynummer](2) som denne erklæring er utstedt for,
–

er i samsvar med kjøretøytype [kjøretøytypens identifikasjonsnummer i ERATV], som er godkjent i følgende
medlemsstater:
[medlemsstat 1] i henhold til godkjenning nr. [europeisk identifikasjonsnummer (EIN)
for typegodkjenningen i medlemsstat 1]
[medlemsstat 2] i henhold til godkjenning nr. [europeisk identifikasjonsnummer (EIN)
for typegodkjenningen i medlemsstat 2]
… (angi samtlige medlemsstater der kjøretøytypen er godkjent)

–

overholder Unionens relevante regelverk, de relevante tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne og gjeldende
nasjonale regler, som angitt i vedleggene til denne erklæring,

–

har gjennomgått alle prosedyrer for verifisering som er nødvendige for utstedelsen av denne erklæring.

Liste over vedlegg(3)
[vedleggenes titler]
Undertegnet for og på vegne av [søkerens navn]
Utferdiget i [sted], [dato DD/MM/ÅÅÅÅ]
[navn, stilling] [underskrift]
Felt forbeholdt den nasjonale sikkerhetsmyndighet:
Europeisk kjøretøynummer tildelt kjøretøyet: [EVN]

______________
(1)
(2)

(3)

Søkeren kan være oppdragsgiveren eller produsenten, eller dennes representant i Unionen.
Dersom kjøretøyet på tidspunktet for utstedelse av denne erklæring ennå ikke har fått tildelt et europeisk kjøretøynummer (EVN),
skal kjøretøyet identifiseres ved hjelp av et annet identifikasjonssystem etter avtale mellom søkeren og vedkommende nasjonale
sikkerhetsmyndighet. I dette tilfellet, når et europeisk kjøretøynummer er tildelt til kjøretøyet, skal den nasjonale sikkerhetsmyndigheten fylle ut det aktuelle feltet.
Vedleggene skal omfatte kopier av den dokumentasjonen som viser at de relevante framgangsmåtene for verifisering er fullført i
samsvar med gjeldende regelverk i Unionen (EF-verifiseringserklæring) og nasjonale regler.
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 36/2010

23.6.2016

2016/EØS/35/52

av 3. desember 2009
om fellesskapsmodeller for lokomotivførerbeviser, tilleggssertifikater, bekreftede kopier av tilleggssertifikater og
søknadsskjemaer for lokomotivførerbeviser i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/59/EF(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

2)

Det er betydelige forskjeller i medlemsstatenes lovgivning
om sertifiseringsvilkår for lokomotivførere. Det bør
derfor vedtas harmoniserte modeller for sertifisering
av lokomotivførere for å støtte gjennomføringen av
relevante fellesskapsregler.

3)

Målet med å harmonisere førerbeviser og tilleggssertifikater er framfor alt å gjøre det enklere for
lokomotivførere å bevege seg mellom medlemsstater, men
også mellom ulike jernbaneforetak, og i alminnelighet
at førerbeviser og sertifikater skal anerkjennes av alle
aktører innenfor jernbanesektoren. For dette formål
må det fastsettes minstekrav som søkerne skal oppfylle
for å få utstedt et førerbevis eller et harmonisert
tilleggssertifikat. For å sikre nødvendig ensartethet og
åpenhet bør Fellesskapet vedta en harmonisert modell
for lokomotivførerbevis, mens jernbaneforetak og
infrastrukturforvaltninger bør utstede harmoniserte
tilleggssertifikater.

4)

For jernbaneforetak og infrastrukturforvaltninger som har
ansatt eller har kontraktsforhold med lokomotivførere,
og særlig for jernbaneforetak som driver internasjonal
trafikk, er det viktig at formatet på tilleggssertifikatene
er det samme i alle medlemsstatene; formatet bør derfor
harmoniseres for å kunne attestere at lokomotivføreren
oppfyller visse minstekrav, yrkeskvalifikasjoner og
språkkunnskaper.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/59/
EF av 23. oktober 2007 om sertifisering av lokomotivførere som
fører lokomotiver og tog på jernbanenettet i Fellesskapet(1),
særlig artikkel 4 nr. 4,

under henvisning til Det europeiske jernbanebyrås
anbefaling nr. ERA/REC/SAF/04-2008 av 19. desember
2008 om harmoniserte formater for lokomotivførerbeviser,
tilleggssertifikater og bekreftede kopier av tilleggssertifikater
for lokomotivførere i henhold til direktiv 2007/59/EF, og Det
europeiske jernbanebyrås anbefaling nr. ERA/REC/SAF/062008 av 19. desember 2008 om bruken av en harmonisert
modell for søknadsskjema for lokomotivførerbeviser, og

ut fra følgende betraktninger:

1)

I henhold til direktiv 2007/59 /EF skal alle lokomotivførere være skikket og ha de nødvendige kvalifikasjoner
til å føre tog og skal inneha følgende dokumenter: et
førerbevis som viser at lokomotivføreren oppfyller
minstekravene til helse, grunnutdanning og allmenn
yrkeskompetanse, og ett eller flere sertifikater som angir
den infrastrukturen som innehaveren har rett til å kjøre
på, og det rullende materiellet som innehaveren har rett
til å føre.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 13 av 19.1.2010, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 25/2012 av 10. februar 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 34 av 21.6.2012, s. 36.
(1) EUT L 315 av 3.12.2007, s. 51.
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5)

6)

7)

8)

9)

( 1)
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I henhold til artikkel 4 nr. 4 i direktiv 2007/59/EF skal
Det europeiske jernbanebyrå utarbeide et utkast til en
fellesskapsmodell for førerbeviset, tilleggssertifikatet
og den bekreftede kopien av tilleggssertifikatet, og
dessuten fastsette deres fysiske egenskaper, idet det
tas hensyn til tiltak mot forfalskning. I samme artikkel
fastsettes det at Byrået skal anbefale fellesskapskoder for
de forskjellige typene i kjørekategori A og B som skal
stå på tilleggssertifikatet. I henhold til nr. 2 bokstav g)
i vedlegg I til direktiv 2007/59/EF skal Kommisjonen
fastsette kodene for tilleggsopplysninger eller medisinske
begrensninger som skal angis i lokomotivførerbevisene.

Medlemsstatene bør gi hvert enkelt lokomotivførerbevis
et entydig nummer, og dette nummeret bør også gjøre det
lettere å registrere førerbeviset i det nasjonale registeret
over lokomotivførerbeviser, som skal opprettes i samsvar
med artikkel 22 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2007/59/EF.

Alle opplysningene som finnes i lokomotivførerbeviser,
tilleggssertifikater og registrene over disse, bør benyttes
av sikkerhetsmyndighetene til å lette evalueringen av
personalets sertifiseringsprosess fastsatt i artikkel 10 og
11 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/EF av
29. april 2004 om sikkerhet på Fellesskapets jernbaner
og om endring av rådsdirektiv 95/18/EF om lisenser til
jernbaneforetak og direktiv 2001/14/EF om fordeling av
jernbaneinfrastrukturkapasitet, innkreving av avgifter for
bruk av jernbaneinfrastruktur og sikkerhetssertifisering
(jernbanesikkerhetsdirektivet)(1) og til å sørge for raskere
utstedelse av sikkerhetssertifikatene som er fastsatt i disse
artiklene.

Ansettelse av lokomotivførere som er sertifisert i samsvar
med direktiv 2007/59/EF, bør ikke frita jernbaneforetak
og infrastrukturforvaltninger for deres plikt til å innføre
et system for overvåking og intern kontroll av sine
lokomotivføreres kvalifikasjoner og atferd i tjenesten i
henhold til artikkel 9 i og vedlegg III til direktiv 2004/49/
EF, og bør inngå i dette systemet. Det harmoniserte
tilleggssertifikatet bør ikke frita jernbaneforetakene og
infrastrukturforvaltningene for deres ansvar for sikker
drift i deres del av jernbanesystemet og særlig for
opplæring av personalet.

I artikkel 7 nr. 1 i direktiv 2007/59/EF fastslås det at
et førerbevis skal være gyldig på hele Fellesskapets
territorium, og i artikkel 4 nr. 4 i nevnte direktiv er
det fastsatt at det skal vedtas en fellesskapsmodell. Et
harmonisert søknadsskjema for førerbevis vil derfor
lette arbeidet til vedkommende myndigheter i de
medlemsstatene som må samle inn opplysninger for å
kunne utstede førerbeviset.
EUT L 164 av 30.4.2004, s. 44.
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10) I artikkel 14 nr. 1 i direktiv 2007/59/EF er det fastsatt
at vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal
offentliggjøre framgangsmåten som skal følges for å få
et førerbevis. Når vedkommende myndigheter utarbeider
slike framgangsmåter, bør de ta med bestemmelser om
bruk av det harmoniserte søknadsskjemaet.
11) Det harmoniserte søknadskjemaet kan brukes til
å gi tilstrekkelige opplysninger om de nasjonale
bestemmelsene om gjennomføring av europaparlamentsog rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om vern
av fysiske personer i forbindelse med behandling
av personopplysninger og om fri utveksling av slike
opplysninger(2), med hensyn til vern av fysiske personer
når personopplysninger behandles. Vedkommende
myndigheter kan ved behov bruke skjemaet til å innhente
tillatelse til å behandle opplysninger om den som søker
om eller innehar lokomotivførerbevis.
12) Vedtakelsen av et harmonisert søknadsskjema har en
svært begrenset økonomisk virkning og utgjør en svært
begrenset administrativ byrde ettersom det er mulig å
velge mellom en dokumentutskrift og et datagrensesnitt
ved bruk av et allment tilgjengelig program.
13) I samsvar med artikkel 36 nr. 3 i direktiv 2007/59/EF
gjelder sistnevnte ikke for Kypros og Malta. Denne
forordning bør derfor ikke få anvendelse på Kypros og
Malta så lenge det ikke finnes noe jernbanesystem på
disse medlemsstatenes territorium.
14) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen for samtrafikkevne og sikkerhet i
jernbanen nedsatt ved artikkel 21 i direktiv 96/48/EF —
VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Fellesskapsmodell for lokomotivførerbevis
Fellesskapsmodellen definert i vedlegg I til denne forordning
skal brukes til lokomotivførerbeviset nevnt i artikkel 4 nr. 1
bokstav a) i direktiv 2007/59/EF. Dette formatet skal benyttes
hver gang et lokomotivførerbevis utstedes, fornyes, ajourføres,
endres eller tilbakekalles.
Det eller de språkene som benyttes, skal være ett eller flere av
de offisielle språkene i Det europeiske fellesskap.
Artikkel 2
Fellesskapsmodell for tilleggssertifikat
Fellesskapsmodellen definert i vedlegg II til denne forordning
skal brukes til tilleggssertifikatene nevnt i artikkel 4 nr. 1
bokstav b) i direktiv 2007/59/EF.
(2)

EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31.
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Dette formatet skal benyttes hver gang et tilleggssertifikat
utstedes, fornyes, ajourføres, endres eller tilbakekalles.

Med denne modellen er det mulig å ta med nasjonale krav
som kan utfylle opplysningene angitt i vedlegg IV til denne
forordning.

Det eller de språkene som benyttes, skal være ett eller flere av
de offisielle språkene i Det europeiske fellesskap.

2. Fellesskapsmodellen for søknadsskjemaet kan brukes
til å søke om nytt førerbevis, ajourføring av opplysninger på
førerbeviset, fornyelse eller et duplikat.

Artikkel 3

3. Retningslinjer for utfylling av fellesskapsmodellen for
søknadsskjemaet er angitt i vedlegg IV.

Fellesskapsmodell for bekreftet kopi av tilleggssertifikat
Fellesskapsmodellen definert i vedlegg III til denne forordning
skal brukes til bekreftede kopier av tilleggssertifikater som
utstedes i samsvar med artikkel 17 i direktiv 2007/59/EF.

4. Vedkommende
myndigheter
kan
overføre
fellesskapsmodellens utforming til den framgangsmåten som
skal offentliggjøres i samsvar med artikkel 14 nr. 1 i direktiv
2007/59/EF, og til de databaserte grensesnittene.

Artikkel 4

Artikkel 5

Søknadsskjema for lokomotivførerbevis

Ikrafttredelse

1. Fellesskapsmodellen definert i vedlegg IV til
denne forordning kan brukes til søknadsskjemaer for
lokomotivførerbevis nevnt i artikkel 14 i direktiv 2007/59/EF.

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

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater, unntatt
Kypros og Malta, så lenge det ikke finnes noe jernbanesystem på deres territorium.

Utferdiget i Brussel, 3. desember 2009.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
______
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VEDLEGG I
FELLESSKAPSMODELL FOR LOKOMOTIVFØRERBEVIS
1.

LOKOMOTIVFØRERBEVISETS FYSISKE EGENSKAPER
Lokomotivførerbeviset skal følge formatet ID-1 beskrevet i den internasjonale standarden ISO/IEC 7810:2003
Identification cards — Physical characteristics (Identifikasjonskort — fysiske egenskaper).
Med forbehold for reglene for vern av personopplysninger kan medlemsstatene bare til nasjonal bruk benytte et
lagringsmedium (mikroprosessor) som en del av førerbeviset, slik at jernbaneforetak og infrastrukturforvaltninger
kan lagre selskapsrelaterte opplysninger, herunder opplysninger som skal inngå i tilleggssertifikatet, forutsatt at det
ikke på noen måte vil berøre gjennomføringen av denne forordning.
Innsetting av en slik mikroprosessor skal skje i samsvar med den internasjonale standarden ISO 7816-1:1998
Identification cards — Integrated circuit(s) cards with contacts — Part 1: Physical characteristics (Identifikasjonskort
— kort med integrert(e) krets(er) og kontakter — Del 1: Fysiske egenskaper)
Jernbaneforetak og infrastrukturforvaltninger vil ikke bli fritatt fra kravet om å vedta fellesskapsmodellen for
tilleggssertifikat beskrevet i kapittel 4 i vedlegg II, før de harmoniserte kravene til bruk av smartkort er fastsatt.
Metodene for å kontrollere førerbevisenes egenskaper for å sikre at de er i samsvar med internasjonale standarder,
skal være i samsvar med standarden ISO/IEC 10373-1:2006 Identification cards — Test methods — Part 1: General
characteristics (Identifikasjonskort — prøvingsmetoder — Del 1: Generelle egenskaper).

2.

TILTAK MOT FORFALSKNING
a) Materialet som brukes til førerbevisene skal sikres mot forfalskning ved bruk av følgende teknikker
(obligatoriske sikkerhetselementer):
–

Kortene skal ikke reagere på UV-stråler.

–

Sikkerhetsmønstret bakgrunn, som ved hjelp av regnbuetrykk med flere sikkerhetstrykkfarger og positivt
og negativt guillochetrykk, skal hindre forfalskning ved skanning, trykking eller kopiering. Mønsteret
skal ikke være sammensatt av primærfargene (CMYK), og skal ha en kompleks mønsterutforming i minst
to spesialfarger og skal inneholde mikroskrift.

–

Optisk variable elementer skal gi tilstrekkelig beskyttelse mot kopiering og manipulering av fotografiet.

–

I området der fotografiet er plassert, skal den sikkerhetsmønstrede bakgrunnen og fotografiet overlappe
hverandre i det minste langs kanten av fotografiet (svakere mønster).

b) I tillegg skal materialet som brukes til førerbevisene, sikres mot forfalskning ved bruk av minst én av de
følgende teknikkene (ytterligere sikkerhetselementer):
–

Trykkfarger som varierer med synsvinkelen.

–

Trykkfarger som varierer med temperaturen.

–

Tilpassede hologrammer.

–

Varierende laserbilder.

–

Taktile tegn, symboler eller mønstre.

Teknikkene som benyttes, skal gjøre det mulig for vedkommende myndigheter å kontrollere kortets gyldighet uten
særskilte hjelpemidler.
Ikke-tekniske tiltak mot forfalskning skal være tilknyttet overvåkingen av det sikkerhetsstyringssystemet som
jernbaneforetak og infrastrukturforvaltninger har innført i samsvar med nr. 2 bokstav j) i vedlegg III til direktiv
2004/49/EF.
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3.

LOKOMOTIVFØRERBEVISETS UTFORMING
Lokomotivførerbeviset skal følge fellesskapsmodellen, referansefargene (Pantone Reflex Blue og Pantone Yellow)
og de mønstrene som vises i tillegget.
Byrået skal skaffe til veie en høyoppløst digital versjon av den grafiske utformingen, med åpne skrifttyper (Myriad
Pro og Minion Pro, som finnes i alle EU-språkenes alfabeter) og de skriftstørrelsene som skal brukes.
Lokomotivførerbeviset skal ha opplysninger på to sider.
Forsiden skal inneholde:
a) ordet «lokomotivførerbevis» trykt med store typer på det eller de offisielle språkene i medlemsstaten som
utsteder førerbeviset,
b) navnet på medlemsstaten som utsteder førerbeviset,
c) nasjonalitetsmerket til medlemsstaten som utsteder førerbeviset, basert på statens ISO 3166 alfa-2-kode, trykt
i negativ i et blått rektangel og omkranset av tolv gule stjerner.
Nasjonalitetsmerkene er følgende:
[(*) CH og NO nevnes bare til orientering]

()
1

AT:

Østerrike

BE:

Belgia

BG:

Bulgaria

CY:

Kypros(1)

CZ:

Tsjekkia

DK:

Danmark

EE:

Estland

FI:

Finland

FR:

Frankrike

DE:

Tyskland

EL:

Hellas

HU:

Ungarn

IS:

Island

IE:

Irland

IT:

Italia

LV:

Latvia

LI:

Liechtenstein

LT:

Litauen

LU:

Luxembourg

MA:

Malta(1)

[NO]:

[Norge](*)

NL:

Nederland

PL:

Polen

PT:

Portugal

RO:

Romania

SK:

Slovakia

SI:

Slovenia

ES:

Spania

SE:

Sverige

[CH]:

[Sveits](*)

UK:

Det forente kongerike

Plikten til å innarbeide dette direktiv i nasjonal lovgivning og gjennomføre det gjelder ikke for Kypros og Malta så lenge det ikke
finnes noe jernbanesystem på deres territorium [artikkel 36 nr. 3 i direktiv 2007/59/EF]
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d) opplysninger som gjelder særskilt for det utstedte førerbeviset, med følgende nummerering:
1.

innehaverens etternavn. Etternavn(ene) skal nøyaktig tilsvare det eller de som står i passet, på et nasjonalt
identitetskort eller i annet godkjent dokument som beviser vedkommendes identitet,

2.

innehaverens fornavn. Navn(ene) skal nøyaktig tilsvare det eller de som står i passet, på et nasjonalt
identitetskort eller i annet godkjent dokument som beviser vedkommendes identitet,

3.

innehaverens fødselsdato og fødested,

4a førerbevisets utstedelsesdato,
4b førerbevisets utløpsdato,
4c navn på utstedende myndighet,
4d det referansenummeret som arbeidsgiveren har tildelt arbeidstakeren (valgfritt),
5.

førerbevisnummeret som gir tilgang til opplysninger i det nasjonale registeret, er basert på det europeiske
identifikasjonsnummeret (EIN) som beskrevet i kommisjonsforordning (EF) nr. 653/2007(1).
Den tosifrede EIN-koden for dokumenttypen skal være som følger:
71 opp til løpenummer 9999,
dersom det utstedes mer enn 9999 førerbeviser per år:
72 for løpenummer 10000 opp til 19999,
dersom det utstedes mer enn 19999 førerbeviser per år:
73 for løpenummer 20000 opp til 29999,

6.

et fotografi av innehaveren,

7.

innehaverens underskrift.

Baksiden skal inneholde:
8.

innehaverens faste bostedsadresse eller postadresse (valgfritt), vist i felt nummer 8,

9.

tilleggsopplysninger (i «9a»-felter) eller medisinske begrensninger (i «9b»-felter) til bruk pålagt av
vedkommende myndighet. Medisinske begrensninger angis i kodet form.

9a Tilleggsopplysninger skal vises i felter med nummer 9a, i følgende rekkefølge:
a.1 lokomotivførerens morsmål i samsvar med den klassifiseringen som brukes i medlemsstaten,
a.2 plass forbeholdt den medlemsstaten som utsteder lokomotivførerbeviset, til opplysninger som skal oppgis
i henhold til nasjonal lovgivning.
9b Medisinske begrensninger skal vises i felter med nummer 9b. Kodene «b.1» og «b.2» skal utgjøre harmoniserte
fellesskapskoder for medisinske begrensninger:
b.1 obligatorisk bruk av briller/kontaktlinser,
b.2 obligatorisk bruk av høreapparat/kommunikasjonshjelpemiddel.
Den relevante koden skal legges til i ett av feltene, og de feltene som ikke brukes, skal sperres.
(1)

EUT L 153 av 14.6.2007, s. 9.
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I tillegg skal ordet «Fellesskapsmodell» på det eller de offisielle språkene i medlemsstaten som utsteder førerbeviset,
og ordet «lokomotivførerbevis» på Fellesskapets øvrige språk, trykkes som følger:
Bulgarsk:

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОКОМОТИВ

Tsjekkisk:

LICENCE STROJVEDOUCÍHO

Dansk:

LOKOMOTIVFØRERLICENS

Nederlandsk:

VERGUNNING MACHINIST (Nederland)
VERGUNNING VAN TREINBESTUURDER (Belgia)

Engelsk:

TRAIN DRIVING LICENCE

Estisk:

VEDURIJUHILUBA

Finsk:

KULJETTAJAN LUPAKIRJA

Fransk:

LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAIN (Belgia, Frankrike, Luxembourg)

Tysk:

TRIEBFAHRZEUGFÜHRERSCHEIN (Tyskland)
EISENBAHNFAHRZEUG-FÜHRERSCHEIN (Belgia)
FAHRERLAUBNIS FÜR TRIEBFAHRZEUGFÜHRER (Østerrike)

4.

Gresk:

ΆΔΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΎ

Ungarsk:

VASÚTI JÁRMŰVEZETŐI IGAZOLVÁNY

Irsk:

CEADÚNAS TIOMÁNA TRAENACH

Italiensk:

PATENTE DEL MACCHINISTA

Latvisk:

VILCIENA VADĪTĀJA APLIECĪBA

Litauisk:

TRAUKINIO MAŠINISTO PAŽYMĖJIMAS

Maltesisk:

LIĊENZJA TA’ SEWWIEQ TAL-FERROVIJI

[Norsk]:

[FØRERBEVIS](*) (til orientering)

Polsk:

LICENCJA MASZYNISTY

Portugisisk:

CARTA DE MAQUINISTA

Rumensk:

PERMIS DE MECANIC DE LOCOMOTIVĂ

Slovakisk:

PREUKAZ RUŠŇOVODIČA

Slovensk:

DOVOLJENJE ZA STROJEVODJO

Spansk:

TITULO DE CONDUCCIÓN DE VEHICULOS FERROVIARIOS/MAQUINISTA

Svensk:

FÖRARBEVIS

LOKOMOTIVFØRERBEVISETS STATUS OG NUMMERERING
Nummeret skal tildeles av vedkommende myndighet eller det delegerte organet når lokomotivførerbeviset utstedes.
Nummeret skal bevares for eventuell fornyelse, endring, ajourføring eller utstedelse av et duplikat.
Når førerbeviset fornyes etter 10 år, skal det forsynes med et nytt fotografi, og det skal angis ny utløpsdato.
Førerbeviset skal ajourføres dersom det skjer endringer i valgfrie opplysninger, som endring av adresse eller
endring av arbeidstakerens referansenummer.
Førerbeviset skal endres dersom en medisinsk begrensning skal påtegnes i gyldighetstiden. Ny(e) kode(r) skal
tilføyes i henhold til framgangsmåten fastsatt i samsvar med artikkel 14 nr. 1 i direktiv 2007/59/EF.
Vedkommende myndighet skal ajourføre førerbeviset i henhold til framgangsmåten og tidsfristen fastsatt i samsvar
med artikkel 14 nr. 1 i direktiv 2007/59/EF. Jernbaneforetak eller infrastrukturforvaltninger som har ansatt eller
har et kontraktsforhold med lokomotivførere, skal umiddelbart gjennomføre enhver beslutning som følger av
legeundersøkelser.
Alle endringer i status for lokomotivførerbeviser skal registreres i det nasjonale registeret over lokomotivførerbeviser.
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5.

FOREBYGGING AV BRUK AV UGYLDIGE KORT
Dersom opplysningene på førerbeviset endres, skal innehaveren straks returnere kortet til den utstedende
myndigheten, slik at det kan erstattes og det ugyldige kortet kan makuleres.
Samme framgangsmåte gjelder for et mistet kort som er blitt erstattet av et nytt og deretter blir funnet igjen.

6.

FELLESSKAPSMODELL FOR LOKOMOTIVFØRERBEVIS

______
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VEDLEGG II
FELLESSKAPSMODELL FOR TILLEGGSSERTIFIKAT

1.

INNHOLD
Jernbaneforetak og infrastrukturforvaltninger skal utstede tilleggssertifikater som lokomotivførere de har ansatt
eller har et kontraktsforhold med, skal bære på seg når de er i tjeneste, i samsvar med artikkel 29 i direktiv
2007/59/EF.
Framgangsmåten for utstedelse og ajourføring av tilleggssertifikater, fastsatt i samsvar med artikkel 15 i direktiv
2007/59/EF, skal angi hvilke(t) språk sertifikatene utstedes på.
Tilleggssertifikater skal inneholde følgende opplysninger:
–

henvisning til førerbevisnummer,

–

innehaverens etternavn. Medlemsstatene kan ta med alle anerkjente etternavn, men familienavnet bør
prioriteres, og angivelsen av navnene skal være i samsvar med det som står på førerbeviset,

–

innehaverens fornavn. Medlemsstatene kan ta med alle anerkjente fornavn, men angivelsen av navnene skal
være i samsvar med det som står på førerbeviset,

–

referansenummer tildelt av arbeidsgiver (valgfritt),

–

tilleggssertifikatets utstedelses- og utløpsdato. Tilleggssertifikatets gyldighetstid fastsettes av
jernbaneforetakene eller infrastrukturforvaltningene som har ansatt eller har et kontraktsforhold
med lokomotivførere, etter en framgangsmåte som skal offentliggjøres av jernbaneforetakene eller
infrastrukturforvaltningene i samsvar med artikkel 15. Dersom sertifikatet er gyldig på ubestemt tid, er feltet
for utløpsdato sperret,

–

opplysninger om utstedende organisasjon. Tilleggssertifikatet kan utstedes av en sentral eller regional
avdeling av et jernbaneforetak eller en infrastrukturforvaltning som er utpekt etter framgangsmåten fastsatt
i samsvar med artikkel 15 i direktiv 2007/59/EF,

–

eventuelt et internt selskapsnummer for administrative formål.

Følgende opplysninger skal nummereres som beskrevet nedenfor:
1.1

Opplysninger om arbeidsgiver
Opplysninger om selskapet som har ansatt eller har et kontraktsforhold med lokomotivførere, skal omfatte:

1.2

–

selskapets navn og, dersom det er relevant, arbeidssted (for eksempel hvilket depot lokomotivføreren er
tilknyttet),

–

hvilken type virksomhet som har ansatt eller har et kontraktsforhold med føreren: «jernbaneforetak» eller
«infrastrukturforvaltning»,

–

postadresse: gateadresse, postnummer, poststed og stat,

–

lokomotivførerens personlige referansenummer i selskapet. Denne opplysningen er valgfri.

Opplysninger om innehaver
Følgende opplysninger om innehaveren skal angis:
–

fødested (sted og stat),

–

fødselsdato,

–

lokomotivførerens nasjonalitet,

–

postadresse (gateadresse, postnummer, poststed og stat). Denne opplysningen er valgfri.
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1.3

Kjørekategorier
De kategoriene og typene av kjøring som lokomotivføreren har tillatelse til å utføre, skal angis slik.
Kategori A
Jernbaneforetak eller infrastrukturforvaltninger kan bruke «A» som overordnet kategori, som omfatter all
virksomhet i kategori A: skiftelokomotiver, arbeidstog, jernbanekjøretøyer for vedlikehold og alle andre
lokomotiver når de benyttes til skifting.
Alternativt kan jernbaneforetakene eller infrastrukturforvaltningene begrense sertifikatets omfang til én eller
flere av følgende typer:
A1 = når det er begrenset til skiftelokomotiver,
A2 = når det er begrenset til arbeidstog,
A3 = når det er begrenset til jernbanekjøretøyer for vedlikehold,
A4 = når det er begrenset til alle andre lokomotiver når de benyttes til skifting,
A5 = annet, dersom tillatelsen er knyttet til tjenester eller rullende materiell som ikke er omfattet av de
ovennevnte kategoriene. Dette skal angis på hensiktsmessig sted.
Kategori B
Jernbaneforetak eller infrastrukturforvaltninger kan bruke «B» som en overordnet kategori, som omfatter
transport av passasjerer og gods.
Alternativt kan jernbaneforetakene eller infrastrukturforvaltningene begrense sertifikatets omfang til én eller
flere av følgende typer:
B1 = når det er begrenset til transport av passasjerer,
B2 = når det er begrenset til transport av gods.
Hvilken kategori innehaveren har tillatelse til å utføre, skal angis ved at det aktuelle feltet fylles ut dersom det
gjelder en overordnet kategori, eller de aktuelle feltene, dersom det gjelder én eller flere underkategorier. Felt
som ikke er nødvendige, skal sperres.
Eksempler:

A

= overordnet kategori A. Ingen underkategori

A

= kategori A, underkategori 1
(bare tillatelse til å føre skiftelokomotiver)

A

= kategori A, underkategori 2 og 3
(tillatelse til å føre arbeidstog og vedlikeholdskjøretøyer)

A

B
B

= kategori A, underkategori 5
(tillatelse knyttet til tjenester eller rullende materiell som ikke er omfattet
av underkategori A1-A4. Skal angis i feltet «Merknader»)
= overordnet kategori B. Ingen underkategori
= kategori B, underkategori 2
(tillatelse til å føre godstog)

Jernbaneforetakene og infrastrukturforvaltningene skal sikre at valget av underkategori ikke påvirker kravene
fastsatt i vedlegg V og VI til direktiv 2007/59/EF.
1.4

Tilleggsopplysninger
Denne delen er forbeholdt tilleggsopplysninger som kan kreves i henhold til gjeldende nasjonal lovgivning eller
selskapets interne prosedyrer.

1.5

Opplysninger om språkkunnskaper
Listen over alle språk, unntatt morsmålet, som kreves for å kunne kjøre på den aktuelle infrastrukturen, som
lokomotivføreren behersker, og som oppfyller kravene i vedlegg VI til direktiv 2007/59/EF, skal settes inn her.

1.6

Begrensninger
Denne delen viser begrensninger knyttet til førerens egenskaper og ferdigheter i forhold til innholdet i
tilleggssertifikatet (for eksempel: kan bare føre tog i dagslys).
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Dersom begrensningene gjelder rullende materiell (for eksempel: hastighetsbegrensninger ved framføring av
visse lokomotivtyper) og/eller infrastruktur, skal opplysningene angis som tekst i feltet «Merknader» ved siden
av det relevante rullende materiellet og/eller den relevante infrastrukturen.
1.7

Opplysninger om rullende materiell
Denne delen viser de typene av rullende materiell som lokomotivføreren har tillatelse til å føre, etter en vurdering
av kompetansen oppført i vedlegg V til direktiv 2007/59/EF.
Opplysningene skal angis i følgende felt:

1.8

–

et felt for startdatoen for den relevante kompetansens gyldighetstid,

–

et felt for hver type rullende materiell,

–

et felt med plass til merknader (for eksempel stempel som bekrefter tilegnet kompetanse, sluttdato for
kompetansens gyldighetstid eller andre relevante opplysninger som angitt i nr. 1.6 over).

Opplysninger om infrastruktur
Denne delen viser den infrastrukturen som lokomotivføreren har tillatelse til å kjøre på, etter en vurdering av
kompetansen oppført i nr. 1–7 i vedlegg VI til direktiv 2007/59/EF.
Opplysningene skal angis i følgende felt:
–

et felt for startdatoen for den relevante kompetansens gyldighetstid,

–

et felt for omfanget av den infrastrukturen som lokomotivføreren har tillatelse til å kjøre på,

–

et felt med plass til merknader (for eksempel stempel som bekrefter tilegnet kompetanse, sluttdato for
kompetansens gyldighetstid eller andre relevante opplysninger som angitt i nr. 1.6 over).

Omfanget av infrastrukturen som lokomotivføreren har tillatelse til å kjøre på, er beskrevet i jernbaneforetakets
framgangsmåte for utstedelse og ajourføring av tilleggssertifikater. For hver del av infrastrukturen som
lokomotivføreren har tillatelse til å kjøre på, skal relevante opplysninger eller begrensninger legges til.
2.

TILLEGGSSERTIFIKATETS FYSISKE EGENSKAPER
Fellesskapsmodellen av tilleggssertifikatet skal være et dokument som kan brettes sammen, med en størrelse
utbrettet på 10 × 21 cm, og med tre utvendige og tre innvendige sider.
På forsiden angis følgende opplysninger:
–

innehaverens etternavn og fornavn,

–

førerbevisnummer,

–

tilleggssertifikatets utstedelses- og utløpsdato,

–

opplysninger om utstedende enhet og stempel. Det kan inneholde et eventuelt internt selskapsnummer for
administrative formål.

Side 2 skal inneholde opplysninger om arbeidsgiver/oppdragsgiver og ytterligere opplysninger om innehaveren,
med følgende nummerering:
1.

Opplysninger om arbeidsgiver eller oppdragsgiver.

2.

Opplysninger om lokomotivføreren (innehaveren av tilleggssertifikatet).

Side 3 skal inneholde:
3.

kjørekategorier,

4.

tilleggsopplysninger,

5.

språkkunnskaper,

6.

begrensninger.

23.6.2016

23.6.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

De innvendige sidene skal inneholde opplysninger om hvilke typer rullende materiell lokomotivføreren har
tillatelse til å føre (typer, dato for første vurdering), og listen over infrastruktur som lokomotivføreren har
tillatelse til å kjøre på.
Flere innvendige sider kan legges til for å ta med opplysninger som ikke får plass på den tilgjengelige plassen.
Tilleggssertifikatet skal være i samsvar med modellen vist i nr. 4.
3.

TILTAK MOT FORFALSKNING
Følgende to tiltak mot forfalskning skal brukes på tilleggssertifikatene:
Tekniske tiltak (de vanligste er selskapslogo, papirtekstur og permanent trykkfarge, angivelse av et internt
referansenummer og stempel). Alle ajourføringer skal bekreftes med dato og stempel på dokumentet og skal
være i samsvar med opplysningene i registeret.
Framgangsmåter for overvåking av sikkerhetsstyringssystemet for å sjekke at opplysningene på tilleggssertifikatet
er gyldige og ikke har vært endret, i samsvar med artikkel 18 nr. 1 i direktiv 2007/59/EF.
Alle disse opplysningene skal tas med i bestemmelsene om utstedelse og ajourføring av tilleggssertifikater i
samsvar med artikkel 15 i direktiv 2007/59/EF.

4.

FELLESSKAPSMODELL FOR TILLEGGSSERTIFIKAT

Nr. 35/1111

Dato

Merknader

6. BEGRENSNINGER

Språk

Språkkunnskaper for infrastruktur som sertifikatet er
gyldig for

5. SPRÅKKUNNSKAPER

4. TILLEGGSOPPLYSNINGER

Merknader:

Fyll ut de relevante feltene og sperr felter som ikke
er relevante

3. KJØREKATEGORIER

TILLEGGSSERTIFIKAT FOR LOKOMOTIVFØRERE

Sted - Stat

Sted

Underskrift

Postadresse

Nasjonalitet

Fødselsdato

Fødested
Å

Å

Å

Å

M

M

D

Infrastrukturforvaltning

2. OPPLYSNINGER OM INNEHAVER

Sted - Stat

Postadresse

Arbeidssted

Jernbaneforetak

Juridisk navn

1. OPPLYSNINGER OM ARBEIDSGIVER/
OPPDRAGSGIVER

D

Foto

TILLEGGSSERTIFIKAT FOR LOKOMOTIVFØRERE

TILLEGGSSERTIFIKAT

Å

Utløpsdato

Internt referansenummer

Postadresse

Utstedende organisasjon

Å

Utstedelsesdato

Å

Å

Å

Å

Å

Å

M

M

M

M

D

D

Stempel

D

D

Referansenummer tildelt av arbeidsgiver

Fornavn

Etternavn

Angir infrastrukturen som lokomotivføreren har
tillatelse til å kjøre på og det rullende materiellet
lokomotivføreren har tillatelse til å føre, i samsvar med
direktiv 2007/59/EF og gjeldende nasjonal
lovgivning

Henvisning
til førerbevisnummer

EF-modell

Nr. 35/1112
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Dato

Beskrivelse

Merknader

7. RULLENDE MATERIELL LOKOMOTIVFØREREN
HAR TILLATELSE TIL Å FØRE

TILLEGGSSERTIFIKAT FOR LOKOMOTIVFØRERE

Dato

Beskrivelse

Merknader

8. INFRASTRUKTUR LOKOMOTIVFØREREN HAR
TILLATELSE TIL Å KJØRE PÅ

TILLEGGSSERTIFIKAT FOR LOKOMOTIVFØRERE

Dato

Beskrivelse

Merknader

8. INFRASTRUKTUR LOKOMOTIVFØREREN HAR
TILLATELSE TIL Å KJØRE PÅ

TILLEGGSSERTIFIKAT FOR LOKOMOTIVFØRERE

23.6.2016
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VEDLEGG III
FELLESSKAPSMODELL FOR BEKREFTET KOPI AV TILLEGGSSERTIFIKAT
1.

BEKREFTET KOPI AV TILLEGGSSERTIFIKAT
Jernbaneforetakene og infrastrukturforvaltningene skal utstede bekreftede kopier av tilleggssertifikater til
lokomotivføreren på anmodning eller når lokomotivføreren slutter i arbeidet. Fellesskapsmodellen for bekreftet
kopi av tilleggssertifikat er angitt i nr. 4 i dette vedlegg.
Framgangsmåten for utstedelse av tilleggssertifikater, fastsatt i samsvar med artikkel 15 i direktiv 2007/59/EF, skal
angi hvilke(t) språk sertifikatene utstedes på.

2.

FYSISKE EGENSKAPER FOR BEKREFTET KOPI AV TILLEGGSSERTIFIKAT
Fellesskapsmodellen for bekreftet kopi av tilleggssertifikat skal være i A4-format og inneholde opplysninger med
samme nummerering som i vedlegg II nr. 1 samt datoen da lokomotivføreren sluttet å føre tog for jernbaneforetaket
eller infrastrukturforvaltningen, i samsvar med artikkel 16 nr. 2 og artikkel 17 i direktiv 2007/59/EF.
Besittelse av en bekreftet kopi av et tilleggssertifikat gir opplysninger om den kompetansen lokomotivføreren har
tilegnet seg, og er ikke en kjøretillatelse.
Modellen skal være i A4-format og begrenses til én side. Med tanke på at det eventuelt kan være behov for mer enn
én linje i de respektive feltene for opplysningene, kan den endelige bekreftede kopien bestå av mer enn én side.

3.

TILTAK MOT FORFALSKNING
Tiltak mot forfalskning av bekreftede kopier av tilleggssertifikater skal være de samme som de som gjelder for
tilleggssertifikater, som beskrevet i vedlegg II nr. 3.

4.

FELLESSKAPSMODELL FOR BEKREFTET KOPI AV TILLEGGSSERTIFIKAT

23.6.2016

23.6.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

JF/IF

KOPI AV TILLEGGSSERTIFIKAT

Logo

1. ARBEIDSGIVER –
OPPDRAGSGIVER JF/ IF

Nr. 35/1115

Utstedt i samsvar med artikkel 17 i direktiv 2007/59/EF.
Dette dokument er ikke en kjøretillatelse.

SELSKAPETS NAVN
JERNBANEFORETAK □		

INFRASTRUKTURFORVALTNING □

Postadresse
Postnummer og ‑sted

Stat

Innehavers referansenummer
2. INNEHAVER

Førerbevis
nummer

Etternavn
Fornavn
Fødselssted
Fødselsdato
FOTOGRAFI

Nasjonalitet
Postadresse (valgfritt)

		

Underskrift
________________________
3. KJØREKATEGORI

A□
□

4. TILLEGGSOPPLYSNINGER

5. BEGRENSNINGER

6. SPRÅKKUNNSKAPER

□

□

□

B□
□

___________________

□

□
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7.

RULLENDE MATERIELL

8.

Infrastruktur

23.6.2016

Beskrivelse

Merknader

Merknader

DATO DA LOKOMOTIVFØREREN
SLUTTET Å FØRE TOG FOR JF
ELLER IF

UTSTEDENDE ENHET
Postadresse
Telefonnummer

Telefaks

E-post

			
Utstedelsesdato

Underskrift __________________________________

			
Internt referansenummer

Stempel
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VEDLEGG IV
HARMONISERT SØKNADSSKJEMA FOR LOKOMOTIVFØRERBEVIS
1.

GENERELLE MERKNADER
Vedkommende myndigheter kan benytte følgende harmoniserte format for innsamling av opplysninger med sikte
på utstedelse av et nytt, fornyet, endret eller ajourført lokomotivførerbevis eller et duplikat av det. De kan også gi
den som bruker skjemaet, nødvendige forklaringer og instrukser som angitt nedenfor.
Søknadsskjemaets innhold
Det harmoniserte søknadsskjemaet skal bestå av følgende deler:
a) Søknadsskjemaet for førerbevis skal fylles ut når en søker, eller en enhet på søkerens vegne, må ha et nytt,
ajourført, endret eller fornyet lokomotivførerbevis eller et duplikat av det. Det harmoniserte søknadsskjemaet
er gjengitt i nr. 3.
b) En personvernerklæring. Behovet for å verne personopplysninger bør framgå av framgangsmåten for å få et
førerbevis. Et eksempel på en personvernerklæring er gitt i nr. 4. Medlemsstatene kan tilpasse erklæringen til
egne nasjonale krav i samsvar med direktiv 95/46/EF(1).
c) Listen over vedlagte dokumenter skal brukes som en sjekkliste ved utlevering av sertifikater eller andre
dokumenter som inneholder opplysninger om de opprinnelige kravene i forbindelse med en søknad om
førerbevis, eller kravene til fornyelse av førerbevis. Denne listen er gjengitt i nr. 5.
d) Veiledning til søknadsskjemaet for søkere og vedkommende myndigheter. Denne er gjengitt i nr. 5.

2.

HARMONISERT SØKNADSSKJEMA

(1)

EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i
forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger. Direktivet endret ved forordning
(EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).
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EF-modell

SØKNADSSKJEMA FOR LOKOMOTIVFØRERBEVIS
Søknad om utstedelse av lokomotivførerbevis – i samsvar med direktiv 2007/59/EF og gjeldende nasjonal lovgivning
1.

KONTAKTOPPLYSNINGER FOR SIKKERHETSORGANISASJONEN/-MYNDIGHETEN

1.1

Sikkerhetsorganisasjonen/-myndigheten
søknaden inngis til

1.2

Fullstendig postadresse
(gateadresse, postnummer, poststed, stat)

2.

OPPLYSNINGER OM FØRERBEVIS OG SØKER

2.1

Denne søknaden om lokomotivførerbevis gjelder (sett kryss i den aktuelle ruten)

2.2

Første utstedelse

□

2.3

Ajourføring/endring		

□

2.4

Fornyelse		

□

2.5

Duplikat			

□

2.6

Førerbevisets europeiske
identifikasjonsnummer (EIN).
EIN kreves ikke ved første utstedelse

2.7

Dato for første utstedelse

2.8

Opplysninger om søknaden

2.9

Inngitt av søkeren			

2.10

Inngitt av enhet på søkerens vegne

2.11

Opplysninger om enheten som inngir søknad
på søkerens vegne

2.12

Enhetens status

2.13

Postadresse/telefonnummer/e-postadresse

2.14

Opplysninger om søkeren

2.15

Etternavn

2.16

Fornavn

2.17

Kjønn

Mann

2.18

Fødselsdato

Å

2.19

Fødested: postnummer/‑sted
Nasjonalitet
Morsmål

□			
Å

Å

Å

-

□
□

Kvinne

□

M

M

-

D

D
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2.20

Referansenummer som arbeidsgiveren har
tildelt arbeidstakeren

2.21

Postadresse førerbeviset skal sendes til

2.22

Innehaverens faste adresse:

Nr. 35/1119

Gatenummer
Postnummer
2.23

FOTOGRAFI

Sted/stat
Telefonnummer
E-post

2.24

(forbeholdt ytterligere opplysninger som skal
samles inn i henhold til nasjonal lovgivning)

2.25

(forbeholdt ytterligere opplysninger som skal
samles inn i henhold til nasjonal lovgivning)

2.26

(forbeholdt ytterligere opplysninger som skal
samles inn i henhold til nasjonal lovgivning)

2.27

Jeg erklærer herved at alle opplysninger jeg har gitt på dette søknadsskjemaet og eventuelle vedlagte sider, er korrekte. Jeg er innforstått
med at søknaden kan bli avvist og/eller at førerbeviset kan trekkes tilbake dersom det senere kommer fram at jeg har gitt uriktige eller
ufullstendige opplysninger.

2.28

Dato

2.29

Søkerens underskrift

2.30

Internt referansenummer (valgfritt)

2.31

Dato søknaden ble mottatt

PLASS FORBEHOLDT
ORGANISASJON/ MYNDIGHET SOM
SØKNADEN ER RETTET TIL
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3.

EKSEMPEL PÅ PERSONVERNERKLÆRING

3.1

Eksempel som må tilpasses gjeldende nasjonal lovgivning i samsvar med direktiv 95/46/EF
Alle personopplysninger som behandles i forbindelse med utstedelse av lokomotivførerbeviser og for å oppfylle
kravene i direktiv 2007/59/EF om sertifisering av lokomotivførere som fører lokomotiver og tog på jernbanenettet
i Fellesskapet, skal behandles i samsvar med [nasjonal lovgivning om gjennomføring av direktiv 95/46/EF] om
vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger.
Disse opplysningene skal behandles utelukkende for ovennevnte formål og for at den enheten som er ansvarlig
for registeret, skal kunne administrere dette. Den registrerte skal ha rett til innsyn i sine personopplysninger og
til å få rettet opplysninger som er ukorrekte eller ufullstendige.
Dersom den registrerte har spørsmål vedrørende behandlingen av sine personopplysninger, skal vedkommende
rette disse til den enheten som fungerer som behandlingsansvarlig:
..................................................................................................................................................................................
(navn på behandlingsansvarlig(e) for personopplysninger hos vedkommende myndighet/delegert enhet angis
her)
Avhengig av om det er mulig å få innsyn i de aktuelle opplysningene, har den registrerte til enhver tid rett til å
klage avgjørelser inn til datatilsynsmannen:
..................................................................................................................................................................................
(navn på datatilsynsmann hos vedkommende myndighet/delegert enhet angis her)
***

3.2

Tillatelse til å behandle personopplysninger (eksempel)
Den registrerte er underrettet om formålet med og framgangsmåten for behandling av personopplysninger og
gir sitt samtykke til behandling av personopplysninger i forbindelse med utstedelsen av lokomotivførerbevis
og registrering av opplysninger i det nasjonale registeret over lokomotivførerbeviser i samsvar med direktiv
2007/59/EF.
Dato

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

Søkerens underskrift

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

***
4.

LISTE OVER DOKUMENTER
LOKOMOTIVFØRERBEVIS

SOM

SKAL

VEDLEGGES

DOKUMENTER SOM SKAL FRAMLEGGES VED SØKNAD OM

□ 1 NYTT FØRERBEVIS
1.1 Underskrevet søknadsskjema
1.2 Tillatelse til å behandle personopplysninger (direktiv 95/46/EF)
1.3 Dokumentasjon av høyeste utdanningsnivå
1.4 Attest for fysisk skikkethet
1.5 Attest for yrkespsykologisk skikkethet
1.6 Attest for allmenn yrkeskompetanse
1.7 Kopi av pass/nasjonalt identitetskort/annet anerkjent dokument som bekrefter
personens identitet

SØKNADSSKJEMAET

Mottaksdato

FOR
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□ 2 AJOURFØRING
2.1 Nåværende førerbevis
2.2 Begrunnelse for å ajourføre opplysninger
2.3 ........................................................................................................................................
□ 3 ENDRING
3.1 Nåværende førerbevis
3.2 Attest for fysisk skikkethet
3.3 Begrunnelse for å korrigere opplysninger

□ 4 DUPLIKAT
4.1 Erklæring om årsak til at et duplikat er nødvendig (førerbeviset er ødelagt/stjålet/meldt
tapt/endring av opplysninger)
4.2 Førerbevis, men bare ved søknad om duplikat fordi førerbeviset er blitt endret/ødelagt

□ 5 FORNYELSE
5.1 Attest for fysisk skikkethet
5.2 Kopi av siste førerbevis
5.3 Dokumentasjon på vedlikehold av kompetanse (dersom aktuelt)

Internt referansenummer

5.

Dato for søknad

PLASS FORBEHOLDT STEMPEL FOR
ORGANISASJON/MYNDIGHET SOM SØKNADEN
ER RETTET TIL

VEILEDNING OM SØKNADSSKJEMAET
Generelle merknader
a) Dette søknadsskjemaet skal inngå i medlemstatenes framgangsmåte for søknader om førerbevis. Den
harmoniserte modellen er basert på kravene fastsatt i direktiv 2007/59/EF («direktivet»).
Denne søknaden skal ledsages av bestemte dokumenter som viser at søkeren oppfyller kravene angitt i
artikkel 11 i direktiv 2007/59/EF.
b) Dette søknadsskjemaet er utstedt på alle språk i Det europeiske fellesskap, og nummereringssystemet skal
beholdes, uavhengig av språk.
c) Opplysningene skal framlegges i formatet angitt nedenfor for å være i samsvar med registerets dataformat. Om
mulig skal datoer angis i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD, i samsvar med ISO-standard 8601:2004 «Dataelementer
og utvekslingsformater — Informasjonsutveksling — Angivelse av dato og klokkeslett».
d) Dersom det i henhold til direktivet er valgfritt å samle inn opplysninger, og en opplysning ikke samles inn,
skal det aktuelle feltet merkes med «ikke relevant».
e) Nasjonal lovgivning kan kreve tilleggsopplysninger for å kontrollere en persons identitet. Alle ytterligere
opplysninger som kreves av vedkommende myndigheter, skal legges til etter de harmoniserte kravene. I
feltene 2.24, 2.25 og 2.26 er det avsatt plass til å legge til særlige krav, men antallet skal være begrenset til
det som er absolutt nødvendig for ikke å motvirke hensikten med et harmonisert dokument.
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1.

Den første delen gjelder utstedende organisasjon

1.1

Skal tilpasses av utstedende organisasjon (nasjonale sikkerhetsmyndigheter, jernbaneforetak
eller andre oppdragsgivere).

1.2

Angi opplysninger om utstedende organisasjon.

2.

Den andre delen gjelder førerbevisets status

2.1

Sett kryss i én av følgende fire ruter for å oppgi årsaken til søknaden.

2.2

Sett kryss i denne ruten dersom søknaden gjelder et nytt førerbevis, og i så fall skal
dokumentene angitt i nr. 4.1 framlegges.

2.3

Sett kryss i denne ruten dersom søknaden gjelder et ajourført eller endret førerbevis, og angi
årsaken for ajourføringen eller endringen i tekstfeltet.
Ajourføring: Førerbeviset kan måtte ajourføres dersom det for eksempel er en endring i en
valgfri opplysning som lokomotivførerens adresse eller arbeidstakerens referansenummer.
Endring: Førerbeviset kan måtte endres dersom en tilleggsopplysning eller en begrensing må
endres etter en legekontroll, eller dersom et felt inneholder en feil og må rettes.

2.4

Sett kryss i denne ruten dersom søknaden gjelder fornyelse av førerbeviset. Førerbeviset skal
fornyes hvert tiende år, og et nytt fotografi må framlegges.

2.5

Sett kryss i denne ruten dersom søknaden gjelder et duplikat av førerbeviset, og angi
årsaken for søknaden i tekstfeltet (f.eks. tap, tyveri eller at beviset ble ødelagt ved et uhell).
Vedkommende myndighet skal kontrollere at førerbeviset som søknaden om et duplikat
gjelder, fortsatt er gyldig og ikke er midlertidig opphevet eller trukket tilbake.

2.6

Et europeisk identifikasjonsnummer tildeles når førerbeviset utstedes første gang. Dersom
søknaden gjelder et første førerbevis, skal denne ruten være tom.
Angi EIN-nummeret dersom du søker om endring, ajourføring, fornyelse eller erstatning av
førerbeviset (utstedelse av et duplikat).

2.7

Fyll ut dette feltet dersom du søker om endring, ajourføring, fornyelse eller erstatning av
førerbeviset (utstedelse av et duplikat).

2.8

Du bør angi hvorvidt søknaden inngis av søkeren eller av en enhet på søkerens vegne. Disse
opplysningene kan brukes til å spore søknaden og om nødvendig kontakte en lokomotivfører
hvis postadresse ikke lenger er gyldig.

2.9

Sett kryss i denne ruten dersom det er søkeren som inngir søknaden.

2.10

Sett kryss i denne ruten dersom det er en annen enhet som inngir søknaden.

2.11

Fyll ut denne delen (2.11–2.13) dersom søknaden inngis av en enhet på søkerens vegne, og
angi navnet på enheten som inngir søknaden.

2.12

Angi status for enheten som inngir søknaden (arbeidsgiver/oppdragsgiver/annet). Dette gjør
det mulig å registrere kontroller av etter- og videreutdanning som for eksempel er gjennomført
som et ledd i jernbaneforetakets eller infrastrukturforvaltningens sikkerhetsstyringssystem.

2.13

Angi postadressen til enheten som inngir søknaden, i følgende rekkefølge:
Nummer (dersom det er relevant)/gate
Postnummer/-sted
Stat

2.14

Angi søkerens personlige opplysninger i neste del (fra 2.15–2.23). Feltene 2.21 og 2.22 er
valgfrie.
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2.15

Etternavn (familienavn) angis her på nøyaktig samme måte som i søkerens pass eller nasjonale
identitetskort eller andre godkjente dokumenter som beviser vedkommendes identitet.

2.16

Fornavn angis her på nøyaktig samme måte som i søkerens pass eller nasjonale identitetskort
eller andre godkjente dokumenter som beviser vedkommendes identitet.

2.17

Sett kryss i den aktuelle ruten for å angi søkerens kjønn.

2.18

Angi søkerens fødselsdato her.

2.19

Angi søkerens fødested som følger:
nasjonalitetsmerket (to bokstaver) for staten (se vedlegg I nr. 3) — postnummer — sted.
Angi:
–

søkerens nasjonalitet eller fødselsstat, avhengig av nasjonale juridiske krav vedrørende
disse opplysningene,

–

søkerens morsmål.

2.20

Angi referansenummeret arbeidsgiveren har tildelt arbeidstakeren (denne opplysningen er
valgfri i henhold til direktiv 2007/59/EF).

2.21

Angi postadressen førerbeviset skal sendes til (adressen som er angitt av søkeren eller enheten
som søker på vedkommendes vegne), i følgende rekkefølge, dersom den er en annen enn den
som er angitt i 2.13 eller 2.22):
Nummer (dersom det er relevant)/gate
Postnummer/-sted
Stat
Denne opplysningen er viktig ettersom det gjør det mulig for vedkommende myndighet å be
lokomotivføreren eller enheten som inngir søknaden på vedkommendes vegne, om eventuell
avklaring vedrørende dokumentene eller de framlagte opplysningene

2.22

Søkerens faste adresse som eventuelt skal stå på førerbeviset (denne opplysningen er valgfri
i henhold til direktiv 2007/59/EF), i følgende rekkefølge:
Nummer (dersom det er relevant)/gate
Postnummer/-sted
Stat
Ekstra felt kan legges til for ytterligere opplysninger som telefonnummer eller e-postadresse.

2.23

Sett inn et fotografi av søkeren, fortrinnsvis et digitalt fotografi (foretrukket format: jpeg,
bmp, tiff) som gir god oppløsning i lite format. Ved søknader om fornyelse skal nytt fotografi
leveres inn.
Selv om de forskjellige statene kan ha forskjellige krav til fotostørrelser i offisielle
dokumenter, finnes det en spesifikasjon for kvaliteten på portretter som det vises til i EUrettsakter, i tillegg 11 til avsnitt IV i ICAO-dokument 9303 «Machine Readable Travel
Documents» («maskinlesbare reisedokumenter») (utg. 2006). Den inneholder detaljerte
retningslinjer, som kan sammenfattes slik:
–

Fotografiet skal vise hele ansiktet, rett forfra, og med åpne øyne.

–

Fotografiet skal vise hele hodet fra hårets topp til skuldrene.

–

Fotografiet skal være tatt mot en hvit eller matt hvit bakgrunn.
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2.24 2.25 2.26

–

Skygger i ansiktet eller bakgrunnen skal unngås.

–

Personen på fotografiet skal ha et naturlig ansiktsuttrykk (lukket munn).

–

Personen på fotografiet skal ikke ha på seg solbriller med fargede brilleglass eller briller
med tykk brilleinnfatning, og det skal ikke være gjenskinn fra brilleglassene.

–

Personen skal ikke ha på seg hodeplagg, unntatt de som godtas av statlige myndigheter.

–

Fotografiet skal tas med normal kontrast og normal belysning.

(forbeholdt ytterligere opplysninger som skal samles inn i henhold til nasjonal lovgivning)
Disse feltene er forbeholdt medlemsstaten som utsteder førerbeviset, slik at den kan legge
inn nødvendige opplysninger som kreves i henhold til nasjonal lovgivning (for eksempel kan
personlige identifikasjonsnumre i henhold til nasjonal lovgivning legges til her. De er gyldige
bare for den staten der førerbeviset utstedes).

2.27

Søkerne skal framlegge en undertegnet erklæring, enten på papir eller i elektronisk versjon,
om at de opplysningene som er gitt om kandidaten/lokomotivføreren, er riktige. Erklæringen
er underlagt de strafferettslige bestemmelsene om framlegging av uriktige opplysninger i
den staten der erklæringen avgis. Den kan derfor tilpasses nasjonal lovgivning for å oppfylle
de juridiske kravene med hensyn til følgene av framlegging av uriktige opplysninger,
dokumentforfalskning, bedrageri osv.

2.28

Angi datoen for undertegning av søknaden.

2.29

Legg til søkerens underskrift her, i original, som kopi eller i samsvar med direktiv 1999/93/
EF(1).

2.30

Vedkommende myndighet kan legge til et internt referansenummer her (for eksempel
løpenummer for innkommende post).

2.31

Datoen for mottak av søknadsskjemaet skal legges til her, for å kontrollere at førerbeviset
utstedes innen tidsfristen fastsatt i artikkel 14 nr. 4 i direktiv 2007/59/EF.

2.32

Dette feltet er forbeholdt mottakende myndighet (for eksempel for stempel eller opplysning
for arkiveringsformål).

3.

Vern av personopplysninger

3.1

Vedkommende myndigheter er pålagt å sikre at registrene fastsatt i artikkel 22 i direktiv
2007/59/EF er i samsvar med direktiv 95/46/EF med hensyn til vern av personopplysninger(2).
Dette er strengt begrenset til de opplysningene som er gitt på søknadsskjemaet, og som skal
stå på førerbeviset.

3.2

Vern av personopplysninger som fastsatt i nr. 3.1 i dette vedlegg, og tillatelsen som skal
undertegnes av søkeren i nr. 3.2, er bare eksempler på mulige ordninger. De skal derfor
tilpasses den nasjonale lovgivningen om gjennomføring av direktiv 95/46/EF med hensyn til
vern av personopplysninger.
En teknisk metode for innhenting av tillatelse til å behandle personopplysninger kan erstatte
søkerens underskrift.

(1)
(2)

4.

Denne delen gjelder innlevering av dokumenter som dokumenterer opplysningene som
er gitt i tilknytning til førerbevisets status

4.1

For et nytt førerbevis skal det settes kryss i rute 1 i nr. 4 (liste over vedlagte dokumenter), og
dokumentene oppført i 1.1-1.6 skal framlegges [se artikkel 14 nr. 4 i direktivet].

EFT L 13 av 19.1.2000, s. 12.
EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i
forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger. Direktivet endret ved forordning
(EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).
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[1.2] Gi tillatelse til å behandle personopplysninger i samsvar med nasjonal lovgivning
om gjennomføring av direktiv 95/46/EF om vern av fysiske personer i forbindelse med
behandling av personopplysninger.
[1.3] Utdanningskravene er fastsatt i artikkel 11 nr. 1 i direktiv 2007/59/EF.
[1.4] Kravene til fysisk skikkethet er fastsatt i artikkel 11 nr. 2 i direktiv 2007/59/EF.
[1.5] Kravene til psykisk skikkethet er fastsatt i artikkel 11 nr. 3 i direktiv 2007/59/EF.
[1.6] Kravene til allmenn yrkeskompetanse er fastsatt i artikkel 11 nr. 4 i direktiv 2007/59/EF.
4.2

For et ajourført førerbevis skal det settes kryss i rute 2 i nr. 4 og dokumentene oppført i 2.1,
2.2 eller 2.3 skal framlegges.

4.3

For et endret førerbevis skal det settes kryss i rute 3 i nr. 4 og dokumentene oppført i 3.1–3.2
eller 3.3 skal framlegges.

4.4

For et duplikat av førerbeviset skal det settes kryss i rute 4 og dokumentene oppført i 4.1–4.2
skal framlegges.

4.5

For fornyelse av et førerbevis skal det settes kryss i rute 5 og dokumentene oppført i 5.1–5.3
skal framlegges.
[5.3] Dokumentasjon på vedlikeholdt kompetanse gjelder lokomotivførere som kanskje ikke
er omfattet av jernbaneforetakets eller infrastrukturforvaltningens sikkerhetsstyringssystem
eller av et program for vedlikehold av kompetanse som er organisert eller anerkjent av
vedkommende myndigheter.
Ytterligere ruter kan legges til. Disse inngår imidlertid ikke i det harmoniserte formatet.
________________________
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 334/2011

2016/EØS/35/53

av 7. april 2011
om endring av forordning (EU) nr. 185/2010 om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende
standarder for luftfartssikkerhet(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

3)

Unntakene har forenklet driften og gjort det enklere for
transferpassasjerer å bringe med seg væsker, aerosoler
og geler på flyginger fra tredjestater og ved flybytte i
lufthavner i Unionen, samtidig som det opprettholdes et
høyt luftfartssikkerhetsnivå. Forutsatt at de vilkår som
dannet grunnlag for unntakene, fortsatt oppfylles ved
lufthavner i tredjestater, bør unntakene beholdes.

4)

Kommisjonsforordning (EU) nr. 185/2010 av 4. mars 2010
om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring av
felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet(3)
bør derfor endres.

5)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen for sikkerhet i sivil luftfart, nedsatt
ved artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) nr. 300/2008 —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 300/2008 av 11. mars 2008 om felles bestemmelser om
sikkerhet i sivil luftfart og om oppheving av forordning (EF)
nr. 2320/2002(1), særlig artikkel 4 nr. 3, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

Begrensningene for væsker, aerosoler og geler som
passasjerer kan bringe med seg på flyginger fra tredjestater
og ved flybytte i lufthavner i Unionen, skaper visse
problemer for driften av disse lufthavnene og ulemper for
de berørte passasjerene.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

I kommisjonsforordning (EU) nr. 358/2010 av 23. april
2010 om endring av forordning (EU) nr. 185/2010 av
4. mars 2010 om fastsettelse av detaljerte tiltak for
gjennomføring av felles grunnleggende standarder for
luftfartssikkerhet(2) er det fastsatt unntak for å tillate
at passasjerer kan bringe med seg væsker, aerosoler og
geler som er anskaffet i en lufthavn i en tredjestat. Disse
unntakene utløper 29. april 2011.

Artikkel 1
Vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010 endres i samsvar
med vedlegget til denne forordning.
Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 7. april 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
______

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 94 av 8.4.2011, s. 12, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 26/2012 av 10. februar 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 34 av 21.6.2012, s. 38.
(1) EUT L 97 av 9.4.2008, s. 72.
(2) EUT L 105 av 27.4.2010, s. 12.

(3)

EUT L 55 av 5.3.2010, s. 1.
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VEDLEGG

I vedlegget til forordning (EF) nr. 185/2010 kapittel 4 erstattes nr. 4.1.3.4 bokstav g) med følgende:
«g) er kjøpt i en lufthavn i en tredjestat oppført i tillegg 4-D, forutsatt at væsken, aerosolen eller gelen er pakket i en
forseglingspose som inneholder et tilfredsstillende og synlig bevis for at de er kjøpt på flyside i vedkommende
lufthavn i løpet av de foregående 36 timer. Unntakene fastsatt i dette nummer utløper 29. april 2013.»
____________
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 255/2010

2016/EØS/35/54

av 25. mars 2010
om fastsettelse av felles regler for trafikkflytstyring(*)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

anbefalingene fra Den internasjonale organisasjon for
sivil luftfart (ICAO). Medlemsstatene bør pålegges
å treffe de nødvendige tiltak for å sikre at den sentrale
ATFM-enheten optimerer den samlede virkningen av
ATFM-tiltak for Det europeiske nett for lufttrafikkstyring
(heretter kalt EATMN).

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 551/2004 av 10. mars 2004 om organisering og bruk av Det
felles europeiske luftrom (luftromsforordningen)(1), særlig
artikkel 6 nr. 7, og

7)

ATFM-tiltak bør bygge på prinsipper fastsatt av ICAO,
og alle parter i ATFM-systemet bør følge regler som
sikrer at flygekontrollkapasiteten utnyttes best mulig og
på en sikker måte.

8)

ATFM-tiltak bør ta hensyn til tilgjengelige ruter og
tilgjengelig luftrom, særlig ved at modellen for fleksibel
bruk av luftrommet anvendes av alle berørte parter,
herunder enheten for styring av luftrommet fastsatt
ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2150/2005 av
23. desember 2005 om fastsettelse av felles regler for
fleksibel bruk av luftrommet(3).

9)

For å optimere tilgjengelig kapasitet i EATMN, herunder
lufthavner, bør det fastsettes prosedyrer for å få bedre
samordning mellom tidsluker i lufthavner og reiseplaner.

ut fra følgende betraktninger:
1)

Kommisjonen skal fastsette tiltak for trafikkflytstyring
(heretter kalt ATFM) med sikte på å optimere tilgjengelig
kapasitet for bruk av luftrommet og forbedre ATFMprosessene.

2)

Den europeiske organisasjon for flysikring (Eurocontrol)
har i samsvar med artikkel 8 nr. 1 i europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 549/2004 av 10. mars 2004 om
fastsettelse av rammeregler for opprettelse av et felles
europeisk luftrom (rammeforordningen)(2) fått i oppdrag
å utarbeide gjennomføringsregler for ATFM. Denne
forordning bygger på rapporten av 7. desember 2007, som
er et resultat av oppdraget.

3)

Ensartet anvendelse av særlige regler og prosedyrer i
Det felles europeiske luftrom er avgjørende for å oppnå
optimal utnyttelse av tilgjengelig flygekontrollkapasitet
gjennom effektiv styring og drift av ATFM-funksjonen.

4)

Denne forordning bør ikke omfatte militære operasjoner
og militær trening som nevnt i artikkel 1 nr. 2 i forordning
(EF) nr. 549/2004. Imidlertid bør militære luftfartøyer
som brukes i allmenn lufttrafikk, være underlagt ATFMtiltak når de brukes, eller er ment å skulle brukes, i luftrom
eller lufthavner der ATFM-tiltak får anvendelse.

5)

6)

I samsvar med artikkel 13 i forordning (EF) nr. 549/2004
bør medlemsstatenes vesentlige sikkerhets- eller
forsvarspolitiske interesser beskyttes i utformingen og
gjennomføringen av ATFM-tiltak.
Eurocontrol har opprettet en felles, sentral ATFMenhet som har ansvar for planlegging, samordning
og gjennomføring av ATFM-tiltak på grunnlag av

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 80 av 26.3.2010, s. 10, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 27/2012 av 10. februar 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 34 av 21.6.2012, s. 39.
(1) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 20.
(2) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 1.

10) Medlemsstatene og parter som deltar i ATFM-prosesser,
bør gis tilstrekkelig tid til å oppfylle kravene til
trafikkflytstyring.

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen for det felles luftrom —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
Formål og virkeområde
1. I denne forordning fastsettes kravene til trafikkflytstyring
(heretter kalt ATFM) med sikte på å optimere tilgjengelig
kapasitet i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring (heretter
kalt EATMN) og forbedre ATFM-prosessene.

2. Denne forordning får anvendelse innenfor luftrommet
nevnt i artikkel 1 nr. 3 i forordning (EF) nr. 551/2004 på
(3)

EUT L 342 av 24.12.2005, s. 20.
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a) alle flyginger som gjennomføres eller planlegges
gjennomført som allmenn lufttrafikk og helt eller delvis i
samsvar med instrumentflygereglene (heretter kalt IFR),
b) alle faser av flygingene nevnt i bokstav a) samt
lufttrafikkstyring.
3. Denne forordning får anvendelse på følgende parter, eller
representanter som opptrer på deres vegne, som deltar i ATFMprosesser:
a) luftfartøyoperatører,
b) enheter for lufttrafikktjenester (heretter kalt ATS), herunder
ATS-meldekontorer og tårnkontrolltjenester,
c) luftfartsinformasjonstjenester,
d) enheter som deltar i styringen av luftrommet,
e) lufthavnadministrasjoner,
f) den sentrale ATFM-enheten,
g) lokale ATFM-enheter,
h) tidslukekoordinatorer i koordinerte lufthavner.
Artikkel 2
Definisjoner
I denne forordning kommer definisjonene fastsatt i artikkel 2
i forordning (EF) nr. 549/2004 og artikkel 2 i rådsforordning
(EØS) nr. 95/93(1) til anvendelse.
I denne forordning menes videre med:
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6. «kritisk hendelse» en uvanlig situasjon eller krise som
medfører stort bortfall av EATMN-kapasitet, stort
misforhold mellom EATMN-kapasitet og etterspørsel eller
alvorlig svikt i informasjonsflyten i én eller flere deler av
EATMN,
7. «ATFM-tidsluke for avgang» beregnet avgangstid tildelt av
den sentrale ATFM-enheten med en tidsmargin som styres
av den lokale ATS-enheten,
8. «rute- og trafikkorienteringsplan» retningslinjer
prosedyrer for luftfartøyers bruk av ruter,

og

9. «flere reiseplaner» mer enn én reiseplan for samme
planlagte flyging mellom to lufthavner,
10. «ATS-enhetens sektorkonfigurasjon» den firedimensjonale
beskrivelsen av en luftromssektor eller gruppe av
luftromssektorer som permanent eller midlertidig
administreres av en ATS-enhet,
11. «taksetid» den forhåndsfastsatte tidsverdien fra utkjøring
til start, uttrykt i minutter og gyldig under ordinær drift ved
lufthavnen,
12. «oppdatert flygeposisjon» luftfartøyets posisjon oppdatert
på grunnlag av overvåkingsdata, reiseplandata eller
posisjonsrapporter,
13. «klarering fra flygekontrollen» tillatelse for et luftfartøy til
å fortsette under vilkår som angis av en flygekontrollenhet,

1. «tiltak for trafikkflytstyring (ATFM-tiltak)» tiltak
som iverksettes for å utføre trafikkflytstyring og
kapasitetsstyring,

14. «midlertidig oppheving av reiseplan» prosess som innledes
av en enhet som utfører ATFM, for å sikre at operatøren
gjør en endring i reiseplanen før flygingen gjennomføres,

2. «operatør» en person, en organisasjon eller et foretak som
deltar i eller tilbyr seg å delta i driften av ett eller flere
luftfartøyer,

15. «lufttrafikk» en flyging eller en serie flyginger med
transport av passasjerer, gods eller post mot vederlag eller
leie,

3. «instrumentflygeregler
(IFR)»
instrumentflygeregler
som definert i vedlegg 2 til Chicago-konvensjonen om
internasjonal sivil luftfart av 1944 (heretter kalt Chicagokonvensjonen),

16. «driftslogg» en logg over ATFM-systemet, som konverteres
til en database for å muliggjøre rask søking etter ATFMopplysninger.

4. «meldekontor for lufttrafikktjenester (ATS-meldekontor)»
en ATS-enhet opprettet for mottak av rapporter om ATS og
reiseplaner innlevert før første klarering fra flygekontrollen,
5. «lokal enhet for trafikkflytstyring» eller «lokal ATFMenhet» en enhet for trafikkflytstyring som på vegne av én
eller flere andre enheter for trafikkflytstyring fungerer som
grensesnitt mellom den sentrale ATFM-enheten og en ATSenhet eller en gruppe av slike enheter,
(1)

EFT L 14 av 22.1.1993, s. 1.

Artikkel 3
Ramme for trafikkflytstyring
1. Planleggingen, samordningen og gjennomføringen av
ATFM-tiltakene som skal foretas av partene nevnt i artikkel 1
nr. 3, skal skje i samsvar med ICAOs bestemmelser angitt i
vedlegget.
2.

ATFM skal styres av følgende prinsipper:
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a) ATFM-tiltak skal

i) forhindre for stor trafikkbelastning sammenlignet med
oppgitt kapasitet for flygekontrollen (ATC) i sektorer
og lufthavner,

ii) utnytte EATMN-kapasiteten best mulig for å optimere
effektiviteten i EATMN og minimere de negative
virkningene for operatørene,
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orienteringsplan skal utarbeides. Der det er relevant, skal
offentliggjøring av opplysninger om tilgjengelige ruter i
nasjonale publikasjoner for luftfartsinformasjon være fullt ut i
samsvar med dette felles referansedokumentet.
5. Felles prosedyrer for anmodning om unntak fra en
ATFM-tidsluke for avgang skal utarbeides i samsvar med
ICAOs bestemmelser angitt i vedlegget. Disse prosedyrene skal
samordnes med den sentrale ATFM-enheten og offentliggjøres
i nasjonale publikasjoner for luftfartsinformasjon.
Artikkel 5

iii) optimere
tilgjengelig
EATMN-kapasitet
ved
at ATS-enheter utarbeider og gjennomfører
kapasitetsforbedrende tiltak,

iv) støtte håndteringen av kritiske hendelser.

b) Lokale ATFM-enheter og den sentrale ATFM-enheten skal
betraktes som en del av ATFM-funksjonen.

3. Ved tildeling av ATFM-tidsluker for avgang skal
flygingene prioriteres i den rekkefølge de etter planen
ankommer det sted der ATFM-tiltaket gjelder, med mindre
særlige omstendigheter nødvendiggjør en annen prioritering
som er formelt avtalt og er beste for EATMN.

Første ledd kan anvendes på flyginger som ikke kan godta
muligheten for omruting for å unngå eller avlaste overbelastede
områder, samtidig som det tas hensyn til det overbelastede
områdets beliggenhet og utstrekning.

Medlemsstatenes forpliktelser når det gjelder den sentrale
ATFM-enheten
Medlemsstatene skal sikre at den sentrale ATFM-enheten
a) optimerer de samlede virkningene for EATMNs ytelser
gjennom planlegging, samordning og gjennomføring av
ATFM-tiltak,
b) rådfører seg med operatørene om fastsettelse av ATFMtiltak,
c) sikrer effektiv gjennomføring av ATFM-tiltak samordnet
med lokale ATFM-enheter,
d) finner ved samordning med lokale ATFM-enheter fram til
alternative ruter for å unngå eller avlaste overbelastede
områder, samtidig som det tas hensyn til den samlede
virkningen på EATMNs ytelser,
e) tilbyr omruting til de flyginger som optimerer virkningen
av bokstav d),

Artikkel 4
Medlemsstatenes alminnelige forpliktelser
1. Medlemsstatene skal sikre at ATFM-funksjonen er
tilgjengelig døgnet rundt for partene nevnt i artikkel 1 nr. 3.

2. Utformingen og gjennomføringen av ATFM-tiltak
skal være forenlig med medlemsstatenes sikkerhets- og
forsvarsinteresser for å sikre effektiv planlegging, fordeling og
bruk av luftrommet til beste for partene nevnt i artikkel 1 nr. 3.

f) gir operatører og ATS-enheter ATFM-informasjon i god tid,
herunder om
i) planlagte ATFM-tiltak,
ii) konsekvenser av ATFM-tiltak for starttid og flygeprofil
for den enkelte flyging,
g) overvåker tilfeller der reiseplaner mangler eller flere
reiseplaner er innlevert,

3. Det skal opprettes ensartede prosedyrer for samarbeidet
mellom partene som deltar i ATFM-funksjonen, ATS-enhetene
og enheter som deltar i styringen av luftrommet, for å optimere
bruken av luftrommet.

h) opphever midlertidig en reiseplan dersom ATFM-tidsluken
for avgang ikke kan overholdes, tidsmarginen tatt i
betraktning, og ny beregnet utkjøringstid ikke er kjent,

4. Et felles referansedokument med retningslinjer
og prosedyrer for og en beskrivelse av rute- og trafikk-

i) overvåker antallet unntak som gis i henhold til artikkel 4
nr. 5.
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Artikkel 6
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b) flygingene overholder ATFM-tidslukene for avgang,

ATS-enhetenes alminnelige forpliktelser
1. Når et ATFM-tiltak skal gjennomføres, skjer
samordningen mellom ATS-enhetene og den sentrale ATFMenheten gjennom den lokale ATFM-enheten for å sikre at valget
av tiltak gjøres med sikte på å optimere EATMNs samlede
ytelser.
2. Ved behov skal ATS-meldekontorene legge til rette for
informasjonsutveksling mellom flygere eller operatører og den
lokale eller sentrale ATFM-enheten.
3. ATS-enhetene skal sikre at ATFM-tiltak som
iverksettes i lufthavner, samordnes med den berørte
lufthavnadministrasjonen for å sikre effektiv planlegging og
bruk av lufthavnen til beste for partene nevnt i artikkel 1 nr. 3.
4. ATS-enhetene skal underrette den sentrale ATFM-enheten
via den lokale ATFM-enheten om alle hendelser som kan virke
inn på flygekontrollkapasiteten eller trafikkbelastningen.
5. ATS-enhetene skal i god tid oversende følgende
kvalitetssikrede opplysninger og senere oppdateringer til den
sentrale ATFM-enheten:
a) tilgjengelig luftrom og tilgjengelige rutestrukturer,
b) ATS-enhetens sektorkonfigurasjoner og -aktiveringer,
c) taksetider,
d) flygekontrollsektor- og lufthavnkapasitet,
e) tilgjengelige ruter, herunder ruter tilgjengelige ved
anvendelse av modellen for fleksibel bruk av luftrommet i
henhold til forordning (EF) nr. 2150/2005,
f) oppdaterte flygeposisjoner,
g) avvik fra reiseplaner,
h) tilgjengelig luftrom, herunder luftrom tilgjengelig ved
anvendelse av modellen for fleksibel bruk av luftrommet i
henhold til forordning (EF) nr. 2150/2005,
i) flygingenes faktiske starttider.
Disse opplysningene skal gjøres tilgjengelig for partene nevnt
i artikkel 1 nr. 3 og leveres vederlagsfritt til og av den sentrale
ATFM-enheten.
6.

ATS-enheten i avgangslufthavnen skal sikre at

a) dersom en flyging har fått tildelt en ATFM-tidsluke for
avgang, er denne tidsluken en del av klareringen fra
flygekontrollen,

c) flyginger som ikke overholder beregnet utkjøringstid, idet
det tas hensyn til fastsatt tidsmargin, ikke startklareres,

d) flyginger der reiseplan er forkastet eller midlertidig
opphevet, ikke startklareres.

Artikkel 7
Operatørenes alminnelige forpliktelser
1. Det skal være én enkelt reiseplan for hver planlagte
flyging. Den innleverte reiseplanen skal gi et korrekt bilde av
den planlagte flygeprofilen.

2. Alle relevante ATFM-tiltak og endringer i disse skal
innarbeides i den planlagte luftfartsoperasjonen og skal
meddeles flygeren.

3. Ved avgang fra en lufthavn som ikke benytter ATFMtidsluker for avgang, er operatørene ansvarlige for å overholde
beregnet utkjøringstid, idet det tas hensyn til tidsmarginen
i henhold til relevante ICAO-bestemmelser som angitt i
vedlegget.

4. Dersom en reiseplan er blitt midlertidig opphevet i
samsvar med artikkel 5 bokstav h), skal den berørte operatør
sørge for at reiseplanen blir oppdatert eller opphevet.

Artikkel 8
Lufthavnadministrasjonenes alminnelige forpliktelser
Lufthavnadministrasjonene skal underrette den sentrale ATFMenheten direkte eller via den lokale ATFM-enheten eller de
lokale ATS-enhetene eller begge, om alle hendelser som kan
virke inn på flygekontrollkapasiteten eller trafikkbelastningen.
Dersom underretning skjer direkte, skal de underrette den
lokale ATFM-enheten og de lokale ATS-enhetene.

Artikkel 9
Samsvar mellom reiseplaner og tidsluker i lufthavn
1. Medlemsstatene skal sikre at den sentrale eller den lokale
ATFM-enheten på anmodning fra en tidslukekoordinator i en
lufthavn eller fra en administrasjon i en koordinert lufthavn
framlegger den godkjente reiseplanen for en flyging ved denne
lufthavnen, før flygingen finner sted. Tidslukekoordinatorer
i lufthavner eller lufthavnadministrasjonen i koordinerte
lufthavner skal sørge for tilgang til de godkjente reiseplanene
som den sentrale eller den lokale ATFM-enheten har framlagt.
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2. Før flyging skal operatørene gi avgangs- og
ankomstlufthavnen de opplysninger som er nødvendige
for å kunne korrelere rutenummer angitt i reiseplanen med
rutenummeret som er meldt for den tilsvarende tidsluken i
lufthavnen.
3. Alle operatører, lufthavnadministrasjoner og ATSenheter skal ha anledning til å rapportere til lufthavnens
tidslukekoordinator om gjentatte tilfeller av flyging på
tidspunkter som avviker vesentlig fra tildelte tidsluker, eller
bruk av tidsluker på en måte som avviker vesentlig fra det som
ble angitt på tildelingstidspunktet, dersom dette berører driften
av lufthavnen eller lufttrafikken negativt.
4. Medlemsstatene skal sikre at den sentrale ATFM-enheten
rapporterer til lufthavnens tidslukekoordinatorer om gjentatte
tilfeller av flyging på vesentlig andre tidspunkter enn de tildelte
tidslukene i lufthavnen eller bruk av tidsluker på en vesentlig
annen måte enn det som ble angitt på tildelingstidspunktet,
dersom dette berører ATFM negativt.
Artikkel 10
Forpliktelser i forbindelse med kritiske hendelser
1. Medlemsstatene skal sikre at den sentrale ATFM-enheten
utarbeider og offentliggjør ATFM-prosedyrer for håndtering av
kritiske hendelser, slik at driften av EATMN forstyrres minst
mulig.
2. Som en forberedelse på kritiske hendelser skal ATSenheter og lufthavnadministrasjoner samordne beredskapsprosedyrenes relevans og innhold sammen med operatører som
berøres av kritiske hendelser, herunder en eventuell justering
av reglene om fortrinnsrett.
Beredskapsprosedyrene skal inneholde
a) ordninger for organisering og samordning,
b) ATFM-tiltak for å styre tilgangen til berørte områder for å
hindre for stor trafikkbelastning i forhold til angitt kapasitet
i hele eller deler av luftrommet eller lufthavnene som
berøres,
c) omstendigheter, vilkår og prosedyrer for anvendelse av
reglene for fortrinnsrett for flyginger, idet medlemsstatenes
vesentlige sikkerhets- eller forsvarspolitiske interesser
respekteres,
d) tiltak for å gjenopprette normal tilstand.
Artikkel 11
Overvåking av at ATFM-tiltak overholdes
1. Medlemsstatene skal sikre at dersom 80 % eller mindre
av ATFM-tidslukene for avgang fra en lufthavn overholdes
i løpet av et år, skal ATS-enheten i lufthavnen framlegge
relevante opplysninger om manglende overholdelse og de tiltak
som treffes for å sikre at ATFM-tidslukene i avgangslufthavnen
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overholdes. Disse tiltakene skal angis i en rapport som den
berørte medlemsstaten skal framlegge for Kommisjonen.
2. ATS-enheten ved den berørte lufthavnen skal framlegge
relevante opplysninger om ethvert tilfelle der avvisning eller
midlertidig oppheving av reiseplaner ikke er blitt overholdt ved
den aktuelle lufthavnen, og om tiltakene som er truffet for å
sikre overholdelse. Disse tiltakene skal angis i en rapport som
den berørte medlemsstat skal framlegge for Kommisjonen.
3.

Medlemsstatene skal sikre at

a) den sentrale ATFM-enheten underretter en medlemsstat
som gir unntak for mer enn 0,6 % av medlemsstatens årlige
avganger,
b) en medlemsstat som er blitt underrettet i henhold til bokstav
a), framlegger en rapport for Kommisjonen med nærmere
opplysninger om de unntakene som er gitt.
4. Medlemsstatene skal sikre at i tilfeller der det fastslås at
ATFM-tiltak ikke overholdes som følge av at artikkel 5 bokstav
g) anvendes, skal den sentrale ATFM-enheten underrette
operatøren om at tiltak ikke overholdes.
5. Operatørene skal framlegge en rapport for den sentrale
ATFM-enheten om hvert tilfelle der ATFM-tiltak ikke er
overholdt, med nærmere opplysninger om omstendighetene
som førte til at reiseplaner manglet, eller at det forelå flere
reiseplaner, og om hvilke tiltak som ble truffet for å rette opp
forholdet.
6. Medlemsstatene skal sikre at den sentrale ATFM-enheten
utarbeider en årlig rapport med nærmere opplysninger om
manglende reiseplaner eller innlevering av flere reiseplaner, og
at rapporten framlegges for Kommisjonen.
7. Medlemsstatene skal hvert år undersøke om ATFM-tiltak
overholdes, for å sikre at partene nevnt i artikkel 1 nr. 3 i større
grad overholder disse tiltakene.
Artikkel 12
Ytelsesvurdering
1. Ved gjennomføring av artikkel 11 skal medlemsstatene
sikre at den sentrale ATFM-enheten utarbeider årlige rapporter
med opplysninger om kvaliteten på ATFM og med nærmere
opplysninger om
a) årsakene til ATFM-tiltak,
b) virkningen av ATFM-tiltak,
c) overholdelsen av ATFM-tiltak,
d) bidragene fra partene nevnt i artikkel 1 nr. 3 til optimering
av virkningen i hele nettet.
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2. Medlemsstatene skal sikre at den sentrale ATFM-enheten
oppretter og vedlikeholder et arkiv over ATFM-opplysningene
angitt i artikkel 6 nr. 5, reiseplaner, driftslogger og relevante
kontekstuelle opplysninger.

a) utarbeider og ajourfører driftshåndbøker med nødvendige
anvisninger og opplysninger slik at driftspersonellet deres
kan anvende bestemmelsene i denne forordning,

Opplysningene nevnt i første ledd skal oppbevares i to år fra
de framlegges, og skal stilles til rådighet for Kommisjonen,
medlemsstatene, ATS-enheter og operatører.

b) sikrer at disse håndbøkene er konsekvente, tilgjengelige
og ajourførte, og at ajourføringen og distribusjonen
av dem er gjenstand for hensiktsmessig kvalitets- og
dokumentasjonsstyring,

Opplysningene skal gjøres tilgjengelig for lufthavnkoordinatorer
og lufthavnoperatører for å bistå dem i deres regelmessige
vurdering av angitt kapasitet.

c) sikrer at arbeidsmetodene og driftsrutinene er i samsvar
med denne forordning.

Artikkel 13
Sikkerhetskrav

Artikkel 15

Medlemsstatene skal sikre at en sikkerhetsvurdering,
herunder fareidentifikasjon, risikovurdering og vurdering
av risikoreduserende tiltak, gjennomføres før det innføres
vesentlige endringer i ATFM-systemer og -prosedyrer, herunder
en vurdering av en sikkerhetsstyringsprosess som omfatter hele
levetiden for lufttrafikkstyringssystemet.

Sanksjoner
Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner i forbindelse
med brudd på bestemmelsene i denne forordning, og skal
treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at de gjennomføres. De
fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold
til overtredelsen og virke avskrekkende. Medlemsstatene skal
innen 26. september 2011 underrette Kommisjonen om disse
bestemmelsene og umiddelbart underrette den om eventuelle
senere endringer.

Artikkel 14
Tilleggskrav
1. Medlemsstatene skal sikre at personell fra partene nevnt i
artikkel 1 nr. 3 som deltar i ATFM-virksomhet,
a) gjøres behørig kjent med bestemmelsene i denne
forordning,

Artikkel 16
Ikrafttredelse og anvendelse

b) har hensiktsmessig opplæring og kompetanse for sine
arbeidsoppgaver.

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

2. Medlemsstatene skal treffe nødvendige tiltak for å sikre
at partene nevnt i artikkel 1 nr. 3 som har ansvar for ATFMfunksjoner,

Den får anvendelse fra 26. september 2011.

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

Utferdiget i Brussel, 25. mars 2010.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
______
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VEDLEGG
Liste over ICAO-bestemmelser om trafikkflytstyring
1.

Kapittel 3 punkt 3.7.5 («Air Traffic Flow Management») i vedlegg 11 til Chicago-konvensjonen — «Air Traffic
Services» (13. utgave, juli 2001, med endring 47).

2.

Kapittel 3 («ATS Capacity and Air Traffic Flow Management») i ICAO Doc 4444, «Procedures for Air Navigation
Services — Air Traffic Management (PANS-ATM)» (15. utgave, 2007).

3.

Kapittel 8.3 («Exemptions from ATFM slot allocation») i ICAO Doc 7030, «European (EUR) Regional
Supplementary Procedures» (5. utgave, 2007).

4.

Kapittel 8.4 1 bokstav c) («Aircraft operator adherence to ATFM measures») i ICAO Doc 7030, «European (EUR)
Regional Supplementary Procedures» (5. utgave, 2007).

5.

Kapittel 2 punkt 2.3.2 («Changes to EOBT») i ICAO Doc 7030, «European (EUR) Regional Supplementary
Procedures» (5. utgave, 2007).
____________
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/35/EF

Nr. 35/1135

2016/EØS/35/55

av 26. mai 2003
om offentlighetens deltaking i utarbeidingen av visse planer og programmer på miljøområdet og om endring av rådsdirektiv
85/337/EØF og 96/61/EF med hensyn til offentlighetens deltaking og klageadgang(*)
EUROPAPARLAMENTET OG
EUROPEISKE UNION HAR —

RÅDET

FOR

DEN

5)

Det europeiske fellesskap undertegnet UN-ECEkonvensjonen om tilgang til informasjon, offentlig
deltaking i beslutningsprosesser og klageadgang på
miljøområdet («Århus-konvensjonen») 25. juni 1998.
Fellesskapsretten bør tilpasses til nevnte konvensjon slik
at Fellesskapet kan ratifisere denne.

6)

Blant Århus-konvensjonens formål er å sikre
offentlighetens rett til å delta i beslutningsprosesser i
miljøsaker for å bidra til å verne retten til å leve i et miljø
som er egnet for menneskers helse og trivsel.

7)

Artikkel
6
i
Århus-konvensjonen
inneholder
bestemmelser om offentlig deltaking i beslutninger om
de særskilte aktivitetene som er oppført i vedlegg I til
konvensjonen, og om aktiviteter som ikke er oppført der,
men som kan få en vesentlig innvirkning på miljøet.

8)

Artikkel
7
i
Århus-konvensjonen
inneholder
bestemmelser om offentlig deltaking med hensyn til
planer og programmer på miljøområdet.

9)

Artikkel 9 nr. 2 og 4 i Århus-konvensjonen inneholder
bestemmelser om adgang til domstolsbehandling eller
andre prosedyrer for å få prøvd den materielle eller
prosessuelle lovligheten av beslutninger, handlinger eller
unnlatelser som omfattes av bestemmelsene om offentlig
deltaking fastsatt i artikkel 6 i konvensjonen.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 175,
under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),
under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske
og sosiale komité(2),
under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(3),
etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(4), på
grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 15. januar 2003,
og
ut fra følgende betraktninger:
1)

Fellesskapets regelverk på miljøområdet har som formål
å bidra til å bevare, verne og forbedre miljøkvaliteten og
beskytte menneskers helse.

2)

Fellesskapets miljøregelverk inneholder bestemmelser
som setter offentlige myndigheter og andre organer i stand
til å treffe beslutninger som kan få vesentlig innvirkning
så vel på miljøet som på menneskers helse og trivsel.

3)

Reell offentlig deltaking i beslutningsprosessen setter
offentligheten i stand til å gi uttrykk for synspunkter og
bekymringer som kan være relevante for beslutningene,
slik at beslutningstakeren kan ta hensyn til disse, noe som
øker ansvarligheten og åpenheten i beslutningsprosessen
og bidrar til allmenn miljøbevissthet og støtte for
beslutningene som tas.

4)

Det bør derfor oppmuntres til deltaking, også fra
sammenslutninger, organisasjoner og grupper, særlig
ikke-statlige organisasjoner som fremmer miljøvern,
blant annet ved å gi offentligheten mer kunnskap om
miljøet.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 156 av 25.6.2003, s. 17,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 28/2012 av 10. februar 2012
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 34 av 21.6.2012, s. 40.
1
( ) EFT C 154 E av 29.5.2001, s. 123.
(2) EFT C 221 av 7.8.2001, s. 65.
(3) EFT C 357 av 14.12.2001, s. 58.
(4) Europaparlamentsuttalelse av 23. oktober 2001 (EFT C 112 E av 9.5.2002,
s. 125), Rådets felles holdning av 25. april 2002 (EFT C 170 E av 16.7.2002,
s. 22) og europaparlamentsbeslutning av 5. september 2002 (ennå ikke
offentliggjort i EUT). Europaparlamentsbeslutning av 30. januar 2003 og
rådsbeslutning av 4. mars 2003.

10) Det bør fastsettes bestemmelser om visse direktiver på
miljøområdet som pålegger medlemsstatene å utarbeide
planer og programmer i tilknytning til miljøet, men som
ikke inneholder tilstrekkelige bestemmelser om offentlig
deltaking, for å sikre at offentligheten kan delta i samsvar
med bestemmelsene i Århus-konvensjonen, særlig
artikkel 7. I annet relevant fellesskapsregelverk er det
allerede fastsatt at offentligheten skal ha rett til å delta
i utarbeidingen av planer og programmer, og i framtiden
vil krav om offentlig deltaking i samsvar med Århuskonvensjonen bli innarbeidet i det relevante regelverket
fra begynnelsen av.
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11) Rådsdirektiv 85/337/EØF av 27. juni 1985 om vurdering av
visse offentlige og private prosjekters miljøvirkninger(1)
og rådsdirektiv 96/61/EF av 24. september 1996 om
integrert forebygging og begrensning av forurensning(2)
bør endres for å sikre at de er helt i samsvar med Århuskonvensjonen, særlig artikkel 6 og artikkel 9 nr. 2 og 4.
12) Ettersom målene for det foreslåtte tiltaket, som er å bidra
til gjennomføring av de forpliktelsene som følger av
Århus-konvensjonen, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av
medlemsstatene og derfor på grunn av tiltakets omfang
og virkninger bedre kan nås på fellesskapsplan, kan
Fellesskapet treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet
som fastsatt i traktatens artikkel 5. I samsvar med
forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går
dette direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for å
nå dette målet —
VEDTATT DETTE DIREKTIV:
Artikkel 1
Formål
Formålet med dette direktiv er å bidra til å gjennomføringen
av de forpliktelsene som følger av Århus-konvensjonen, særlig
ved å
a) fastsette at offentligheten har rett til å delta i utarbeidingen
av visse planer og programmer på miljøområdet,
b) forbedre offentlig deltaking og fastsette bestemmelser om
klageadgang innenfor rammen av rådsdirektiv 85/337/EØF
og 96/61/EF.
Artikkel 2
Offentlig deltaking med hensyn til planer og programmer
1. I denne artikkel menes med «offentlighet» en eller
flere fysiske eller juridiske personer og, i samsvar med
nasjonal lovgivning eller praksis, deres sammenslutninger,
organisasjoner eller grupper.
2. Medlemsstatene skal sikre at offentligheten tidlig gis
en reell mulighet til å delta i utarbeiding samt endring eller
revisjon av de planene eller programmene som skal utarbeides
i henhold til bestemmelsene oppført i vedlegg I.
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programmer eller til endring eller revisjon av dem, og at
relevante opplysninger om slike forslag gjøres tilgjengelige
for offentligheten, herunder opplysninger om retten til å
delta i beslutningsprosessen og om hvilken vedkommende
myndighet som uttalelser eller spørsmål kan rettes til,
b) offentligheten har rett til å uttale seg mens alle
valgmuligheter fortsatt er åpne, før det treffes beslutning
om planene og programmene,
c) det tas behørig hensyn til resultatene av offentlig deltaking
når slike beslutninger treffes,
d) vedkommende myndighet etter å ha vurdert kommentarene
og uttalelsene fra offentligheten, treffer rimelige tiltak for
å underrette offentligheten om de beslutningene som er
truffet, og hvilke årsaker og betraktninger som ligger til
grunn for dem, herunder opplysninger om framgangsmåten
for offentlig deltaking.
3. Medlemsstatene skal fastsette hvilken del av offentligheten
som har rett til å delta i henhold til nr. 2, herunder relevante
ikke-statlige organisasjoner som oppfyller alle krav fastsatt i
nasjonal lovgivning, for eksempel organisasjoner som fremmer
miljøvern.
Nærmere framgangsmåter for offentlig deltaking i henhold
til denne artikkel fastsettes av medlemsstatene, slik at
offentligheten kan forberede seg og delta på en effektiv måte.
Fristene skal være rimelige, slik at det er tilstrekkelig tid på
hvert av de forskjellige trinnene der offentligheten deltar som
fastsatt i denne artikkel.
4. Denne artikkel får ikke anvendelse på planer og
programmer som er utarbeidet utelukkende for å tjene det
nasjonale forsvar, eller som vedtas i forbindelse med sivile
nødssituasjoner.
5. Denne artikkel får ikke anvendelse på planer og
programmer nevnt i vedlegg I som omfattes av en framgangsmåte
for offentlig deltaking i henhold til europaparlaments- og
rådsdirektiv 2001/42/EF av 27. juni 2001 om vurdering av
miljøvirkningene av visse planer og programmer(3) eller
i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/
EF av 23. oktober 2000 om fastsettelse av en ramme for
fellesskapstiltak på området vannpolitikk(4).
Artikkel 3

For dette formål skal medlemsstatene sikre at

Endring av direktiv 85/337/EØF

a) offentligheten blir underrettet ved kunngjøring eller på
annet egnet vis, for eksempel ved hjelp av elektroniske
medier dersom disse finnes, om forslag til slike planer eller

I direktiv 85/337/EØF gjøres følgende endringer:

( 1)

(3)
(4)

(2)

EFT L 175 av 5.7.1985, s. 40. Direktivet endret ved direktiv 97/11/EF (EFT
L 73 av 14.3.1997, s. 5).
EFT L 257 av 10.10.1996, s. 26.

1. I artikkel 1 nr. 2 tilføyes følgende definisjoner:
EFT L 197 av 21.7.2001, s. 30.
EFT L 327 av 22.12.2000, s. 1. Direktivet endret ved vedtak nr. 2455/2001/
EF (EFT L 331 av 15.12.2001, s. 1).

23.6.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

«offentlighet» en eller flere fysiske eller juridiske personer
og, i samsvar med nasjonal lovgivning eller praksis, deres
sammenslutninger, organisasjoner eller grupper,
«den berørte offentlighet» den offentlighet som er berørt
av, kan antas å bli berørt av eller har interesse i de
beslutningsprosessene på miljøområdet som er nevnt i
artikkel 2 nr. 2. Etter denne definisjon skal ikke-statlige
organisasjoner som fremmer miljøvern, og som oppfyller
kravene i nasjonal lovgivning, anses å ha en slik interesse.
2. I artikkel 1 skal nr. 4 lyde:
«4. Medlemsstatene kan fra tilfelle til tilfelle og dersom
nasjonal lovgivning tillater det, beslutte ikke å anvende
dette direktiv på prosjekter som har som formål å tjene
nasjonalt forsvar, dersom de anser at en slik anvendelse vil
skade disse formålene.»
3. I artikkel 2 nr. 3 skal bokstav a) og b) lyde:
«a) undersøke om en annen form for vurdering vil være
hensiktsmessig,
b) stille til rådighet for den berørte offentlighet
opplysninger som er innhentet i forbindelse med andre
former for vurdering som nevnt i bokstav a), samt
opplysninger om beslutningen om å gi unntaket og
grunnene for å gi det.»
4. I artikkel 6 skal nr. 2 og 3 lyde:
«2. Offentligheten skal underrettes om følgende
gjennom offentlige kunngjøringer eller på annet egnet
vis, for eksempel ved hjelp av elektroniske medier
dersom disse finnes, tidlig i de beslutningsprosessene på
miljøområdet som er nevnt i artikkel 2 nr. 2, og senest så
snart opplysningene med rimelighet kan framlegges:
a) søknaden om utbyggingstillatelse,
b) det forhold at prosjektet omfattes av en
miljøkonsekvensvurdering, og, dersom det er relevant,
det forhold at artikkel 7 får anvendelse,
c) nærmere opplysninger om hvilke vedkommende
myndigheter som har ansvar for å treffe en beslutning,
som relevante opplysninger kan innhentes fra, og
som kommentarer eller spørsmål kan rettes til, samt
nærmere opplysninger om fristene for oversending av
kommentarer eller spørsmål,
d) arten av mulige beslutninger eller, dersom et slikt
foreligger, utkastet til beslutningen,,
e) angivelse av tilgjengeligheten av de opplysningene
som er innhentet i henhold til artikkel 5,
f) angivelse av når, hvor og hvordan relevante
opplysninger vil bli gjort tilgjengelige,
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g) nærmere opplysninger om ordninger for offentlig
deltaking i henhold til nr. 5 i denne artikkel.
3. Medlemsstatene skal sikre at følgende gjøres tilgjengelig
for den berørte offentlighet innen rimelige frister:
a) alle opplysninger som er innhentet i henhold til
artikkel 5,
b) i samsvar med nasjonal lovgivning, de viktigste
rapportene og uttalelsene som er framlagt for
vedkommende myndighet eller myndigheter på det
tidspunktet den berørte offentlighet underrettes i
samsvar med nr. 2 i denne artikkel,
c) i samsvar med bestemmelsene i europaparlaments- og
rådsdirektiv 2003/4/EF av 28. januar 2003 om offentlig
tilgang til miljøinformasjon(*), andre opplysninger enn
de som er nevnt i nr. 2 i denne artikkel, som er relevante
for beslutningen i samsvar med artikkel 8, og som blir
tilgjengelige først etter at den berørte offentlighet er
underrettet i henhold til nr. 2 i denne artikkel.
4.
Den berørte offentlighet skal tidlig gis en reell
mulighet til å delta i de beslutningsprosessene på
miljøområdet som er nevnt i artikkel 2 nr. 2, og skal for
dette formål ha rett til å framsette kommentarer og uttalelser
overfor vedkommende myndighet eller myndigheter mens
alle valgmuligheter fortsatt er åpne, før det treffes en
beslutning om søknaden om utbyggingstillatelse.
5.
De nærmere bestemmelsene om informasjon til
offentligheten (for eksempel ved oppslag innenfor en viss
radius eller kunngjøring i lokalaviser) og om samråd med
den berørte offentlighet (for eksempel skriftlig eller ved
offentlig høring) skal fastsettes av medlemsstatene.
6.
Det skal gis rimelige frister for de ulike fasene, slik
at det er tilstrekkelig tid til å underrette offentligheten og
til at den berørte offentlighet kan forberede seg og delta
effektivt i beslutningsprosessen på miljøområdet, i samsvar
med bestemmelsene i denne artikkel.
__________
(*) EUT L 41 av 14.2.2003, s. 26.»
5. I artikkel 7 gjøres følgende endringer:
a) Nr. 1 og 2 skal lyde:
«1. Når en medlemsstat fastslår at et prosjekt kan antas
å ha vesentlige miljøvirkninger i en annen medlemsstat,
eller når en medlemsstat som kan antas å bli vesentlig
berørt, anmoder om det, skal medlemsstaten på hvis
territorium prosjektet foreslås gjennomført, så snart
som mulig og senest på det tidspunktet den underretter
sine egne borgere om dette, oversende den berørte
medlemsstaten blant annet følgende opplysninger:
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a) en beskrivelse av prosjektet sammen med alle
tilgjengelige opplysninger om prosjektets mulige
virkninger over landegrensene,
b) opplysninger om hva slags beslutning som kan bli
truffet,
og skal gi den andre medlemsstaten en rimelig frist til å
oppgi om den ønsker å delta i de beslutningsprosessene
på miljøområdet som er nevnt i artikkel 2 nr. 2, og kan
tilføye opplysningene nevnt i nr. 2 i denne artikkel.
2. Dersom en medlemsstat som mottar opplysninger
i henhold til nr. 1, oppgir at den vil delta i de
beslutningsprosessene på miljøområdet som er nevnt i
artikkel 2 nr. 2, skal medlemsstaten på hvis territorium
prosjektet foreslås gjennomført, sende den berørte
medlemsstaten de opplysningene som skal gis i
henhold til artikkel 6 nr. 2 og gjøres tilgjengelige i
henhold til artikkel 6 nr. 3 bokstav a) og b), dersom den
ikke allerede har gjort det.»
b) Nr. 5 skal lyde:
«5. Nærmere bestemmelser om gjennomføringen av
bestemmelsene i denne artikkel kan vedtas av de berørte
medlemsstatene og skal gi den den berørte offentlighet
på den berørte medlemsstatens territorium muligheten
til å delta effektivt i de beslutningsprosessene på
miljøområdet som er nevnt i artikkel 2 nr. 2, med
hensyn til det aktuelle prosjektet.»
6. I artikkel 9 gjøres følgende endringer:
a) Nr. 1 skal lyde:
«1. Når det er truffet en beslutning om å gi eller nekte
utbyggingstillatelse, skal vedkommende myndighet
eller myndigheter underrette offentligheten om det i
samsvar med de relevante framgangsmåtene, og stille
følgende opplysninger til rådighet for offentligheten:
–

innholdet i beslutningen og eventuelle vilkår
knyttet til den,

–

etter å ha vurdert synspunkter og uttalelser fra
den berørte offentlighet, de viktigste årsakene
og betraktningene som ligger til grunn for
beslutningen, herunder opplysninger om prosessen
for offentlig deltaking,

–

om nødvendig en beskrivelse av de viktigste
tiltakene for å unngå, begrense og om mulig
motvirke de største skadevirkningene.»

b) Nr. 2 skal lyde:
«2. Vedkommende myndighet eller myndigheter
skal underrette alle medlemsstater som er blitt
rådspurt i samsvar med artikkel 7, og oversende dem
opplysningene nevnt i nr. 1 i denne artikkel.
De medlemsstatene som er blitt rådspurt, skal sørge
for at disse opplysningene på egnet måte gjøres
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tilgjengelige for den berørte offentlighet på sitt
territorium.»
7. Ny artikkel 10a skal lyde:
«Artikkel 10a
Medlemsstatene skal innenfor rammen av den relevante
nasjonale rettsorden sørge for at medlemmer av den berørte
offentlighet
a) som har tilstrekkelig interesse, eller
b) som hevder at det foreligger en rettighetskrenkelse,
dersom dette er en forutsetning i henhold til en
medlemsstats forvaltningsrett,
har adgang til klagebehandling ved en domstol eller et
annet uavhengig og upartisk organ opprettet ved lov for
å prøve den materielle eller prosessuelle lovligheten av
enhver beslutning, handling eller unnlatelse som omfattes
av dette direktivs bestemmelser om offentlig deltaking.
Medlemsstatene skal bestemme på hvilket stadium
beslutningene, handlingene eller unnlatelsene kan prøves.
Medlemsstatene skal bestemme hva som utgjør en
tilstrekkelig interesse og en rettighetskrenkelse, i samsvar
med målet om å gi den berørte offentlighet en omfattende
klageadgang. For dette formål skal interessen til enhver
ikke-statlig organisasjon som oppfyller kravene nevnt
i artikkel 1 nr. 2, anses som tilstrekkelig i henhold til
bokstav a) i denne artikkel. Slike organisasjoner skal
også anses å ha rettigheter som kan krenkes i henhold til
bokstav b) i denne artikkel.
Bestemmelsene i denne artikkel skal ikke utelukke
muligheten til en foreløpig klagebehandling hos en
forvaltningsmyndighet og skal ikke påvirke kravet om at
alle muligheter til forvaltningsmessig klagebehandling skal
være uttømt før det gis adgang til rettslig prøving, der et
slikt krav eksisterer i henhold til nasjonal lovgivning.
En slik behandling skal være rimelig, rettferdig, rask og
ikke uoverkommelig dyr.
For å fremme en effektiv anvendelse av bestemmelsene
i denne artikkel skal medlemsstatene sikre at praktiske
opplysninger om adgang til forvaltningsmessig
klagebehandling og rettslig prøving gjøres tilgjengelige for
offentligheten.»
8. I vedlegg I skal nytt nr. 22 lyde:
«22. Enhver endring eller utvidelse av prosjekter oppført
i dette vedlegg, forutsatt at en slik endring eller utvidelse
i seg selv oppfyller de eventuelle terskelverdiene som er
fastsatt i dette vedlegg.»
9. I vedlegg II nr. 13 tilføyes følgende til slutt i første
strekpunkt:
«(endring eller utvidelse som ikke omfattes av vedlegg I)».
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Artikkel 4
Endring av direktiv 96/61/EF
I direktiv 96/61/EF gjøres følgende endringer:
1. I artikkel 2 gjøres følgende endringer:
a) I nr. 10 bokstav b) skal nytt punktum lyde:
«Etter denne definisjon anses enhver driftsendring
eller ‑utvidelse som vesentlig dersom endringen
eller utvidelsen i seg selv oppfyller de eventuelle
terskelverdiene som er fastsatt i vedlegg I.»
b) Nytt nr. 13 og 14 skal lyde:
«13. «offentlighet» en eller flere fysiske eller
juridiske personer og, i samsvar med nasjonal
lovgivning eller praksis, deres sammenslutninger,
organisasjoner eller grupper.
14. «den berørte offentlighet» den offentlighet som
er berørt av, kan antas å bli berørt av eller har
en interesse i beslutninger om utstedelse eller
ajourføring av en tillatelse eller vilkårene for
tillatelse. Etter denne definisjon skal ikke-statlige
organisasjoner som fremmer miljøvern, og som
oppfyller kravene i nasjonal lovgivning, anses å
ha en slik interesse.»
2. I artikkel 6 nr. 1 tilføyes følgende strekpunkt:
«– en oversikt over de viktigste alternativene, dersom
slike finnes, som søkeren har undersøkt.»
3. I artikkel 15 gjøres følgende endringer:
a) Nr. 1 skal lyde:
«1. Medlemsstatene skal sørge for at den berørte
offentlighet tidlig gis en reell mulighet til å delta i
framgangsmåten for
–

utstedelse av tillatelse for nye anlegg,

–

utstedelse av tillatelse for enhver vesentlig endring
i driften av et anlegg,

–

ajourføring av en tillatelse eller vilkårene for
tillatelse for et anlegg i samsvar med artikkel 13
nr. 2 første strekpunkt.

Framgangsmåten fastsatt i vedlegg V skal anvendes i
forbindelse med slik deltaking.»
b) Nytt nr. 5 skal lyde:
«5. Når det er truffet en beslutning, skal vedkommende
myndighet underrette offentligheten om dette i samsvar
med de relevante framgangsmåtene, og stille følgende
opplysninger til rådighet for offentligheten:
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a) innholdet i beslutningen, herunder en kopi
av tillatelsen og eventuelle vilkår og senere
ajourføringer, og
b) etter å ha vurdert synspunkter og uttalelser fra
den berørte offentlighet, de viktigste årsakene
og betraktningene som ligger til grunn for
beslutningen, herunder opplysninger om prosessen
for offentlig deltaking.»
4. Ny artikkel 15a skal lyde:
«Artikkel 15a
Klageadgang
Medlemsstatene skal innenfor rammen av den relevante
nasjonale rettsorden sørge for at medlemmer av den berørte
offentlighet
a) som har tilstrekkelig interesse, eller
b) som hevder at det foreligger en rettighetskrenkelse,
dersom dette er en forutsetning i henhold til en
medlemsstats forvaltningsrett,
har adgang til klagebehandling ved en domstol eller et
annet uavhengig og upartisk organ opprettet ved lov for
å prøve den materielle eller prosessuelle lovligheten av
enhver beslutning, handling eller unnlatelse som omfattes
av dette direktivs bestemmelser om offentlig deltaking.
Medlemsstatene skal bestemme på hvilket stadium
beslutningene, handlingene eller unnlatelsene kan prøves.
Medlemsstatene skal bestemme hva som utgjør en
tilstrekkelig interesse og en rettighetskrenkelse, i samsvar
med målet om å gi den berørte offentlighet en omfattende
klageadgang. For dette formål skal interessen til enhver
ikke-statlig organisasjon som oppfyller kravene nevnt
i artikkel 2 nr. 14, anses som tilstrekkelig i henhold til
bokstav a) i denne artikkel. Slike organisasjoner skal
også anses å ha rettigheter som kan krenkes i henhold til
bokstav b) i denne artikkel.
Bestemmelsene i denne artikkel skal ikke utelukke
muligheten til en foreløpig klagebehandling hos en
forvaltningsmyndighet og skal ikke påvirke kravet om at
alle muligheter til forvaltningsmessig klagebehandling skal
være uttømt før det gis adgang til rettslig prøving, der et
slikt krav eksisterer i henhold til nasjonal lovgivning.
En slik behandling skal være rimelig, rettferdig, rask og
ikke uoverkommelig dyr.
For å fremme en effektiv anvendelse av bestemmelsene
i denne artikkel skal medlemsstatene sikre at praktiske
opplysninger om adgang til forvaltningsmessig
klagebehandling og rettslig prøving gjøres tilgjengelige for
offentligheten.»
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5. I artikkel 17 gjøres følgende endringer:
a) Nr. 1 skal lyde:
«1. Når en medlemsstat fastslår at driften av et anlegg
kan antas å ha vesentlige skadevirkninger på miljøet i
en annen medlemsstat, eller når en medlemsstat som
kan antas å bli vesentlig berørt, anmoder om det, skal
medlemsstaten på hvis territorium det ble søkt om
tillatelse i henhold til artikkel 4 eller artikkel 12 nr. 2,
sende den andre medlemsstaten de opplysningene som
skal gis eller gjøres tilgjengelig i henhold til vedlegg V,
samtidig som den gjør opplysningene tilgjengelige
for sine egne borgere. Slike opplysninger skal danne
grunnlag for eventuelt nødvendig samråd innenfor
rammen av de bilaterale forbindelsene mellom de to
medlemsstatene etter prinsippet om gjensidighet og
likebehandling.»
b) Nytt nr. 3 og 4 skal lyde:
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i medlemsstatene, vil nevnte rapport eventuelt følges av forslag
til endringer av dette direktiv. Kommisjonen vil særlig vurdere
muligheten for å utvide virkeområdet for dette direktiv til andre
planer og programmer på miljøområdet.

Artikkel 6
Gjennomføring
Medlemsstatene skal innen 25. juni 2005 sette i kraft de lover og
forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv.
De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

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

«3. Det skal tas hensyn til resultatene av de samrådene
som eventuelt er gjennomført i henhold til nr. 1 og 2 når
vedkommende myndighet behandler søknaden.
4. Når det er truffet en beslutning om søknaden,
skal vedkommende myndighet underrette enhver
medlemsstat som er blitt rådspurt i henhold til nr. 1, og
oversende dem opplysningene nevnt i artikkel 15 nr. 5.
Denne medlemsstaten skal treffe de tiltakene som er
nødvendige for å sikre at opplysningene på egnet måte
gjøres tilgjengelige for den berørte offentlighet på sitt
territorium.»
6. Nytt vedlegg V tilføyes som angitt i vedlegg II til dette
direktiv.
Artikkel 5
Rapportering og revisjon
Innen 25. juni 2009 skal Kommisjonen sende Europaparlamentet og Rådet en rapport om direktivets anvendelse og
virkning. Med sikte på en ytterligere integrering av miljøvernkrav
i samsvar med traktatens artikkel 6, og idet det tas hensyn til
den erfaringen som er høstet ved anvendelsen av dette direktiv

Artikkel 7
Ikrafttredelse
Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i Den
europeiske unions tidende.

Artikkel 8
Adressater
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 26. mai 2003.

For Europaparlamentet

For Rådet

P. COX

G. DRYS

President

Formann
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VEDLEGG I
BESTEMMELSER OM PLANER OG PROGRAMMER NEVNT I ARTIKKEL 2
a) Artikkel 7 nr. 1 i rådsdirektiv 75/442/EØF av 15. juli 1975 om avfall(1).
b) Artikkel 6 i rådsdirektiv 91/157/EØF av 18. mars 1991 om batterier og akkumulatorer som inneholder visse farlige
stoffer(2).
c) Artikkel 5 nr. 1 i rådsdirektiv 91/676/EØF av 12. desember 1991 om beskyttelse av vann mot forurensning
forårsaket av nitrater fra landbruket(3).
d) Artikkel 6 nr. 1 i rådsdirektiv 91/689/EØF av 12. desember 1991 om farlig avfall(4).
e) Artikkel 14 i europaparlaments- og rådsdirektiv 94/62/EF av 20. desember 1994 om emballasje og
emballasjeavfall(5).
f)

Artikkel 8 nr. 3 i rådsdirektiv 96/62/EF av 27. september 1996 om kartlegging og styring av kvaliteten på
omgivelsesluft(6).
______

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

EFT L 194 av 25.7.1975, s. 39. Direktivet sist endret ved kommisjonsvedtak 96/350/EF (EFT L 135 av 6.6.1996, s. 32).
EFT L 78 av 26.3.1991, s. 38. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 98/101/EF (EFT L 1 av 5.1.1999, s. 1).
EFT L 375 av 31.12.1991, s. 1.
EFT L 377 av 31.12.1991, s. 20. Direktivet sist endret ved direktiv 94/31/EF (EFT L 168 av 2.7.1994, s. 28).
EFT L 365 av 31.12.1994, s. 10.
EFT L 296 av 21.11.1996, s. 55.
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VEDLEGG II
I direktiv 96/61/EF skal nytt vedlegg V lyde:
«VEDLEGG V
Offentlig deltaking i beslutningsprosesser
1.

Offentligheten skal underrettes om følgende (gjennom offentlige kunngjøringer eller på annet egnet vis, for
eksempel ved hjelp av elektroniske medier dersom disse finnes) tidlig i beslutningsprosessen, eller senest så
snart opplysningene med rimelighet kan framlegges:
a) søknaden om tillatelse, eller eventuelt forslaget til ajourføring av en tillatelse eller vilkårene for en
tillatelse i samsvar med artikkel 15 nr. 1, herunder en beskrivelse av opplysningene oppført i artikkel 6
nr. 1,
b) det forhold at en beslutning er omfattet av en miljøkonsekvensvurdering som er nasjonal eller på tvers av
landegrensene, eller av samråd mellom medlemsstatene i samsvar med artikkel 17, dersom det er relevant,
c) nærmere opplysninger om hvilke vedkommende myndigheter som har ansvar for å treffe en beslutning,
som relevante opplysninger kan innhentes fra, og som kommentarer eller spørsmål kan rettes til, samt
nærmere opplysninger om fristene for oversending av kommentarer eller spørsmål,
d) arten av mulige beslutninger eller, dersom det foreligger, utkastet til beslutningen,
e) dersom det er relevant, nærmere opplysninger om forslag til ajourføring av en tillatelse eller vilkårene for
tillatelse,
f)

angivelse av når, hvor og eventuelt hvordan relevante opplysninger vil bli gjort tilgjengelige,

g) nærmere opplysninger om ordninger for offentlig deltaking og samråd i henhold til nr. 5.
2.

Medlemsstatene skal sikre at følgende gjøres tilgjengelig for den berørte offentlighet innen rimelige frister:
a) i samsvar med nasjonal lovgivning, de viktigste rapportene og uttalelsene som er framlagt for
vedkommende myndighet på det tidspunktet den berørte offentlighet ble underrettet i samsvar med nr. 1,
b) i samsvar med bestemmelsene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/4/EF av 28. januar 2003 om
offentlig tilgang til miljøinformasjon(*), andre opplysninger enn de som er nevnt i nr. 1 i denne artikkel,
som er relevante for beslutningen i samsvar med artikkel 8, og som blir tilgjengelige først etter at den
berørte offentlighet er underrettet i henhold til nr. 1.

3.

Den berørte offentlighet skal ha rett til å framsette kommentarer og uttalelser overfor vedkommende myndighet
før det treffes en beslutning.

4.

Når det treffes en beslutning, skal det tas hensyn til resultatene av de samrådene som er gjennomført i henhold
til dette vedlegg.

5.

Nærmere bestemmelser om informasjon til offentligheten (for eksempel ved oppslag innenfor en viss radius
eller kunngjøring i lokalaviser) og om samråd med den berørte offentlighet (for eksempel skriftlig eller ved
offentlig høring) skal fastsettes av medlemsstatene. Det skal gis rimelige frister for de ulike fasene, slik at det
er tilstrekkelig tid til å underrette offentligheten og til at den berørte offentlighet kan forberede seg og delta
effektivt i beslutningsprosessen på miljøområdet, i samsvar med bestemmelsene i dette vedlegg.

______________
(*) EUT L 41 av 14.2.2003, s. 26.»
____________
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KOMMISJONSBESLUTNING

2016/EØS/35/56

av 29. november 2010
om fastsettelse av et spørreskjema som skal brukes til å rapportere om gjennomføringen av europaparlaments- og
rådsdirektiv 2008/1/EF om integrert forebygging og begrensning av forurensning
[meddelt under dokument K(2010) 8308]
(2010/728/EU)(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —
under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/1/
EF av 15. januar 2008 om integrert forebygging og begrensning
av forurensning(1), særlig artikkel 17, og

7)

Den fjerde rapporten vil omfatte tidsrommet 2009–2011.

8)

På bakgrunn av de erfaringene som er gjort ved
gjennomføringen av direktiv 2008/1/EF og bruken av
de tidligere spørreskjemaene, bør det fastsettes et nytt
spørreskjema for perioden 2009–2011. Av hensyn til
klarheten bør vedtak 2006/194/EF(3) erstattes.

9)

Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med
uttalelse avgitt av komiteen i samsvar med artikkel 6 i
direktiv 91/692/EØF —

ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

I henhold til artikkel 17 nr. 3 i direktiv 2008/1/EF
skal det utarbeides rapporter om gjennomføringen av
nevnte direktiv og dets virkning sammenlignet med
andre unionsdokumenter om miljøvern i samsvar med
framgangsmåten fastsatt i artikkel 6 i rådsdirektiv 91/692/
EØF(2).
I henhold til artikkel 17 nr. 1 i direktiv 2008/1/EF skal
rapporten om tilgjengelige representative opplysninger
om grenseverdier innarbeides i den generelle
gjennomføringsrapporten.
I direktiv 91/692/EØF er det fastsatt at rapporten skal
utarbeides på grunnlag av et spørreskjema eller et skjema
utformet av Kommisjonen med bistand fra komiteen
oppnevnt i artikkel 6 i nevnte direktiv.

4)

Den første rapporten omfattet tidsrommet 2000–2002.

5)

Den andre rapporten omfattet tidsrommet 2003–2005.

6)

Den tredje rapporten omfattet tidsrommet 2006–2008.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 313 av 30.11.2010, s. 13,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 29/2012 av 10. februar 2012
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 34 av 21.6.2012, s. 43.
(1) EUT L 24 av 29.1.2008, s. 8.
(2) EFT L 377 av 31.12.1991, s. 48.

TRUFFET DENNE BESLUTNING:
Artikkel 1
1. Medlemsstatene skal bruke spørreskjemaet fastsatt i
vedlegget for å rapportere om gjennomføringen av direktiv
2008/1/EF.
2. Rapportene som skal framlegges, skal omfatte perioden
fra 1. januar 2009 til 31. desember 2011.
Artikkel 2
Vedtak 2006/194/EF oppheves.
Artikkel 3
Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Brussel, 29. november 2010.
For Kommisjonen
Janez POTOČNIK
Medlem av Kommisjonen

(3)

EUT L 70 av 9.3.2006, s. 65.
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VEDLEGG

DEL 1
SPØRRESKJEMA OM GJENNOMFØRINGEN AV DIREKTIV 2008/1/EF OM INTEGRERT
FOREBYGGING OG BEGRENSNING AV FORURENSNING (IPPC)
Generelle merknader:
Dette fjerde spørreskjemaet i henhold til direktiv 2008/1/EF omfatter tidsrommet 2009–2011. På bakgrunn av de
erfaringene som er gjort ved gjennomføringen av nevnte direktiv, og de opplysningene som allerede er innhentet ved
hjelp av de første tre spørreskjemaene, omfatter dette spørreskjemaet hovedsakelig de endringene som er innført, og de
framskrittene som medlemsstatene har gjort i forbindelse med den faktiske gjennomføringen av nevnte direktiv. Når
det gjelder spørsmål knyttet til innarbeiding, vil Kommisjonen treffe alle nødvendige tiltak for å sikre en fullstendig og
riktig innarbeiding i nasjonal lovgivning, særlig gjennom rask oppfølging av framgangsmåter ved overtredelse.

I dette spørreskjemaet er det meste av innholdet i vedtak 2006/194/EF beholdt for å sikre kontinuitet og gjøre det
mulig å foreta direkte sammenligninger med tidligere svar. I tilfeller der spørsmålene svarer til dem i de tidligere
spørreskjemaene, kan det vises til de tidligere svarene dersom situasjonen er uendret. Dersom situasjonen har endret
seg, skal dette beskrives i et nytt svar.

Når det gjelder særskilte spørsmål om generelle, bindende bestemmelser, eller offisielle retningslinjer utstedt av
administrasjonsorganer, bør svaret kort informere om bestemmelsenes eller retningslinjenes art og om eventuelle lenker
til nettsteder eller om andre muligheter for å finne dem.

Kommisjonen har til hensikt å benytte plattformen ReportNet (eller eventuelt den plattformen som etterfølger den) for å
gi medlemsstatene tilgang til et elektronisk rapporteringsverktøy som er basert på dette spørreskjemaet. Kommisjonen
anbefaler derfor sterkt at denne plattformen benyttes for å oppfylle dette rapporteringskravet, med henblikk på å
redusere de administrative byrdene og forenkle analysen av svarene.

1.

Generell beskrivelse

1.1.

Er det siden forrige rapporteringsperiode (2006–2008) gjort noen vesentlige endringer i nasjonal eller regional
lovgivning eller i tillatelsesordningen(e) som gjennomfører direktiv 2008/1/EF? Beskriv i så fall disse
endringene og angi årsakene til dem og vis til ny lovgivning.

1.2.

Har medlemsstatene hatt problemer med å gjennomføre direktiv 2008/1/EF på grunn av personalressursene
(tilgang, kapasitet)? Dersom svaret er ja, beskriv disse problemene og eventuelle planer for å løse dem.

2.

Antall anlegg og tillatelser (artikkel 2 nr. 3 og 4 og artikkel 4)

2.1.

Gi opplysninger om antall anlegg som definert i direktiv 2008/1/EF og om tillatelser etter virksomhetstype ved
utgangen av rapporteringsperioden, med henvisning til skjemaet og merknadene i del 2.

2.2.

Angivelse av IPPC‑anlegg. Gi om mulig en lenke til offentlig tilgjengelige ajourførte opplysninger om navn,
sted og hovedvirksomhet (vedlegg I) for IPPC‑anleggene i din medlemsstat. Dersom slike opplysninger
ikke er offentlig tilgjengelige, framlegges en liste over alle enkeltanlegg som er i drift ved utgangen av
rapporteringsperioden (navn, sted og viktigste IPPC‑virksomhet). Dersom en slik liste ikke finnes, forklar
hvorfor.

3.

Søknader om tillatelse (artikkel 6)

3.1.

Beskriv eventuelle generelle, bindende bestemmelser, retningslinjer eller søknadsskjemaer som er blitt utarbeidet
for å sikre at søknadene inneholder alle opplysninger som kreves i henhold til artikkel 6, både generelt og når det
gjelder særlige forhold (f.eks. metoder for vurdering av betydelige utslipp fra anlegg).

4.

Samordning av framgangsmåten og vilkårene for tillatelse (artikkel 7 og 8)

4.1.

Beskriv eventuelle organisatoriske endringer i framgangsmåten for tillatelse siden forrige rapporteringsperiode,
særlig med hensyn til myndighetsnivå og kompetansefordeling.
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4.2.

Er det noen særlige problemer med å sikre at framgangsmåten og vilkårene for tillatelse samordnes fullstendig,
særlig når flere vedkommende myndigheter medvirker, i samsvar med artikkel 7? Beskriv eventuell lovgivning
og eventuelle retningslinjer som er vedtatt om dette spørsmålet.

4.3.

Hvilke lovbestemmelser, framgangsmåter eller retningslinjer benyttes for å sikre at vedkommende myndigheter
avslår å gi en tillatelse når et anlegg ikke oppfyller kravene i direktiv 2008/1/EF? Oppgi om mulig hvor ofte og
under hvilke omstendigheter søknader er blitt avslått.

5.

Vilkårene for tillatelsers berettigelse og egnethet (artikkel 3 nr. 1 bokstav d) og f), artikkel 9 og artikkel 17
nr. 1 og 2)

5.1.

Beskriv eventuelle generelle, bindende bestemmelser eller særskilte retningslinjer for vedkommende
myndigheter som er vedtatt om følgende spørsmål:
1. Framgangsmåtene og kriteriene for fastsettelse av utslippsgrenseverdier og andre vilkår for tillatelse.
2. De generelle prinsippene for fastsettelse av beste tilgjengelige teknikker.
3. Gjennomføringen av artikkel 9 nr. 4.

5.2.

Spørsmål i tilknytning til BAT-referansedokumenter (BREF) utarbeidet i henhold til artikkel 17 nr. 2 i direktiv
2008/1/EF:
1. Hvordan er det generelt tatt hensyn til opplysningene som offentliggjøres av Kommisjonen i henhold til
artikkel 17 nr. 2, i alminnelighet eller i bestemte tilfeller, ved fastsettelse av hva som er de beste tilgjengelige
teknikkene?
2. Hvordan benyttes BREF-dokumentene konkret for å fastsette vilkår for tillatelse?
3. Oversettes BREF-dokumentene (helt eller delvis)?
4. Hvor nyttige er opplysningene som offentliggjøres av Kommisjonen i henhold til artikkel 17 nr. 2 som
informasjonskilde når det skal fastsettes utslippsgrenseverdier, tilsvarende parametrer og tekniske tiltak
basert på de beste tilgjengelige teknikkene? På hvilken måte kunne de eventuelt forbedres?

5.3.

Andre spørsmål i tilknytning til vilkårene for tillatelse:
1. Er det tatt hensyn til miljøstyringsordninger ved fastsettelse av vilkårene for tillatelse? Hvis ja, hvordan?
2. Hvilke typer vilkår for tillatelse eller andre tiltak er vanligvis blitt benyttet for å etterkomme artikkel 3
nr. 1 bokstav f) (rehabilitering av området ved endelig opphør av virksomheten), og hvordan er de blitt
gjennomført i praksis?
3. Hvilke typer vilkår for tillatelse er vanligvis blitt fastsatt i forbindelse med energieffektivitet (artikkel 3 nr. 1
bokstav d))?
4. På hvilken måte er eventuelt muligheten fastsatt i artikkel 9 nr. 3 til ikke å innføre krav til energieffektivitet,
blitt utnyttet?

6.

Tilgjengelige representative opplysninger (artikkel 17 nr. 1)

6.1.

Legg fram tilgjengelige representative opplysninger om grenseverdiene og miljøprestasjonen fastsatt for
hver bestemt kategori av virksomhet i samsvar med vedlegg I til direktiv 2008/1/EF, og eventuelt de beste
tilgjengelige teknikkene som disse opplysningene bygger på.
Kommisjonen vil gi veiledning om hvordan dette spørsmålet bør besvares for å fokusere på to bestemte sektorer.
De rapporterte opplysningene vil bli vurdert for så langt det er mulig å sammenligne de grenseverdiene som er
fastsatt, den prestasjon som er oppnådd, og, der slike er tilgjengelige, utslippsnivåene som er knyttet til BAT i
BREF-dokumentene.
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7.

Generelle, bindende bestemmelser (artikkel 9 nr. 8)

7.1.

For hvilke kategorier av anlegg og eventuelt for hvilke krav er det utarbeidet generelle, bindende bestemmelser i
henhold til artikkel 9 nr. 8? Vis til de generelle, bindende bestemmelsene. Hvilken form har disse bestemmelsene
(f.eks. hvem utarbeider dem, og hvilken rettslig status har de)? Tas det fremdeles hensyn til de lokale forholdene
(nevnt i artikkel 9 nr. 4) ved anvendelsen av bestemmelsene?

7.2.

Dersom opplysningene foreligger, hvor mange anlegg (enten i absolutte tall eller prosent) var underlagt disse
bestemmelsene ved utgangen av rapporteringsperioden?

8.

Miljøkvalitetsstandarder (artikkel 10)

8.1.

Har det oppstått tilfeller der artikkel 10 får anvendelse og bruken av de beste tilgjengelige teknikkene ikke er
tilstrekkelig for å overholde en miljøkvalitetsstandard (som definert i artikkel 2 nr. 7)? Hvis ja, gi eksempler på
slike tilfeller og tilleggstiltakene som er truffet.

9.

Endringer av anlegg (artikkel 12 og artikkel 2 nr. 10)

9.1.

Hvordan fastslår vedkommende myndighet i praksis i henhold til artikkel 12 om en «driftsendring» kan få
følger for miljøet (artikkel 2 nr. 10), og/eller at en slik endring er en «vesentlig endring» som kan ha betydelig
skadevirkning på mennesker eller miljø (artikkel 2 nr. 11)? Vis til relevante lovbestemmelser, retningslinjer eller
framgangsmåter.

10.

Revurdering og ajourføring av vilkårene for tillatelse (artikkel 13)

10.1. Er revurderingens hyppighet og en eventuell ajourføring av vilkårene for tillatelse (artikkel 13) nedfelt i nasjonal
eller regional lovgivning, eller blir dette fastsatt på annen måte, f.eks. ved hjelp av tidsfrister i tillatelsene? I så
fall, på hvilke andre måter? Vis til relevant lovgivning, retningslinjer eller framgangsmåter.

10.2. Med hvilken representativ hyppighet revurderes vilkårene for tillatelse? Gi eventuelt ekstra opplysninger
dersom det er forskjeller mellom de enkelte anleggene eller sektorene.

10.3. Hva består framgangsmåten av med hensyn til revurdering og ajourføring av vilkårene for tillatelse? Hvordan
gjennomføres bestemmelsen om revurdering av vilkårene for tillatelse ved vesentlige endringer av de beste
tilgjengelige teknikkene? Vis til relevant lovgivning, retningslinjer eller framgangsmåter.

11.

Overholdelse av vilkårene for tillatelse (artikkel 14)

11.1. Hvordan oppfylles i praksis kravet i artikkel 14 om at de driftsansvarlige regelmessig skal underrette myndigheten
om resultatene av utslippsmålinger? Vis til eventuelle særlige bestemmelser, framgangsmåter eller retningslinjer
for vedkommende myndigheter på dette området.

11.2. Framlegger alle driftsansvarlige periodiske overvåkingsrapporter? Gi opplysninger om den representative
hyppigheten for framleggingen av slike opplysninger. Gi eventuelt ekstra opplysninger dersom det er forskjeller
mellom de enkelte sektorene.

11.3. I den grad det finnes opplysninger som ikke er framlagt i tilknytning til rapporteringen, i henhold til
rekommandasjonen om fastsettelse av minstekrav til miljøkontroller i medlemsstatene, gi tilgjengelige
opplysninger om følgende spørsmål for de anleggene som omfattes av direktiv 2008/1/EF:

1. de viktigste delene som en miljøkontroll foretatt av vedkommende myndigheter kan bestå av (beskrivelse),

2. samlet antall besøk på stedet foretatt av vedkommende myndigheter i løpet av rapporteringsperioden (antall),

3. samlet antall anlegg der slike besøk på stedet ble foretatt i løpet av rapporteringsperioden (antall),
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4. samlet antall besøk på stedet som omfattet utslippsmålinger og/eller prøvetaking av avfall foretatt av eller på
vegne av vedkommende myndigheter i løpet av rapporteringsperioden (antall),
5. typer og antall tiltak (f.eks. sanksjoner eller andre tiltak) som iverksettes som følge av ulykker, uhell og
manglende overholdelse av vilkårene i tillatelsen i løpet av rapporteringsperioden (beskrivelse).
12.

Offentlighetens innsyn og deltaking (artikkel 15 og 16)

12.1. Hvilke eventuelle vesentlige endringer er gjort siden foregående rapporteringsperiode når det gjelder
innarbeiding av den lovgivningen som fastsetter offentlighetens innsyn og deltaking i framgangsmåten for
utstedelse av tillatelse i henhold til direktiv 2008/1/EF (artikkel 15 og 16)? Hvordan har endringene påvirket
vedkommende myndigheter, de som søker om tillatelse og offentligheten?
13.

Samarbeid over landegrensene (artikkel 18)

13.1. Har det i rapporteringsperioden vært eksempler på anvendelse av bestemmelsene i artikkel 18 om
informasjonsutveksling og samarbeid over landegrensene? Gi eksempler som illustrerer framgangsmåtene om
vanligvis brukes.
14.

Direktivets virkning

14.1. Hvordan bedømmer medlemsstatene i alminnelighet virkningene av direktiv 2008/1/EF, særlig sammenlignet
med andre unionsdokumenter om miljøvern? Basert på relevante undersøkelser og analyser, der det er mulig,
angi de anslåtte miljøfordelene og miljøkostnadene (herunder administrasjonskostnader og kostnadene
forbundet med overholdelse) ved å gjennomføre direktiv 2008/1/EF. Vis til undersøkelsene og analysene.
15.

Generelle merknader

15.1. Er det noen særlige spørsmål knyttet til gjennomføringen som er problematiske i medlemsstaten? Gi eventuelt
nærmere opplysninger.
DEL 2
SKJEMA FOR SVAR PÅ SPØRSMÅL 2.1
ANLEGGSTYPE

Kode

Anleggets hovedvirksomhet i
henhold til vedlegg I til direktiv
2008/1/EF

1.

Energi

1.1.

Forbrenning

1.2.

Mineralolje- og
gassraffinering

1.3.

Koksverk

1.4.

Omdanning av kull til gassog væskeformige produkter

2.

Metaller

2.1.

Røsting og sintring av malm

2.2.

Produksjon av råjern eller
stål

2.3. a)

Varmvalsing

2.3 b)

Smiing

2.3 c)

Påføring av lag av smeltet
metall

2.4.

Støperier

2.5 a)

Produksjon av ikkejernholdige råmetaller

A. ANLEGG

1. Antall anlegg

2. Antall anlegg som
omfattes av en tillatelse og drives i
fullt samsvar med
IPPC‑direktivet

B. VESENTLIGE
ENDRINGER

C. REVURDERING OG AJOURFØRING AV
TILLATELSEN

3. Antall vesentlige 4. Antall anlegg som 5. Antall anlegg som
endringer som er
IPPC-tillatelsen
IPPC-tillatelsen
gjort i løpet av raper blitt revurdert
er blitt ajourført
porteringsperioden
for i løpet av rap
for i løpet av rap
uten en tillatelse i
porteringsperioden
porteringsperioden
henhold til artiki samsvar med ari samsvar med artikkel 12 nr. 2
tikkel 13
kel 13
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Kode

Anleggets hovedvirksomhet i
henhold til vedlegg I til direktiv
2008/1/EF

2.5 b) Smelting av ikke-jernholdige
metaller
2.6.

Overflatebehandling av
metaller og plast

3.

Mineraler

3.1.

Produksjon av sement eller
kalk

3.2.

Produksjon av asbest

3.3.

Framstilling av glass

3.4.

Smelting av mineraler

3.5.

Framstilling av keramikk

4.

Kjemikalier

4.1.

Produksjon av organiske
kjemikalier

4.2.

Produksjon av uorganiske
kjemikalier

4.3.

Produksjon av gjødsel

4.4.

Produksjon av plantevern
midler/biocider

4.5.

Produksjon av legemidler

4.6.

Produksjon av sprengstoff

5.

Avfall

5.1.

Sluttbehandling eller
gjenvinning av farlig avfall

5.2.

Forbrenning av kommunalt
avfall

5.3.

Sluttbehandling av ufarlig
avfall

5.4.

Fyllplasser

6.

Annet

6.1 a) Produksjon av papirmasse
6.1 b) Produksjon av papir og papp
6.2.

Forbehandling eller farging av
fibrer eller tekstiler

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

1. Antall anlegg

2. Antall anlegg som
omfattes av en tillatelse og drives i
fullt samsvar med
IPPC‑direktivet
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3. Antall vesentlige 4. Antall anlegg som 5. Antall anlegg som
endringer som er
IPPC-tillatelsen
IPPC-tillatelsen
gjort i løpet av raper blitt revurdert
er blitt ajourført
porteringsperioden
for i løpet av rap
for i løpet av rap
uten en tillatelse i
porteringsperioden
porteringsperioden
henhold til artiki samsvar med ari samsvar med artikkel 12 nr. 2
tikkel 13
kel 13

23.6.2016

Kode

6.3.
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Anleggets hovedvirksomhet i
henhold til vedlegg I til direktiv
2008/1/EF

1. Antall anlegg

2. Antall anlegg som
omfattes av en tillatelse og drives i
fullt samsvar med
IPPC‑direktivet

3. Antall vesentlige 4. Antall anlegg som 5. Antall anlegg som
endringer som er
IPPC-tillatelsen
IPPC-tillatelsen
gjort i løpet av raper blitt revurdert
er blitt ajourført
porteringsperioden
for i løpet av rap
for i løpet av rap
uten en tillatelse i
porteringsperioden
porteringsperioden
henhold til artiki samsvar med ari samsvar med artikkel 12 nr. 2
tikkel 13
kel 13

Garving av huder og skinn

6.4 a) Slakterier
6.4 b) Behandling og bearbeiding av
næringsmidler
6.4 c) Behandling og bearbeiding
av melk
6.5.

Destruksjon eller gjenvinning
av skrotter

6.6 a) Intensiv fjørfeavl
6.6 b) Intensiv svineavl
6.6 c) Intensiv purkeavl
6.7.

Overflatebehandling ved bruk
av organiske løsemidler

6.8.

Produksjon av karbon eller
elektrografitt

6.9.

Fangst av CO2-strømmer
(europaparlaments‑ og
rådsdirektiv 2009/31/EF)

Nr. 35/1149

Samlet

Merknader til skjemaet:
Dersom ikke annet er angitt, bør tallene gjenspeile situasjonen slik den er ved utgangen av
rapporteringsperioden (31. desember 2011).
Innsamlingen av opplysninger i dette skjemaet vil bygge på «antall anlegg» og «antall vesentlige
endringer» i samsvar med de definisjonene av «anlegg» som er fastsatt i artikkel 2 nr. 3, og av «vesentlig
endring» i artikkel 2 nr. 11 i direktiv 2008/1/EF.
«Anleggstype» viser til anleggets hovedvirksomhet. Anleggene bør bare rapporteres under én enkelt
virksomhet, også i tilfeller der det drives flere IPPC-virksomheter i anlegget.
Ytterligere veiledning og forklaring i tilknytning til opplysningene som ønskes i tabellen, gis i merknader
nedenfor. Medlemsstatene anmodes om å fylle ut tabellen så langt det er mulig.
A. ANTALL ANLEGG
1. Antall IPPC-anlegg: samlet antall anlegg (både eksisterende og nye) i drift i medlemsstatene ved
utgangen av rapporteringsperioden, uavhengig av status for tillatelsene.
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2. Antall anlegg som omfattes av en tillatelse, og er i fullt samsvar med direktivet: antall IPPC-anlegg som omfattes av
en eller flere tillatelser i samsvar med IPPC-direktivet (herunder tillatelser før IPPC som er blitt revurdert/ajourført),
uavhengig av når tillatelsen(e) er utstedt og av hvorvidt tillatelsen er blitt revurdert, ajourført eller endret/fornyet,
uansett grunn.
Ved telling av antall anlegg som skal rapporteres, skal medlemsstatene ta hensyn til den statusen som tillatelsen(e)
for hvert enkelt anlegg har ved utgangen av rapporteringsperioden. Vær oppmerksom på at tallene viser til anlegg,
ikke til tillatelsene (ettersom ett anlegg kan omfattes av flere tillatelser og omvendt).
Konsekvensregel: 1 minus 2 skal svare til antall anlegg som ikke er omfattet av en IPPC-tillatelse som er i fullt
samsvar med bestemmelsene, uansett grunn (saksbehandling ikke avsluttet, alle virksomheter er ikke fullstendig
omfattet osv.). Dersom dette tallet ikke er null, kan det tyde på at det kan foreligge en mulig overtredelse av IPPCbestemmelsene.
B. VESENTLIGE ENDRINGER
3. Antall vesentlige endringer som er gjort i løpet av rapporteringsperioden uten en tillatelse i henhold til artikkel 12
nr. 2: antall vesentlige endringer som vedkommende myndigheter kjenner til, og som i praksis ble gjennomført av
de driftsansvarlige uten en tillatelse som kreves i henhold til artikkel 12 nr. 2.
Dersom dette tallet ikke er null, kan det tyde på at det kan foreligge en mulig overtredelse av IPPC-bestemmelsene.
C. REVURDERING OG AJOURFØRING AV TILLATELSEN
4. Antall IPPC-anlegg som IPPC-tillatelsen er blitt revurdert for i løpet av rapporteringsperioden i samsvar med
artikkel 13: antall anlegg som omfattes av en eller flere tillatelser som er blitt revurdert i samsvar med artikkel 13.
5. Antall IPPC-anlegg som IPPC-tillatelsen er blitt ajourført for i løpet av rapporteringsperioden i samsvar med
artikkel 13: antall anlegg som omfattes av en eller flere tillatelser som er blitt ajourført i samsvar med artikkel 13.
________________________
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 937/2011

2016/EØS/35/57

av 21. september 2011
om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over
informasjonssamfunnet(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

data som skal oversendes for å utarbeide statistikken som
er omhandlet i artikkel 3 og 4 i nevnte forordning, og
fristene for oversending av dataene.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

3)

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 808/2004 av 21. april 2004 om fellesskapsstatistikk over
informasjonssamfunnet(1), særlig artikkel 8, og

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar
med uttalelse fra Komiteen for det europeiske
statistikksystem —

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1

ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

Dataene som skal oversendes slik at det kan utarbeides
europeisk statistikk over informasjonssamfunnet i henhold til
artikkel 3 nr. 2 og artikkel 4 i forordning (EF) nr. 808/2004, er
angitt i vedlegg I og II til denne forordning.

Ved forordning (EF) nr. 808/2004 ble det opprettet en
felles ramme for systematisk utarbeiding av europeisk
statistikk over informasjonssamfunnet.

Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

I henhold til artikkel 8 nr. 1 i forordning (EF) nr. 808/2004
skal det treffes gjennomføringstiltak som fastsetter hvilke

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

Utferdiget i Brussel, 21. september 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

______

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 245 av 22.9.2011, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 30/2012 av 10. februar 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 34 av 21.6.2012, s. 44.
(1) EUT L 143 av 30.4.2004, s. 49.
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VEDLEGG I

MODUL 1: FORETAKENE OG INFORMASJONSSAMFUNNET
1.

EMNER OG DERES KJENNETEGN
a) Følgende emner, som er valgt ut fra listen i vedlegg I til forordning (EF) nr. 808/2004, skal behandles for
referanseåret 2012:
–

IKT-systemer og bruken av disse i foretakene,

–

IKT-kompetanse i foretaket og behovet for IKT-ferdigheter,

–

bruk av Internett og andre elektroniske nett i foretakene,

–

foretakenes bruk av IKT til utveksling av opplysninger og tjenester med offentlig forvaltning
(e-forvaltning),

–

tilgang til og bruk av teknologier som gir mulighet til å kople til Internett eller andre nett overalt og til
enhver tid (allmenn tilgang),

–

e-forretningsdrift og organisatoriske aspekter,

–

e-handel,

–

IKT-investeringer og -utgifter.

b) Følgende foretakskjennetegn skal samles inn:
IKT-systemer og bruken av disse i foretakene
Kjennetegn som skal samles inn for alle foretak:
–

bruk av datamaskiner.

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som bruker datamaskiner:
–

antall ansatte eller prosentdel av samlet antall ansatte som brukte datamaskiner minst én gang per uke
(frivillig),

–

bruk av IT-programmer for å gi ansatte fjerntilgang til foretakets e-postsystem, dokumenter eller
programmer (frivillig).

IKT-kompetanse i foretaket og behovet for IKT-ferdigheter
Kjennetegn som skal samles inn for foretak som bruker datamaskiner:
–

antall ansatte med særskilt IKT/IT-kompetanse,

–

rekruttering eller forsøk på rekruttering i løpet av foregående år av personer til stillinger som krever
særskilt IKT/IT-kompetanse,

–

opplæringstilbud for å utvikle eller videreutvikle IKT-kompetanse hos personer med særskilt IKT/ITkompetanse i løpet av foregående år,

–

opplæringstilbud for å utvikle eller videreutvikle IKT-kompetanse for andre ansatte i løpet av foregående
år.

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som bruker datamaskiner, og som i løpet av foregående år
rekrutterte eller forsøkte å rekruttere personer til stillinger som krever særskilt IKT/IT-kompetanse:
–

ledige stillinger som krever særskilt IKT/IT-kompetanse, og som i foregående år var vanskelige å besette.

Bruk av Internett og andre elektroniske nett i foretakene
Kjennetegn som skal samles inn for foretak som bruker datamaskiner:
–

tilgang til Internett.
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Kjennetegn som skal samles inn for foretak med tilgang til Internett:
–

Internett-tilkopling: DSL,

–

Internett-tilkopling: annen fast bredbåndstilkopling til Internett,

–

Internett-tilkopling: oppringt tilkopling over vanlig telefonlinje eller ISDN-tilkopling,

–

Internett-tilkopling: mobil bredbåndstilkopling,

–

Internett-tilkopling: mobil bredbåndstilkopling via bærbar datamaskin som minst har 3G-modem
(frivillig),

–

Internett-tilkopling: mobil bredbåndstilkopling via håndsett som minst har 3G-teknologi (frivillig),

–

Internett-tilkopling: annen mobil tilkopling,

–

Internett-tilkopling: høyeste avtalte nedlastingshastighet i MBit/s for den raskeste Internett-tilkoplingen:
([0;< 2], [2;< 10], [10;< 30], [30;< 100], [>=100]),

–

antall ansatte eller prosentdel av samlet antall ansatte som brukte datamaskiner koplet til Internett minst
én gang per uke,

–

bruk av nettsted eller hjemmeside.

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som har et nettsted eller en hjemmeside:
–

levering av følgende tjeneste: bestilling eller reservasjon via Internett,

–

levering av følgende tjeneste: personvernerklæring, vern av personopplysninger eller sikkerhetssertifisering
av nettstedet (frivillig),

–

levering av følgende tjeneste: produktkataloger eller prislister (frivillig),

–

levering av følgende tjeneste: ordresporing på nettet (frivillig),

–

levering av følgende tjeneste: mulighet for besøkende til å tilpasse eller utforme produktene (frivillig),

–

levering av følgende tjeneste: brukertilpasset innhold for regelmessige/hyppige besøkende (frivillig),

–

levering av følgende tjeneste: kunngjøring av ledige stillinger eller mulighet for å sende jobbsøknader på
nettet (frivillig).

Foretakenes bruk av IKT til utveksling av opplysninger og tjenester med offentlig forvaltning
(e-forvaltning)
Kjennetegn som skal samles inn for foretak med tilgang til Internett:
–

bruk av Internett for å innhente opplysninger fra offentlige myndigheters nettsteder eller hjemmesider i
foregående kalenderår,

–

bruk av Internett for å innhente skjemaer fra offentlige myndigheters nettsteder eller hjemmesider i
foregående kalenderår,

–

bruk av Internett for å sende inn elektronisk utfylte skjemaer til offentlige myndigheter i foregående
kalenderår,

–

bruk av Internett for elektronisk behandling av innberetning av merverdiavgift (MVA), dvs. uten bruk av
papir, i foregående kalenderår,

–

bruk av Internett for elektronisk behandling av trygde- og pensjonspremier, dvs. uten bruk av papir, i
foregående kalenderår,

–

bruk av Internett for å få tilgang til anbudsgrunnlag i et elektronisk system for offentlige innkjøp i
foregående kalenderår,

–

bruk av Internett for å tilby varer eller tjenester i et nasjonalt elektronisk system for offentlige innkjøp
(e-anbud) i foregående kalenderår,

–

bruk av Internett for å tilby varer eller tjenester i et elektronisk system for offentlige innkjøp (e-anbud) i
andre medlemsstater i EU i foregående kalenderår.
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Tilgang til og bruk av teknologier som gir mulighet til å kople til Internett eller andre nett overalt og til
enhver tid (allmenn tilgang)
Kjennetegn som skal samles inn for foretak med tilgang til Internett:
–

ansattes tilgang til bærbare enheter med mulighet for mobil tilkopling til Internett til bruk i arbeidet,

–

begrensninger eller hindre for bruken av mobil tilkopling til Internett til bruk i arbeidet via en bærbar
enhet på grunn av problemer med tilkoplingen til Internett via mobiltelefonnettet,

–

begrensninger eller hindre for bruken av mobil tilkopling til Internett til bruk i arbeidet via en bærbar
enhet på grunn av høye kostnader for Internett-abonnement eller Internett-bruk,

–

begrensninger eller hindre for bruken av mobil tilkopling til Internett til bruk i arbeidet via en bærbar
enhet på grunn av sikkerhetsrisiko (videreformidling eller hel eller delvis ødeleggelse av data),

–

begrensninger eller hindre for bruken av mobil tilkopling til Internett til bruk i arbeidet via en bærbar
enhet på grunn av tekniske hindre eller høye kostnader knyttet til integrering av en mobil tilkopling til
Internett i foretakets forretningsprogramvare,

–

begrensninger eller hindre for bruken av mobil tilkopling til Internett til bruk i arbeidet via en bærbar
enhet på grunn av andre problemer,

–

begrensninger eller hindre for bruken av mobil tilkopling til Internett til bruk i arbeidet via en bærbar
enhet på grunn av begrensede eller manglende behov for mobil tilkopling til Internett til bruk i arbeidet.

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som tilbyr ansatte bærbare enheter med mulighet for mobil
tilkopling til Internett til bruk i arbeidet:
–

tilbud om bærbare datamaskiner med mulighet for mobil tilkopling til Internett til bruk i arbeidet,

–

tilbud om andre bærbare enheter, som smarttelefoner eller personlige digitale assistenter (PDA), med
mulighet for mobil tilkopling til Internett til bruk i arbeidet,

–

antall ansatte eller prosentdel av samlet antall ansatte med en bærbar enhet med mulighet for mobil
tilkopling til Internett til bruk i arbeidet,

–

bruk av bærbare enheter med mulighet for mobil tilkopling til Internett til bruk i arbeidet for å få tilgang
til offentlig tilgjengelige opplysninger på Internett,

–

bruk av bærbare enheter med mulighet for mobil tilkopling til Internett til bruk i arbeidet for å få tilgang
til foretakets e-postsystem,

–

bruk av bærbare enheter med mulighet for mobil tilkopling til Internett til bruk i arbeidet for å få tilgang
til og endre foretakets forretningsdokumenter,

–

bruk av bærbare enheter med mulighet for mobil tilkopling til Internett til bruk i arbeidet for å benytte
foretakets egen forretningsprogramvare.

E-forretningsdrift og organisatoriske aspekter
Kjennetegn som skal samles inn for foretak som bruker datamaskiner:
–

bruk av elektronisk datautveksling (EDU), definert som sending og/eller mottak av meldinger via ethvert
datanett i et avtalt format eller standardformat som muliggjør automatisk behandling uten manuell
inntasting av meldingene.

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som bruker EDU:
–

bruk av EDU for å sende betalingsanvisninger til finansinstitusjoner,

–

bruk av EDU for å sende eller motta produktinformasjon,

–

bruk av EDU for å sende eller motta transportdokumenter,

–

bruk av EDU for å sende data til eller motta data fra offentlige myndigheter.
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Kjennetegn som skal samles inn for foretak som bruker datamaskiner, og som ikke er klassifisert i
næringshovedområde K i NACE Rev. 2:
–

elektronisk utveksling av opplysninger om forvaltning av forsyningskjeden, definert som utveksling av
alle typer opplysninger via nettsteder eller ved hjelp av andre metoder for elektronisk dataoverføring,
med leverandører og/eller kunder for å samordne tilgjengelighet og levering av produkter eller tjenester
til sluttbrukere, uten manuell inntasting av opplysningene.

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som ikke er klassifisert i næringshovedområde K i NACE Rev. 2,
og som elektronisk utveksler opplysninger om forvaltning av forsyningskjeden:
–

elektronisk utveksling av opplysninger om forvaltning av forsyningskjeden med leverandører,

–

elektronisk utveksling av opplysninger om forvaltning av forsyningskjeden med kunder,

–

elektronisk utveksling av opplysninger om forvaltning av forsyningskjeden med leverandører eller kunder
via nettsteder (foretakets nettsted, forretningspartneres nettsted eller nettportaler) (frivillig),

–

elektronisk utveksling av opplysninger om forvaltning av forsyningskjeden med leverandører eller kunder
via elektronisk utveksling av opplysninger som muliggjør automatisk behandling (frivillig).

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som utveksler opplysninger elektronisk og automatisk mellom
ulike funksjoner i foretaket, der disse opplysningene kan behandles automatisk, enten ved bruk av ett enkelt
program som støtter foretakets ulike funksjoner, ved bruk av en dataforbindelse mellom de ulike programmene,
eller ved bruk av en felles database eller et felles datavarehus:
–

elektronisk og automatisk utveksling av opplysninger om innkommende salgsordrer (elektroniske eller
ikke) med lagerstyringsfunksjonen,

–

elektronisk og automatisk utveksling av opplysninger om innkommende salgsordrer (elektroniske eller
ikke) med regnskapsfunksjonen,

–

elektronisk og automatisk utveksling av opplysninger om innkommende salgsordrer (elektroniske eller
ikke) med produksjons- eller tjenestestyringsfunksjonen,

–

elektronisk og automatisk utveksling av opplysninger om innkommende salgsordrer (elektroniske eller
ikke) med distribusjonsstyringsfunksjonen,

–

elektronisk og automatisk utveksling av opplysninger om utgående innkjøpsordrer (elektroniske eller
ikke) med lagerstyringsfunksjonen,

–

elektronisk og automatisk utveksling av opplysninger om utgående innkjøpsordrer (elektroniske eller
ikke) med regnskapsfunksjonen,

–

bruk av ERP-programvare (programvare for ressursplanlegging i foretak) for å utveksle opplysninger
mellom ulike funksjonsområder,

–

bruk av CRM-programvare (programvare for kundeoppfølging) som gjør det mulig å innhente og lagre
opplysninger om foretakets kunder og gjøre opplysningene tilgjengelige for andre avdelinger i foretaket,

–

bruk av CRM-programvare (programvare for kundeoppfølging) som gjør det mulig å analysere
opplysningene om kundene i markedsføringsøyemed.

E-handel
Kjennetegn som skal samles inn for foretak som bruker datamaskiner, og som ikke er klassifisert i
næringshovedområde K i NACE Rev. 2:
–

mottak av bestillinger på produkter eller tjenester via nettsteder i foregående kalenderår,

–

mottak av bestillinger på produkter eller tjenester via EDU-meldinger i foregående kalenderår,

–

sending av bestillinger på produkter eller tjenester via nettsteder eller EDU-meldinger i foregående
kalenderår.
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Kjennetegn som skal samles inn for foretak som har mottatt bestillinger via nettsteder:
–

verdi eller prosentdel av samlet omsetning fra e-handelsalg som følge av bestillinger mottatt via nettsteder
i foregående kalenderår,

–

prosentdel av e‑handelsalg til privatkunder (B2C) som følge av bestillinger mottatt via nettsteder i
foregående kalenderår (frivillig),

–

prosentdel av e‑handelsalg til andre foretak (B2B) og e-handelsalg til offentlige myndigheter (B2G) som
følge av bestillinger mottatt via nettsteder i foregående kalenderår (frivillig).

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som har mottatt bestillinger på produkter eller tjenester via EDUmeldinger:
–

verdi eller prosentdel av samlet omsetning fra e-handelsalg knyttet til bestillinger mottatt via EDUmeldinger i foregående kalenderår.

Kjennetegn som skal samles inn for foretak som har sendt bestillinger via nettsteder eller EDU-meldinger:
–

sending av bestillinger på produkter eller tjenester via nettsteder i foregående kalenderår (frivillig),

–

sending av bestillinger på produkter eller tjenester via EDU-meldinger i foregående kalenderår (frivillig),

–

e-handelkjøp som følge av elektroniske bestillinger i foregående kalenderår, enten som prosentklasser
([0;<1], [1;<5], [5;<10], [10;<25], [25;<50], [50;<75], [75;100]) eller som verdi av e-handelkjøp som
følge av elektroniske bestillinger, eller som prosentdel av samlet e-handelkjøp som følge av elektroniske
bestillinger (frivillig).

IKT-investeringer og -utgifter
Kjennetegn som skal samles inn for alle foretak:
–

innkjøp av IT-varer (datamaskiner og tilleggsutstyr) og kommunikasjonsvarer (utstyr) (frivillig),

–

andel av innkjøpte IT-varer (datamaskiner og tilleggsutstyr) og kommunikasjonsvarer (utstyr) inntatt i
balansen (investering) (frivillig),

–

innkjøp av andre IKT-varer (forbrukerelektronikk, diverse IKT-komponenter og -varer, produksjonstjenester
for IKT-utstyr) (frivillig),

–

andel av innkjøpte andre IKT-varer (forbrukerelektronikk, diverse IKT-komponenter og -varer,
produksjonstjenester for IKT-utstyr) inntatt i balansen (investering) (frivillig),

–

innkjøp av standardprogramvare og skreddersydd programvare (forretnings- og produktivitetsprogramvare
og lisenstjenester) (frivillig),

–

andel av innkjøpt standardprogramvare og skreddersydd programvare (forretningsproduktivitetsprogramvare og lisenstjenester) inntatt i balansen (investering) (frivillig),

–

samlet kostnad for utvikling av programvare til eget bruk (frivillig),

–

innkjøp av konsulentbistand og tjenester innen IT, telekommunikasjonstjenester og andre IKT-tjenester
(frivillig),

–

andel av innkjøpt konsulentbistand og innkjøpte tjenester innen IT, telekommunikasjonstjenester og andre
IKT-tjenester inntatt i balansen (investering) (frivillig),

–

innkjøp av operasjonell leasing eller leie av IKT-utstyr (frivillig).
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c) Følgende bakgrunnsdata for foretak skal samles inn eller innhentes fra alternative kilder:
Kjennetegn som skal samles inn for alle foretak:
–

foretakets økonomiske hovedvirksomhet i foregående kalenderår,

–

gjennomsnittlig antall ansatte i foregående kalenderår.

Kjennetegn som skal samles inn eller innhentes fra alternative kilder for alle foretak når det gjelder IKTinvesteringer og -utgifter:
–

samlet innkjøp av varer og tjenester (angitt i verdi, ekskl. merverdiavgift) i foregående kalenderår
(frivillig),

–

samlet omsetning (angitt i verdi, ekskl. merverdiavgift) i foregående kalenderår (frivillig),

–

samlet investering (angitt i verdi, ekskl. merverdiavgift) i foregående kalenderår (frivillig),

–

tid medgått til utfylling av spørreskjemaet (i minutter) (frivillig).

Kjennetegn som skal samles inn for alle foretak som ikke er klassifisert i næringshovedområde K i NACE
Rev. 2:

2.

–

samlet omsetning (angitt i verdi, ekskl. merverdiavgift) i foregående kalenderår,

–

samlet innkjøp av varer og tjenester (angitt i verdi, ekskl. merverdiavgift) i foregående kalenderår
(frivillig).

DEKNINGSOMRÅDE
Kjennetegnene definert i nr. 1 bokstav b) og c) i dette vedlegg skal samles inn og innhentes for foretak som
er klassifisert i de økonomiske virksomhetene, foretaksstørrelsene og den geografiske dekningen som er angitt
nedenfor:
a) Økonomisk virksomhet: foretak som er klassifisert i følgende kategorier i NACE Rev. 2:
NACE-kategori

Beskrivelse

Næringshovedområde C

«Industri»

Næringshovedområde D, E

«Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning, vannforsyning, avløpsog renovasjonsvirksomhet»

Næringshovedområde F

«Bygge- og anleggsvirksomhet»

Næringshovedområde G

«Engros- og detaljsalg, reparasjon av motorvogner»

Næringshovedområde H

«Transport og lagring»

Næringshovedområde I

«Overnattings- og serveringsvirksomhet»

Næringshovedområde J

«Informasjon og kommunikasjon»

Næringshovedområde L

«Omsetning og drift av fast eiendom»

Næring 69-74

«Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting»

Næringshovedområde N

«Forretningsmessig tjenesteyting»

Næringshovedgruppe 95.1

«Reparasjon av datamaskiner og kommunikasjonsutstyr»

«Finansierings- og forsikringsvirksomhet»
(frivillig)
Næringsgruppe 64.19, 64.92,
66.12 og 66.19
Næringshovedgruppe 65.1
og 65.2
b) Foretaksstørrelse: foretak med ti eller flere ansatte. Dekning av foretak med færre enn ti ansatte er frivillig.
c) Geografisk dekning: foretak som befinner seg på medlemsstatens territorium.
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3.

REFERANSEPERIODER
Referanseperioden er 2011 for kjennetegn som viser til foregående kalenderår. Referanseperioden er januar 2012
for de andre kjennetegnene.

4.

INNDELING
For de emnene og kjennetegnene som er oppført i nr. 1 bokstav b) i dette vedlegg, skal følgende bakgrunnsdata
samles inn:
a) Inndeling etter økonomisk virksomhet: i samsvar med følgende aggregater i NACE Rev. 2:
NACE Rev. 2-aggregering
for eventuell beregning av nasjonale aggregater

10-18
19-23
24-25
26-33
35-39
41-43
45-47
49-53
55
58-63
64.19 + 64.92 + 65.1 + 65.2 + 66.12 + 66.19 (frivillig)
68
69-74
77-82
26.1-26.4, 26.8, 46.5, 58.2, 61, 62, 63.1, 95.1
NACE Rev. 2-aggregering
for eventuell beregning av europeiske aggregater

10-12
13-15
16-18
26
27-28
29-30
31-33
45
46
47
55-56
58-60
61
62-63
64.19 + 64.92 (frivillig)
65.1 + 65.2 (frivillig)
66.12 + 66.19 (frivillig)
77-78 + 80-82
79
95.1
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b) Fordeling etter størrelsesklasse: dataene skal fordeles etter følgende størrelsesklasser ut fra antall ansatte:
Størrelsesklasse

10 eller flere ansatte
10-49 ansatte
50‑249 ansatte
250 eller flere ansatte

Foretak med færre enn ti ansatte skal, dersom de er dekket, inndeles på følgende måte (kjennetegnene oppgis
frivillig for størrelsesklassene «Færre enn 5 ansatte» og «5-9 ansatte»).
Størrelsesklasse

Færre enn 10 ansatte
Færre enn 5 ansatte (frivillig)
5-9 ansatte (frivillig)

5.

PERIODISITET
Dataene skal leveres én gang for 2012.

6.

FRISTER
a) De aggregerte dataene nevnt i artikkel 6 i forordning (EF) nr. 808/2004, som eventuelt er merket som fortrolige
eller upålitelige, skal sendes til Eurostat før 5. oktober 2012, eller når det gjelder aggregerte data for «IKTinvesteringer og ‑utgifter», før 30. juni 2013. Innen denne datoen skal alle data være ferdig bearbeidet,
validert og godkjent. Dataene skal overføres i et maskinleselig tabellformat som er i samsvar med Eurostats
retningslinjer.
b) Metadataene nevnt i artikkel 6 i forordning (EF) nr. 808/2004 skal sendes til Eurostat før 31. mai 2012 i
henhold til rapporteringsmalen fastsatt av Eurostat.
c) Kvalitetsrapporten nevnt i artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 808/2004 skal sendes til Eurostat innen
5. november 2012 i henhold til rapporteringsmalen fastsatt av Eurostat, eller når det gjelder «IKT-investeringer
og -utgifter», før 31. juli 2013.
______
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VEDLEGG II

MODUL 2: PRIVATPERSONER, HUSHOLDNINGER OG INFORMASJONSSAMFUNNET
1.

EMNER OG DERES KJENNETEGN
a) Følgende emner, som er valgt ut fra listen i vedlegg II til forordning (EF) nr. 808/2004, skal behandles for
referanseåret 2012:
–

privatpersoners og/eller husholdningers tilgang til og bruk av IKT,

–

privatpersoners og/eller husholdningers bruk av Internett og andre elektroniske nett til forskjellige formål,

–

IKT-kompetanse og -ferdigheter,

–

hindringer for bruk av IKT og Internett,

–

privatpersoners bruk av IKT til utveksling av opplysninger og tjenester med offentlig forvaltning
(e-forvaltning),

–

tilgang til og bruk av teknologier som gjør det mulig å kople seg til Internett eller andre nett overalt og til
enhver tid (allmenn tilgang).

b) Følgende kjennetegn skal samles inn:
Privatpersoners og/eller husholdningers tilgang til og bruk av IKT
Kjennetegn som skal samles inn for alle husholdninger:
–

tilgang til datamaskin hjemme,

–

tilgang til Internett hjemme, uavhengig av om det benyttes eller ikke (uansett type enhet).

Kjennetegn som skal samles inn for husholdninger med tilgang til Internett:
–

type bredbåndstilkopling som brukes for å få tilgang til Internett hjemme: DSL (f.eks. ADSL, SHDSL,
VDSL),

–

type bredbåndstilkopling som brukes for å få tilgang til Internett hjemme: fast kablet tilkopling (f.eks.
kabel, optisk fiber, Ethernet, PLC),

–

type bredbåndstilkopling som brukes for å få tilgang til Internett hjemme: fast trådløs tilkopling (f.eks.
satellitt, offentlig WiFi),

–

type bredbåndstilkopling som brukes for å få tilgang til Internett hjemme: tilkopling til mobiltelefonnettet
(minst 3G, f.eks. UMTS) via håndsett,

–

type bredbåndstilkopling som brukes for å få tilgang til Internett hjemme: tilkopling til mobiltelefonnettet
(minst 3G, f.eks. UMTS) via kort eller USB-pinne,

–

type tilkopling som brukes for å få tilgang til Internett hjemme: oppringt tilkopling over vanlig telefonlinje
eller ISDN,

–

type tilkopling som brukes for å få tilgang til Internett hjemme: mobil smalbåndstilkopling (mindre enn
3G, f.eks. 2G+/GPRS via mobiltelefon eller modem i bærbar datamaskin).

Kjennetegn som skal samles inn for alle privatpersoner:
–

når ble datamaskinen sist brukt i hjemmet, på arbeidsplassen eller andre steder (i løpet av de siste tre
månedene, for mellom tre måneder og ett år siden, for mer enn ett år siden, aldri brukt datamaskin),

–

bruk av mobiltelefon eller smarttelefon i løpet av de siste tre månedene.

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som har brukt datamaskin i løpet av de siste tre månedene:
–

hvor ofte er datamaskinen i gjennomsnitt i bruk (hver dag eller nesten hver dag, minst en gang i uken (men
ikke hver dag), minst en gang i måneden (men ikke hver uke), mindre enn en gang i måneden).
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Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som har brukt mobiltelefon eller smarttelefon i løpet
av de siste tre månedene, og som er lønnstakere eller selvstendig næringsdrivende (herunder arbeidende
familiemedlemmer):
–

bruk av mobiltelefon eller smarttelefon i arbeidet (for å utføre arbeidsrelaterte oppgaver) i løpet av de siste
tre månedene (frivillig).

Privatpersoners og/eller husholdningers bruk av Internett til forskjellige formål
Kjennetegn som skal samles inn for alle privatpersoner:
–

når ble Internett sist brukt (i løpet av de siste tre månedene, for mellom tre måneder og ett år siden, for mer
enn ett år siden, aldri brukt Internett).

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som har brukt Internett:
–

når ble Internett sist brukt til privat e-handel (kjøp eller bestilling av varer eller tjenester, unntatt e-poster
som skrives inn manuelt, SMS og MMS) (i løpet av de siste tre månedene, for mellom tre måneder og ett
år siden, for mer enn ett år siden, aldri kjøpt eller bestilt).

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som har brukt Internett i løpet av de siste tre månedene:
–

hvor ofte har Internett i gjennomsnitt vært i bruk i løpet av de siste tre månedene (hver dag eller nesten
hver dag, minst én gang hver uke (men ikke hver dag), minst én gang hver måned (men ikke hver uke),
mindre enn én gang hver måned),

–

bruk av Internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å sende og/eller motta e-post,

–

bruk av Internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å telefonere via Internett og føre
videosamtaler (med nettkamera) via Internett,

–

bruk av Internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å sende meldinger til samtalesider,
sosiale nettsteder, blogger, nyhetsgrupper eller diskusjonsfora, bruk av direktemeldinger,

–

bruk av Internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å lese eller laste ned nettnyheter,
nettaviser eller nettidsskrifter,

–

bruk av Internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å søke etter opplysninger om varer
og tjenester,

–

bruk av Internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å lytte til nettradio eller se på
nettfjernsyn,

–

bruk av Internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å spille eller laste ned spill, bilder,
filmer eller musikk,

–

bruk av Internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å laste opp egenprodusert innhold
(tekst, fotografier, videoer, musikk, programvare osv.) til et nettsted for deling,

–

bruk av Internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å lage nettsteder eller blogger,

–

bruk av Internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å gjøre en avtale med en praktiserende
lege via et nettsted (f.eks. på et sykehus eller helsesenter),

–

bruk av Internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å benytte tjenester knyttet til reiser
eller til innkvartering i forbindelse med reiser,

–

bruk av Internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å selge varer eller tjenester, f.eks.
på auksjon,

–

bruk av Internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å benytte nettbank.

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som har brukt Internett til private formål i løpet av de siste
tre månedene for å spille eller laste ned spill, bilder, filmer eller musikk:
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–

bruk av Internett til private formål i løpet av de siste tre månedene for å spille nettspill med andre.

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som har brukt Internett til privat e-handel i løpet av de siste
tolv månedene:
–

bruk av Internett i løpet av de siste tolv månedene for å bestille matvarer eller dagligvarer,

–

bruk av Internett i løpet av de siste tolv månedene for å bestille husholdningsartikler,

–

bruk av Internett i løpet av de siste tolv månedene for å bestille legemidler,

–

bruk av Internett i løpet av de siste tolv månedene for å bestille filmer eller musikk,

–

bruk av Internett i løpet av de siste tolv månedene for å bestille bøker, tidsskrifter eller aviser (herunder
e-bøker),

–

bruk av Internett i løpet av de siste tolv månedene for å bestille e-læringsmateriell,

–

bruk av Internett i løpet av de siste tolv månedene for å bestille klær eller sportsartikler,

–

bruk av Internett i løpet av de siste tolv månedene for å bestille videospill og oppgraderinger,

–

bruk av Internett i løpet av de siste tolv månedene for å bestille programvare og oppgraderinger,

–

bruk av Internett i løpet av de siste tolv månedene for å bestille maskinvare,

–

bruk av Internett i løpet av de siste tolv månedene for å bestille elektronisk utstyr (herunder kameraer),

–

bruk av Internett i løpet av de siste tolv månedene for å bestille telekommunikasjonstjenester (f.eks.
fjernsyn, bredbåndsabonnement, abonnement for fasttelefon eller mobiltelefon, påfylling av
forhåndsbetalte telefonkort),

–

bruk av Internett i løpet av de siste tolv månedene for å kjøpe aksjer, forsikringer og andre finansielle
tjenester,

–

bruk av Internett i løpet av de siste tolv månedene for å bestille ferieinnkvartering (hotell osv.),

–

bruk av Internett i løpet av de siste tolv månedene for å foreta andre reisebestillinger (reisebilletter, leiebil
osv.),

–

bruk av Internett i løpet av de siste tolv månedene for å bestille billetter til arrangementer,

–

bruk av Internett i løpet av de siste tolv månedene for å bestille andre varer eller tjenester,

–

bruk av håndholdte enheter i løpet av de siste tolv månedene for å bestille varer eller tjenester på Internett
(tilkopling til nettleser eller nettprogram, unntatt SMS, MMS og e-poster som skrives inn manuelt),

–

varer eller tjenester kjøpt eller bestilt fra innenlandske selgere i løpet av de siste tolv månedene,

–

varer eller tjenester kjøpt eller bestilt fra selgere i andre EU-stater i løpet av de siste tolv månedene,

–

varer eller tjenester kjøpt eller bestilt fra selgere i øvrige deler av verden i løpet av de siste tolv månedene,

–

varer eller tjenester kjøpt eller bestilt i løpet av de siste tolv månedene: selgers opprinnelsesland er ikke
kjent.

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som har brukt Internett via en håndholdt enhet til privat
e-handel i løpet av de siste tolv månedene:
–

bruk av håndholdt enhet for å bestille digitalt innhold (lastet ned eller fått tilgang fra nettsted eller
nettprogram, f.eks. filmer, musikk, e-bøker, nettaviser, spill, betalte programmer for mobiltelefoner eller
annen håndholdt enhet) på Internett i løpet av de siste tolv månedene,

–

bruk av håndholdt enhet for å bestille fysiske varer (f.eks. elektronikk, klær, leker, matvarer, dagligvarer,
bøker, CD/DVD) på Internett i løpet av de siste tolv månedene,

–

bruk av håndholdte enheter for å bestille tjenester (f.eks. transporttjenester, billetter til arrangementer,
forsikring) på Internett i løpet av de siste tolv månedene.
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IKT-kompetanse og -ferdigheter
Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som har brukt datamaskin:
–

tilstrekkelig datakunnskap til å kopiere eller flytte en fil eller mappe,

–

tilstrekkelig datakunnskap til å bruke klipp-og-lim-funksjonen for å kopiere eller flytte informasjon i et
dokument,

–

tilstrekkelig datakunnskap til å foreta grunnleggende beregninger i et regneark,

–

tilstrekkelig datakunnskap til å komprimere (eller pakke) filer,

–

tilstrekkelig datakunnskap til å kople til og installere nytt utstyr, f.eks. et modem,

–

tilstrekkelig datakunnskap til å skrive et dataprogram i et særskilt programmeringsspråk,

–

tilstrekkelig datakunnskap til å overføre filer mellom en datamaskin og andre enheter (fra digitalkamera
eller fra/til mobiltelefon eller mp3‑/mp4-spiller),

–

tilstrekkelig datakunnskap til å endre eller kontrollere konfigurasjonsparameterne i programmer (unntatt
nettlesere) (frivillig),

–

tilstrekkelig datakunnskap til å utarbeide elektroniske presentasjoner med presentasjonsprogramvare
(f.eks. lysbildeframvisninger), som inneholder f.eks. bilder, lyd, video eller diagrammer,

–

tilstrekkelig datakunnskap til å installere et nytt eller erstatte et gammelt operativsystem.

Hindringer for bruk av IKT og Internett
Kjennetegn som skal samles inn for husholdninger som ikke har tilgang til Internett hjemme:
–

grunn til manglende tilgang til Internett hjemme: har tilgang til Internett andre steder,

–

grunn til manglende tilgang til Internett hjemme: trenger ikke Internett (unødvendig, uinteressant osv.),

–

grunn til manglende tilgang til Internett hjemme: utstyret koster for mye,

–

grunn til manglende tilgang til Internett hjemme: oppkoplingen koster for mye (telefon, DSL-abonnement
osv.),

–

grunn til manglende tilgang til Internett hjemme: mangel på kunnskaper,

–

grunn til manglende tilgang til Internett hjemme: betenkeligheter med hensyn til personvern eller
sikkerhet,

–

grunn til manglende tilgang til Internett hjemme: bredbåndstilkopling til Internett er ikke tilgjengelig i
vårt område,

–

grunn til manglende tilgang til Internett hjemme: fysisk eller sensorisk funksjonshemming,

–

grunn til manglende tilgang til Internett hjemme: annen grunn.

Privatpersoners bruk av IKT til utveksling av opplysninger og tjenester med offentlig forvaltning
(e-forvaltning)
Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som har brukt Internett i løpet av de siste tolv månedene:
–

bruk av Internett til private formål i løpet av de siste tolv månedene for å innhente opplysninger fra
offentlige myndigheters nettsteder,

–

bruk av Internett til private formål i løpet av de siste tolv månedene for å laste ned offisielle skjemaer fra
offentlige myndigheters nettsteder,

–

bruk av Internett til private formål i løpet av de siste tolv månedene for å sende utfylte skjemaer til
offentlige myndigheter.
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Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som ikke har brukt Internett til private formål for å sende
utfylte skjemaer til offentlige myndigheter i løpet av de siste tolv månedene:
–

grunn til ikke å sende utfylte skjemaer til offentlige myndigheter via Internett: behøvde ikke å sende inn
offentlige skjemaer.

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som ikke har brukt Internett til private formål for å sende
utfylte skjemaer til offentlige myndigheter i løpet av de siste tolv månedene, og som ikke har oppgitt som
grunn at de ikke behøvde å sende inn offentlige skjemaer:
–

grunn til ikke å sende utfylte skjemaer til offentlige myndigheter via Internett: det fantes ikke noe nettsted
med en slik tjeneste tilgjengelig,

–

grunn til ikke å sende utfylte skjemaer til offentlige myndigheter via Internett: teknisk feil på nettstedet
under utfylling eller sending av skjemaet,

–

grunn til ikke å sende utfylte skjemaer til offentlige myndigheter via Internett: manglende ferdigheter eller
kunnskap (f.eks. visste ikke hvordan nettstedet skulle brukes, eller det var for vanskelig å bruke det),

–

grunn til ikke å sende utfylte skjemaer til offentlige myndigheter via Internett: betenkeligheter med
hensyn til vern av og sikkerhet for personopplysninger,

–

grunn til ikke å sende utfylte skjemaer til offentlige myndigheter via Internett: annen grunn.

Tilgang til og bruk av teknologier som gjør det mulig å kople seg til Internett eller andre nett overalt og
til enhver tid (allmenn tilgang)
Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som har brukt Internett i løpet av de siste tre månedene:
–

type bærbar datamaskin som brukes for å få tilgang til Internett utenfor hjemmet eller arbeidsplassen i
løpet av de siste tre månedene: bærbar datamaskin eller minibærbar datamaskin,

–

type bærbar datamaskin som er brukt for å få tilgang til Internett utenfor hjemmet eller arbeidsplassen i
løpet av de siste tre månedene: nettbrett (med berøringsskjerm),

–

har ikke brukt bærbar datamaskin, minibærbar datamaskin eller nettbrett for å få tilgang til Internett
utenfor hjemmet eller arbeidsplassen i løpet av de siste tre månedene,

–

type håndholdt enhet som er brukt for å få tilgang til Internett utenfor hjemmet eller arbeidsplassen i løpet
av de siste tre månedene: mobiltelefon eller smarttelefon,

–

type håndholdt enhet som er brukt for å få tilgang til Internett utenfor hjemmet eller arbeidsplassen i
løpet av de siste tre månedene: andre håndholdte enheter (f.eks. PDA, MP3-spiller, lesebrett, håndholdt
spillkonsoll, unntatt nettbrett),

–

har ikke brukt håndholdt enhet (verken mobiltelefon eller smarttelefon eller annen håndholdt enhet) for å
få tilgang til Internett utenfor hjemmet eller arbeidsplassen i løpet av de siste tre månedene.

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som har brukt en bærbar datamaskin for å få tilgang til
Internett utenfor hjemmet eller arbeidsplassen i løpet av de siste tre månedene:
–

type nettverk som er brukt for å kople den bærbare datamaskinen til Internett utenfor hjemmet eller
arbeidsplassen i løpet av de siste tre månedene: mobiltelefonnett ved hjelp av USB-pinne eller kort (f.eks.
integrert SIM-kort),

–

type nettverk som er brukt for å kople den bærbare datamaskinen til Internett utenfor hjemmet eller
arbeidsplassen i løpet av de siste tre månedene: trådløst nettverk (f.eks. WiFi),

–

hvor ofte i gjennomsnitt har en bærbar datamaskin blitt brukt for tilkobling til Internett utenfor hjemmet
eller arbeidsplassen i løpet av de siste tre månedene (hver dag eller nesten hver dag, minst én gang i uken
(men ikke hver dag), mindre enn én gang i uken).

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som har brukt en håndholdt enhet for å få tilgang til
Internett utenfor hjemmet eller arbeidsplassen i løpet av de siste tre månedene:
–

type nettverk som er brukt for å kople den håndholdte enheten til Internett utenfor hjemmet eller
arbeidsplassen i løpet av de siste tre månedene: mobiltelefonnett (f.eks. GPRS, UMTS),
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–

type nettverk som er brukt for å kople den håndholdte enheten til Internett utenfor hjemmet eller
arbeidsplassen i løpet av de siste tre månedene: mobiltelefonnett og bredbåndstilkopling (minst 3G, f.eks.
UMTS),

–

type nettverk som er brukt for å kople den håndholdte enheten til Internett utenfor hjemmet eller
arbeidsplassen i løpet av de siste tre månedene: trådløst nettverk (f.eks. WiFi),

–

hvor ofte i gjennomsnitt har en håndholdt enhet blitt brukt for tilkobling til Internett utenfor hjemmet eller
arbeidsplassen i løpet av de siste tre månedene (hver dag eller nesten hver dag, minst én gang i uken (men
ikke hver dag), mindre enn én gang i uken),

–

bruk av Internett via en håndholdt enhet til private formål i løpet av de siste tre månedene for å sende og/
eller motta e-post,

–

bruk av Internett via en håndholdt enhet til private formål i løpet av de siste tre månedene for å lese eller
laste ned nettnyheter, nettaviser eller nettidsskrifter,

–

bruk av Internett via en håndholdt enhet til private formål i løpet av de siste tre månedene for å laste ned
nettbaserte bøker eller e-bøker,

–

bruk av Internett via en håndholdt enhet til private formål i løpet av de siste tre månedene for å spille eller
laste ned spill, bilder, videoer eller musikk,

–

bruk av Internett via en håndholdt enhet til private formål i løpet av de siste tre månedene for å bruke en
podkast-tjeneste til automatisk å motta lyd- eller videofiler av interesse,

–

bruk av Internett via en håndholdt enhet til private formål i løpet av de siste tre månedene for å delta
i sosiale nettverk (opprette brukerprofil, skrive meldinger eller andre bidrag på f.eks. Facebook eller
Twitter),

–

bruk av Internett via en håndholdt enhet til andre private formål i løpet av de siste tre månedene,

–

bruk av Internett-programmer (app-er) på en håndholdt enhet som benytter opplysninger om hvor du
befinner deg (f.eks. GPS), i løpet av de siste tre månedene (ja, nei, vet ikke).

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som har brukt Internett i løpet av de siste tre månedene, og
som er lønnstakere eller selvstendig næringsdrivende (herunder arbeidende familiemedlemmer):
–

bruk av bærbar datamaskin eller håndholdt enhet i løpet av de siste tre månedene for å få tilgang til
Internett i arbeidet (for å utføre arbeidsrelaterte oppgaver) utenfor hjemmet eller arbeidsplassen.

Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som har brukt Internett via en bærbar datamaskin eller
håndholdt enhet utenfor hjemmet eller arbeidsplassen i løpet av de siste tre månedene:
–

problemer ved bruk av bærbar datamaskin eller håndholdt enhet for å få tilgang til Internett utenfor
hjemmet eller arbeidsplassen: problemer med å skaffe opplysninger om hva Internett-tilgang koster,

–

problemer ved bruk av bærbar datamaskin eller håndholdt enhet for å få tilgang til Internett utenfor
hjemmet eller arbeidsplassen: uventet store regninger (f.eks. etter å ha beveget seg utenfor lokalt
takstområde eller ved nettgjesting til utenlandske tjenester),

–

problemer ved bruk av bærbar datamaskin eller håndholdt enhet for å få tilgang til Internett utenfor
hjemmet eller arbeidsplassen: hyppige problemer med signalet til mobiltelefonnettet (bredbånd er ikke
tilgjengelig eller har lav hastighet, minst én gang i uken),

–

problemer ved bruk av bærbar datamaskin eller håndholdt enhet for å få tilgang til Internett utenfor
hjemmet eller arbeidsplassen: problemer med å velge eller endre parametrer for Internett-tilgang (f.eks.
bytte fra mobiltelefonnett til WiFi, aktivering av programvare med stedtjenestefunksjon eller aktivering
av Internett-tilgang),

–

problemer ved bruk av bærbar datamaskin eller håndholdt enhet for å få tilgang til Internett utenfor
hjemmet eller arbeidsplassen: upraktisk å bruke liten skjerm eller å skrive inn tekst på håndholdt enhet,

–

problemer ved bruk av bærbar datamaskin eller håndholdt enhet for å få tilgang til Internett utenfor
hjemmet eller arbeidsplassen: annet.
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Kjennetegn som skal samles inn for privatpersoner som ikke har brukt Internett via en bærbar datamaskin eller
håndholdt enhet utenfor hjemmet eller arbeidsplassen i løpet av de siste tre månedene:

2.

–

grunn til at Internett ikke er brukt via en bærbar datamaskin eller håndholdt enhet utenfor hjemmet eller
arbeidsplassen i løpet av de siste tre månedene: trenger ikke tilgang til Internett utenfor hjemmet eller
arbeidsplassen,

–

grunn til at Internett ikke er brukt via en bærbar datamaskin eller håndholdt enhet utenfor hjemmet eller
arbeidsplassen i løpet av de siste tre månedene: vet ikke hvordan det brukes, eller det er for vanskelig å
bruke det,

–

grunn til at Internett ikke er brukt via en bærbar datamaskin eller håndholdt enhet utenfor hjemmet eller
arbeidsplassen i løpet av de siste tre månedene: upraktisk å bruke liten skjerm på en håndholdt enhet,

–

grunn til at Internett ikke er brukt via en bærbar datamaskin eller håndholdt enhet utenfor hjemmet eller
arbeidsplassen i løpet av de siste tre månedene: for kostbart (enheten og/eller Internett-abonnementet),

–

grunn til at Internett ikke er brukt via en bærbar datamaskin eller håndholdt enhet utenfor hjemmet eller
arbeidsplassen i løpet av de siste tre månedene: bredbånd er ikke tilgjengelig eller forbindelsen er for
langsom,

–

grunn til at Internett ikke er brukt via en bærbar datamaskin eller håndholdt enhet utenfor hjemmet eller
arbeidsplassen i løpet av de siste tre månedene: betenkeligheter med hensyn til sikkerhet eller personvern,

–

grunn til at Internett ikke er brukt via en bærbar datamaskin eller håndholdt enhet utenfor hjemmet eller
arbeidsplassen i løpet av de siste tre månedene: annet.

DEKNINGSOMRÅDE
a) De statistiske enhetene som skal brukes for de av kjennetegnene oppført i nr. 1 bokstav b) i dette vedlegg som
gjelder husholdninger, er husholdninger med minst ett medlem i aldersgruppen 16‑74 år.
b) De statistiske enhetene som skal brukes for de av kjennetegnene oppført i nr. 1 bokstav b) i dette vedlegg som
gjelder privatpersoner, er privatpersoner i alderen 16‑74 år.
c) Den geografiske dekningen omfatter husholdninger og/eller privatpersoner som bor på medlemsstatens
territorium.

3.

REFERANSEPERIODE
Referanseperioden for innsamlingen av de statistiske opplysningene er første kvartal 2012.

4.

SOSIOØKONOMISKE BAKGRUNNSDATA
a) For de av emnene og kjennetegnene oppført i nr. 1 bokstav b) i dette vedlegg som gjelder husholdninger, skal
følgende bakgrunnsdata samles inn:
–

bostedsregion (i samsvar med NUTS 1-nomenklaturen over regioner),

–

bostedsregion i samsvar med NUTS 2-nomenklaturen (frivillig),

–

geografisk beliggenhet: bor i tilnærmingsregioner (herunder regioner som gradvis utfases), bor i regioner
som er omfattet av målet om regional konkurranseevne og sysselsetting,

–

urbaniseringsgrad: bor i tett befolkede områder, bor i middels tett befolkede områder, bor i tynt befolkede
områder,

–

type husholdning, antall medlemmer i husholdningen, antall personer i alderen 16–24 år (frivillig), antall
studenter i alderen 16–24 år (frivillig), antall personer i alderen 25–64 år (frivillig), antall personer som er
65 år eller eldre (frivillig) (skal samles inn separat: antall barn under 16 år, antall barn i alderen 14–15 år
(frivillig), antall barn i alderen 5–13 år (frivillig), antall barn som er 4 år eller yngre (frivillig),

–

husholdningens nettoinntekt per måned (frivillig) (samles inn som en verdi eller i størrelsesklasser som
tilsvarer inntektskvartiler og inntekstkvintiler (frivillig)).
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b) For de av emnene og kjennetegnene oppført i nr. 1 bokstav b) i dette vedlegg som gjelder privatpersoner, skal
følgende bakgrunnsdata samles inn:
–

kjønn: mann, kvinne,

–

fødselsstat: født i landet, født i utlandet: født i en annen medlemsstat i EU, født i en stat utenfor EU,

–

statstilhørighet: innenlandsk statsborger, utenlandsk statsborger: statsborger i en annen medlemsstat i EU,
statsborger i en stat utenfor EU,

–

sivilstand (frivillig): ugift, gift (omfatter registrert partnerskap), enke/enkemann og ikke gift på nytt
(omfatter etterlatte fra registrert partnerskap), skilt og ikke gift på nytt (omfatter separasjon og oppløst
registrert partnerskap),

–

faktisk sivilstand (frivillig): person som lever i et samboerforhold (partnerne er ikke gift med hverandre),
person som ikke lever i et samboerforhold,

–

alder (fylte år) (frivillig): under 16 og/eller over 74 år,

–

høyeste fullførte utdanningsnivå i henhold til den internasjonale standard for utdanningsgruppering
(ISCED 97): lavt nivå (ISCED 0, 1 eller 2), mellomnivå (ISCED 3 eller 4), høyt nivå (ISCED 5 eller
6), ingen formell utdanning (ISCED 0), grunnskoleutdanning (ISCED 1), ungdomsskoleutdanning
(ISCED 2), videregående utdanning (ISCED 3), utdanning mellom videregående nivå og universitets- og
høyskolenivå (ISCED 4), høyere utdanning på første nivå (ISCED 5), høyere utdanning på annet nivå
(ISCED 6),

–

sysselsettingssituasjon: lønnstaker eller selvstendig næringsdrivende, herunder arbeidende
familiemedlemmer (frivillig: heltidsansatt lønnstaker eller selvstendig næringsdrivende på heltid,
deltidsansatt lønnstaker eller selvstendig næringsdrivende på deltid, lønnstaker, lønnstaker med fast
jobb eller jobb av ubegrenset varighet, lønnstaker med midlertidig jobb eller jobb av begrenset varighet,
selvstendig næringsdrivende, herunder arbeidende familiemedlemmer),

–

sysselsatt i næringshovedområde (frivillig):
Næringshovedområde i NACE
Rev. 2

Beskrivelse

A

Jordbruk, skogbruk og fiske

B, C, D og E

Produksjon, bergverksdrift og utvinning, annen industri

F

Bygge- og anleggsvirksomhet

G, H og I

Engros- og detaljhandel, transport, overnattings- og serveringsvirksomhet

J

Informasjon og kommunikasjon

K

Finansierings- og forsikringsvirksomhet

L

Omsetning og drift av fast eiendom

M og N

Forretningsmessig tjenesteyting

O, P og Q

Offentlig administrasjon, forsvar, undervisning, helse- og sosialtjenester

R, S, T og U

Andre tjenester

–

sysselsettingssituasjon: arbeidsledige, studenter utenfor arbeidsstyrken, andre som er utenfor
arbeidsstyrken (frivillig for andre som er utenfor arbeidsstyrken: pensjonert, førtidspensjonert eller
avsluttet virksomhet, varig funksjonshemmet, obligatorisk militærtjeneste eller siviltjeneste, utfører
oppgaver i hjemmet, på annen måte utenfor arbeidsstyrken),

–

yrke i henhold til den internasjonale standard for yrkesklassifisering (ISCO-08): arbeidere, funksjonærer,
IKT-arbeidstakere, ikke-IKT-arbeidstakere, alle yrker i henhold til ISCO-08 som er kodet på tosifret nivå
(frivillig).
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5.

PERIODISITET
Dataene skal leveres én gang for 2012.

6.

FRISTER FOR OVERSENDING AV RESULTATER
a) Primærdataene nevnt i artikkel 6 og i vedlegg II nr. 6 til forordning (EF) nr. 808/2004, som ikke må gi mulighet
for direkte identifikasjon av de berørte statistiske enhetene, skal sendes til Eurostat før 5. oktober 2012. Innen
denne dato skal alle dataene være ferdig bearbeidet, validert og godkjent. Primærdataene skal overføres i et
maskinleselig format som er i samsvar med malen fastsatt av Eurostat.
b) Et utvalg av aggregerte data som anses nødvendige for validering og rask offentliggjøring, og som eventuelt er
merket som fortrolige eller upålitelige, skal sendes til Eurostat før 5. oktober 2012. Innen denne dato skal alle
dataene være ferdig bearbeidet, validert og godkjent. Dataene skal overføres i et maskinleselig tabellformat
som er i samsvar med malen fastsatt av Eurostat.
c) Metadataene nevnt i artikkel 6 i forordning (EF) nr. 808/2004 skal sendes til Eurostat før 31. mai 2012. De skal
være i samsvar med rapporteringsmalen fastsatt av Eurostat.
d) Kvalitetsrapporten nevnt i artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 808/2004 skal sendes til Eurostat én måned etter
overføring av det siste datasettet, innen 5. november 2012. Den skal være i samsvar med rapporteringsmalen
fastsatt av Eurostat.
____________
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KOMMISJONSBESLUTNING

Nr. 35/1169

2016/EØS/35/58

av 19. januar 2011
om likeverdigheten av visse tredjestaters systemer for offentlig tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner for
revisorer og revisjonsselskaper og om en overgangsperiode for visse tredjestatsrevisorers og tredjestatsrevisjonsselskapers
revisjonsvirksomhet i Den europeiske union
[meddelt under nummer K(2011) 117]
(2011/30/EU)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

knyttet til revisjonsberetninger om årsregnskaper eller
konsernregnskaper for regnskapsår som begynner i
tidsrommet fra 29. juni 2008 til 1. juli 2010.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv
2006/43/EF av 17. mai 2006 om lovfestet revisjon av
årsregnskap og konsernregnskap, om endring av rådsdirektiv
78/660/EØF og 83/349/EØF og om oppheving av rådsdirektiv
84/253/EØF(1), særlig artikkel 46 nr. 2, og

3)

Kommisjonen har vurdert systemene for offentlig
tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner
for revisorer og revisjonsselskaper i de tredjestatene
og territoriene som er oppført i vedlegget til vedtak
2008/627/EF. Vurderingene ble gjort med bistand fra
den europeiske gruppen av tilsynsorganer for revisorer.
Prinsippene som ligger til grunn for disse tredjestatenes
og territorienes systemer for offentlig tilsyn,
kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner for revisorer
og revisjonsselskaper, ble vurdert i lys av kriteriene
fastsatt i artikkel 29, 30 og 32 i direktiv 2006/43/EF, som
gjelder for medlemsstatenes systemer for offentlig tilsyn,
kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner for revisorer
og revisjonsselskaper. Det endelige målet med samarbeidet
mellom medlemsstatenes og tredjestatenes systemer
for offentlig tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser og
sanksjoner for revisorer og revisjonsselskaper bør være å
skape gjensidig tillit til de respektive tilsynssystemene på
grunnlag av systemenes likeverdighet.

4)

Det framgår av disse vurderingene at Australia,
Canada, Kina, Kroatia, Japan, Singapore, Sør-Afrika,
Sør-Korea og Sveits har systemer for offentlig tilsyn,
kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner for
revisorer og revisjonsselskaper som er underlagt lignende
regler som dem fastsatt i artikkel 29, 30 og 32 i direktiv
2006/43/EF. Disse tredjestatenes systemer for offentlig
tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner for
revisorer og revisjonsselskaper bør derfor anses å være
likeverdige med medlemsstatenes systemer for offentlig
tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner for
revisorer og revisjonsselskaper.

ut fra følgende betraktninger:

1)

2)

I henhold til artikkel 45 nr. 1 i direktiv 2006/43/EF skal
vedkommende myndigheter i medlemsstatene registrere
alle tredjestatsrevisorer og tredjestatsrevisjonsselskaper
som avgir revisjonsberetninger om årsregnskaper eller
konsernregnskaper for visse selskaper som er registrert
utenfor Fellesskapet, og hvis omsettelige verdipapirer er
opptatt til notering på et regulert marked i medlemsstaten.
I henhold til artikkel 45 nr. 3 i direktiv 2006/43/EF skal
medlemsstatene la slike revisorer og revisjonsselskaper
omfattes av deres systemer for offentlig tilsyn,
kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner.

Ved kommisjonsvedtak 2008/627/EF av 29. juli 2008
om en overgangsperiode for visse tredjestatsrevisorers
og tredjestatsrevisjonsselskapers revisjonsvirksomhet(2)
ble revisorene og revisjonsselskapene fra tredjestatene
som er oppført i vedlegget til vedtaket, gitt tillatelse
til å fortsette sin virksomhet i Den europeiske union

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 15 av 20.1.2011, s. 12, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 32/2012 av 10. februar 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget til
Den europeiske unions tidende nr. 34 av 21.6.2012, s. 46.
(1) EUT L 157 av 9.6.2006, s. 87.
(2) EUT L 202 av 31.7.2008, s. 70.
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5)

I Sør-Afrika skal revisoren eller revisjonsselskapet
i henhold til nasjonal lovgivning gi sitt samtykke
før opplysninger kan overføres fra vedkommende
myndigheter i Sør-Afrika til vedkommende myndigheter
i medlemsstatene. Dette kravet om forhåndssamtykke
kan være til hinder for en effektiv gjennomføring
av artikkel 46 nr. 1 i direktiv 2006/43/EF. Inntil de
nødvendige endringer i Sør-Afrikas lovgivning er gjort,
bør derfor medlemsstatenes vedkommende myndigheter,
når de registrerer revisorer og revisjonsselskaper som
avgir revisjonsberetninger om selskaper registrert i SørAfrika, kreve at disse revisorene og revisjonsselskapene
gir avkall på sin rett til forhåndssamtykke.

6)

De forente stater har et system for offentlig tilsyn,
kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner for revisorer
og revisjonsselskaper som er underlagt lignende regler
som dem fastsatt i artikkel 29, 30 og 32 i direktiv 2006/43/
EF. Vedkommende myndigheter i De forente stater anser
imidlertid ikke at det endelige målet med et samarbeid
med medlemsstatene er å skape gjensidig tillit mellom
dem og medlemsstatenes vedkommende myndigheter
for offentlig tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser og
sanksjoner for revisorer og revisjonsselskaper. Så lenge
det ikke foreligger gjensidig tillit, kan medlemsstatene
ikke fullt ut og permanent anvende bestemmelsene
i artikkel 46 nr. 1 på revisorer og revisjonsselskaper
som avgir revisjonsberetninger om årsregnskaper
eller konsernregnskaper for selskaper registrert i De
forente stater. De forente staters system for offentlig
tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner for
revisorer og revisjonsselskaper bør derfor gjennomgås
for å vurdere de framskritt som er gjort med hensyn
til å oppnå gjensidig tillit. Av disse årsaker bør denne
beslutning være tidsbegrenset og opphøre å gjelde 31. juli
2013 når det gjelder De forente staters system for offentlig
tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner for
revisorer og revisjonsselskaper.

7)

Så snart Kommisjonen har besluttet at en tredjestats eller
et territoriums system for offentlig tilsyn, kvalitetssikring,
undersøkelser og sanksjoner for revisorer og
revisjonsselskaper er likeverdig i henhold til artikkel 46
nr. 1 i direktiv 2006/43/EF, kan medlemsstatene på
grunnlag av gjensidighet fravike eller endre kravene i
artikkel 45 nr. 1 eller 3 for revisorer og revisjonsselskaper
i vedkommende tredjestat eller territorium. Vilkårene
for fravikelse fra eller endring av kravene i artikkel 45
nr. 1 og 3 må fastsettes i en samarbeidsavtale, som
nevnt i artikkel 46 nr. 3 i direktiv 2006/43/EF, mellom
medlemsstaten og vedkommende tredjestat eller
territorium og oversendes Kommisjonen.
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8)

Abu Dhabi, Brasil, Dubai internasjonale finanssenter
(DIFC), Guernsey, Hongkong, India, Indonesia,
Isle of Man, Jersey, Malaysia, Mauritius, Russland,
Taiwan, Thailand og Tyrkia har innført eller er i ferd med
å innføre systemer for offentlig tilsyn, kvalitetssikring,
undersøkelser og sanksjoner for revisorer og
revisjonsselskaper. De foreliggende opplysningene
om disse systemenes virkemåte og hvilke regler de er
underlagt, er imidlertid ikke tilstrekkelige. For at det
skal kunne foretas en ytterligere vurdering med sikte
på å treffe en endelig beslutning om disse systemenes
likeverdighet, må det innhentes ytterligere opplysninger
fra disse tredjestatene og territoriene. Det er derfor
hensiktsmessig å forlenge overgangsperioden fastsatt i
vedtak 2008/627/EF for revisorer og revisjonsselskaper
som avgir revisjonsberetninger om årsregnskaper
eller konsernregnskaper for selskaper registrert i disse
tredjestatene og territoriene.

9)

Egypt var ikke omfattet av vedtak 2008/627/EF,
men har senere innført et system for offentlig tilsyn,
kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner for revisorer
og revisjonsselskaper. For at det skal kunne foretas en
ytterligere vurdering med sikte på å treffe en endelig
beslutning om likeverdigheten av Egypts systemer, må det
innhentes ytterligere opplysninger fra denne tredjestaten.
Overgangsperioden bør derfor omfatte revisorer og
revisjonsselskaper som avgir revisjonsberetninger om
årsregnskaper eller konsernregnskaper for selskaper
registrert i Egypt.

10) Bermuda, Caymanøyene, Israel og New Zealand har ennå
ikke innført et system for offentlig tilsyn, kvalitetssikring,
undersøkelser og sanksjoner for revisorer og
revisjonsselskaper. Disse tredjestatene og territoriene har
imidlertid offentlig forpliktet seg overfor Kommisjonen
til å utarbeide en konkret handlingsplan for innføring av et
system for offentlig tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser
og sanksjoner for revisorer og revisjonsselskaper,
med regler som er likeverdige med dem fastsatt i
artikkel 29, 30 og 32 i direktiv 2006/43/EF. Det er derfor
hensiktsmessig å forlenge overgangsperioden fastsatt i
vedtak 2008/627/EF for revisorer og revisjonsselskaper
som avgir revisjonsberetninger om årsregnskaper
eller konsernregnskaper for selskaper registrert i
disse tredjestatene og territoriene. Kommisjonen bør
likevel vurdere de framskritt som disse statene og
territoriene har gjort i 2011 med hensyn til vedtakelse av
lovgivning om innføring av et system for offentlig tilsyn,
kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner for revisorer
og revisjonsselskaper, og avgjøre om overgangsperioden
bør forkortes for disse tredjestatene og territoriene.
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11) Revisorer og revisjonsselskaper som avgir revisjonsberetninger om årsregnskaper eller konsernregnskaper
for selskaper registrert i Argentina, Bahamas, Chile,
Kasakhstan, Marokko, Mexico, Pakistan og Ukraina,
var omfattet av overgangsperioden fastsatt ved vedtak
2008/627/EF. Siden da har de ikke framlagt opplysninger
om sine regulerings- og tilsynssystemer for revisjon.
Det må derfor konstateres at disse tredjestatene ikke
ønsker å arbeide videre for å få sine revisjonsregler
anerkjent av Kommisjonen som likeverdige med
medlemsstatenes systemer for offentlig tilsyn,
kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner for revisorer
og revisjonsselskaper. Overgangsperioden fastsatt i
vedtak 2008/627/EF for revisorer og revisjonsselskaper
som avgir revisjonsberetninger om årsregnskaper
eller konsernregnskaper for selskaper registrert i disse
tredjestatene, bør derfor ikke forlenges.
12) For å verne investorene bør revisorer og revisjonsselskaper
som avgir revisjonsberetninger om årsregnskaper eller
konsernregnskaper for selskaper som er registrert i
de tredjestatene som er oppført i vedlegget til denne
beslutning, være pålagt å framlegge de nødvendige
opplysningene for å kunne fortsette sin revisjonsvirksomhet i Den europeiske union i overgangsperioden
uten å være registret i henhold til artikkel 45 i direktiv
2006/43/EF. Dersom de framlegger disse opplysningene,
bør disse revisorene og revisjonsselskapene kunne
fortsette sin virksomhet knyttet til revisjonsberetninger
om årsregnskaper eller konsernregnskaper for
regnskapsår som begynner i tidsrommet fra 2. juli 2010 til
31. juli 2012. Denne beslutning bør ikke berøre medlemsstatenes rett til å la slike revisorer og revisjonsselskaper
omfattes av deres undersøkelses- og sanksjonssystemer.
13) Dersom et selskap er registrert i en av tredjestatene eller
et av territoriene oppført i artikkel 1 i denne beslutning,
og dets omsettelige verdipapirer er opptatt til notering
på et regulert marked i en medlemsstat, men ikke i
tredjestaten eller territoriet der selskapet er registrert,
bør medlemsstatene sikre at alle revisjonsoppdrag i
forbindelse med et slikt selskaps finansregnskap, omfattes
av samarbeidsavtaler inngått med vedkommende tredjestat
eller territorium for å fastsette hvilket system for offentlig
tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner som
skal gjelde for slike selskapers revisorer. Dersom en
revisor eller et revisjonsselskap i en annen medlemsstat
påtar seg slike revisjonsoppdrag, bør medlemsstatene
samarbeide for å sikre at revisjonsoppdraget omfattes av
et av deres systemer for offentlig tilsyn, kvalitetssikring,
undersøkelser og sanksjoner.
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men ikke i tredjestaten eller territoriet der selskapet
er registrert, bør medlemsstatene samarbeide med
vedkommende tredjestat eller territorium for å sikre at
alle revisjonsoppdrag i forbindelse med et slikt selskaps
finansregnskap, omfattes av et system for offentlig tilsyn,
kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner. Dersom en
revisor eller et revisjonsselskap i en annen medlemsstat
påtar seg slike revisjonsoppdrag, bør medlemsstatene
samarbeide for å sikre at revisjonsoppdraget omfattes av
et av deres systemer for offentlig tilsyn, kvalitetssikring,
undersøkelser og sanksjoner.

15) I overgangsperioden bør medlemsstatene ikke treffe
beslutninger om likeverdighet på nasjonalt plan.
Det forhold at revisorer og revisjonsselskaper som
avgir revisjonsberetninger om årsregnskaper eller
konsernregnskaper for selskaper registrert i tredjestatene
og territoriene oppført i vedlegget til denne beslutning,
i henhold til denne beslutning kan fortsette sin
revisjonsvirksomhet med hensyn til selskapene nevnt
i artikkel 45 i direktiv 2006/43/EF, bør ikke hindre
medlemsstatene i å inngå samarbeidsavtaler om enkelte
kvalitetssikringskontroller mellom en medlemsstats
vedkommende myndigheter og en tredjestats eller et
territoriums vedkommende myndigheter.

16) Kommisjonen bør overvåke overgangsordningenes
virkemåte og undersøke de framskritt som gjøres av de
tredjestatene og territoriene som er blitt innvilget eller
har fått forlenget en overgangsperiode. Ved utgangen av
overgangsperioden kan Kommisjonen treffe beslutning
om likeverdigheten av vedkommende tredjestaters eller
territoriers systemer for offentlig tilsyn, kvalitetssikring,
undersøkelser og sanksjoner for revisorer og
revisjonsselskaper. Kommisjonen bør kontrollere om
medlemsstatene har hatt problemer med å få sine systemer
for offentlig tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser og
sanksjoner for revisorer og revisjonsselskaper anerkjent
som likeverdige av de tredjestater og territorier som
omfattes av denne beslutning.

17) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 48 nr. 1 i
direktiv 2006/43/EF —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1
14) Dersom et selskap er registrert i en av tredjestatene
eller et av territoriene oppført i vedlegget til denne
beslutning, og dets omsettelige verdipapirer er opptatt
til notering på et regulert marked i en medlemsstat,

Med hensyn til artikkel 46 nr. 1 i direktiv 2006/43/EF
skal følgende tredjestaters systemer for offentlig tilsyn,
kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner for revisorer og
revisjonsselskaper anses som likeverdige med medlemsstatenes
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systemer for offentlig tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser og
sanksjoner for revisorer og revisjonsselskaper, i forbindelse
med revisjonsvirksomhet knyttet til årsregnskaper eller
konsernregnskaper for regnskapsår som begynner 2. juli 2010
eller senere:
1. Australia
2. Canada
3. Kina
4. Kroatia
5. Japan
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2. Medlemsstatene skal påse at offentligheten underrettes om
navn og adresse på de revisorer og revisjonsselskaper som avgir
revisjonsberetninger om årsregnskaper eller konsernregnskaper
for selskaper registrert i tredjestatene og territoriene oppført i
vedlegget til denne beslutning, og om at disse tredjestatenes
systemer for offentlig tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser og
sanksjoner ennå ikke er anerkjent som likeverdige i henhold
til artikkel 46 nr. 2 i direktiv 2006/43/EF. For disse formål
kan medlemsstatenes vedkommende myndigheter nevnt i
artikkel 45 i direktiv 2006/43/EF også registrere revisorer
og revisjonsselskaper som reviderer årsregnskaper eller
konsernregnskaper for selskaper registrert i tredjestatene og
territoriene oppført i vedlegget til denne beslutning.
3. Uten hensyn til nr. 1 kan medlemsstatene la sine
systemer for undersøkelser og sanksjoner omfatte revisorer
og revisjonsselskaper som reviderer årsregnskaper eller
konsernregnskaper for selskaper registrert i tredjestatene og
territoriene oppført i vedlegget.

6. Singapore
7. Sør-Afrika
8. Sør-Korea

4. Nr.
1
berører
ikke
samarbeidsavtaler
om
kvalitetssikringskontroller mellom vedkommende myndigheter
i en medlemsstat og vedkommende myndigheter i en tredjestat
eller et territorium oppført i vedlegget, forutsatt at denne
avtalen oppfyller følgende kriterier:

9. Sveits
10. De forente stater
Artikkel 2
1. Medlemsstatene skal ikke anvende artikkel 45 i direktiv
2006/43/EF på revisorer og revisjonsselskaper som avgir
revisjonsberetninger om årsregnskaper eller konsernregnskaper
for selskaper registrert i tredjestatene og territoriene oppført i
vedlegget til denne beslutning, som omhandlet i artikkel 45 nr. 1
i nevnte direktiv, for regnskapsår som begynner i tidsrommet
fra 2. juli 2010 til 31. juli 2012, dersom den berørte revisor eller
det berørte revisjonsselskap framlegger følgende opplysninger
for vedkommende myndigheter i medlemsstaten:

a) Den omfatter kvalitetssikringskontroller som utføres på
grunnlag av likebehandling.

a) Navn og adresse på den berørte revisor eller det berørte
revisjonsselskap, og opplysninger om disses juridiske
struktur.

Artikkel 3

b) Kommisjonen har blitt underrettet om den på forhånd.
c) Den foregriper ikke beslutninger som Kommisjonen måtte
treffe i henhold til artikkel 47 i direktiv 2006/43/EF.

c) De revisjonsstandardene og uavhengighetskravene som er
blitt anvendt på den aktuelle revisjonen.

Kommisjonen skal overvåke situasjonen i tredjestatene og
territoriene oppført i vedlegget. Den skal særlig kontrollere om
vedkommende forvaltningsmyndigheter i de tredjestatene og
territoriene oppført i vedlegget som offentlig har forpliktet seg
overfor Kommisjonen til å innføre systemer for offentlig tilsyn,
kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner for revisorer og
revisjonsselskaper, har innført slike systemer på grunnlag av
følgende prinsipper:

d) En
beskrivelse
av
kvalitetskontrollsystem.

a) Systemene er uavhengige av revisjonsbransjen.

b) Dersom revisoren eller revisjonsselskapet tilhører et nett,
en beskrivelse av dette nettet.

revisjonsselskapets

interne

e) Opplysning om hvorvidt og når den seneste
kvalitetssikringskontrollen
av
revisoren
og
revisjonsselskapet ble foretatt, med mindre disse
opplysningene framlegges av tredjestatens vedkommende
myndighet, og nødvendige opplysninger om resultatet
av kontrollen. Dersom de nødvendige opplysningene
om resultatet av den siste kvalitetssikringskontrollen
ikke er offentlige, skal medlemsstatenes vedkommende
myndigheter behandle disse opplysningene fortrolig.

b) Systemene sikrer et tilfredsstillende tilsyn med revisjonen
av børsnoterte selskaper.
c) Systemene anvendes på en åpen måte og sikrer at resultatene
av kvalitetssikringskontrollen er pålitelige.
d) Systemene kan på en effektiv måte understøttes av
undersøkelser og sanksjoner.
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Når det gjelder Bermuda, Caymanøyene, Israel og New Zealand,
skal Kommisjonen særlig vurdere de framskritt som er gjort i
2011 med hensyn til vedtakelse av lovgivning om innføring av
et system for offentlig tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser og
sanksjoner for revisorer og revisjonsselskaper. Om nødvendig
skal Kommisjonen endre vedlegget til denne beslutning i
samsvar med dette.

Nr. 35/1173

Artikkel 5
Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Brussel, 19. januar 2011.
For Kommisjonen
Michel BARNIER

Artikkel 4

Medlem av Kommisjonen

Artikkel 1 nr. 10 skal opphøre å gjelde 31. juli 2013.
_______
VEDLEGG

TREDJESTATER OG TERRITORIER
Abu Dhabi
Bermuda
Brasil
Caymanøyene
Dubai internasjonale finanssenter (DIFC)
Egypt
Guernsey
Hongkong
India
Indonesia
Isle of Man
Israel
Jersey
Malaysia
Mauritius
New Zealand
Russland
Taiwan
Thailand
Tyrkia
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