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EØS-komiteen
EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 79/2009
av 14. januar 2009
om typegodkjenning av hydrogendrevne motorvogner, og om endring av direktiv 2007/46/EF(*)
EUROPAPARLAMENTET OG
EUROPEISKE UNION HAR —

RÅDET

FOR

DEN

3)

På anmodning fra Europaparlamentet er det innført
en ny lovgivningsmessig metode i Fellesskapets
kjøretøyregelverk. Denne forordning bør derfor
fastsette bare grunnleggende bestemmelser om krav til
typegodkjenning av hydrogensystemer og ‑komponenter,
mens de tekniske spesifikasjonene bør fastsettes ved
at det gjennomføres tiltak som er truffet 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(4).

4)

Kommisjonen bør særlig gis myndighet til å
fastsette krav og prøvingsmetoder når det gjelder
nye former for oppbevaring eller bruk av hydrogen,
andre hydrogenkomponenter og framdriftssystemet.
Kommisjonen bør også gis myndighet til å fastsette
særlige framgangsmåter, prøvinger og krav med hensyn
til kollisjonsbeskyttelse for hydrogendrevne kjøretøyer
og sikkerhetskrav til integrerte systemer. Ettersom disse
tiltakene er allmenne og har som formål å endre ikkegrunnleggende bestemmelser i denne forordning ved å
utfylle den med nye ikke-grunnleggende bestemmelser,
skal de vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité
med kontroll fastsatt i artikkel 5a i beslutning 1999/468/
EØF.

5)

På transportsektoren bør et av hovedmålene være å
øke andelen av mer miljøvennlige kjøretøyer. Det bør
gjøres ytterligere anstrengelser for å bringe flere av disse
kjøretøyene i omsetning. Innføringen av kjøretøyer som
bruker alternative drivstoffer, kan forbedre luftkvaliteten
i byene betydelig og dermed også folkehelsen.

6)

På veien mot en forurensningsfri økonomi basert på
ombruk av råstoffer og på fornybare energiressurser
anses hydrogen som et framtidsrettet og rent drivstoff for
kjøretøyer, siden kjøretøyer som drives med hydrogen,
verken slipper ut karbonbaserte forurensende stoffer
eller klimagasser. Siden hydrogen er en energibærer og
ikke en energikilde, er den klimapolitiske verdien av
hydrogendrift avhengig av hvilken kilde hydrogen hentes
fra. Det bør derfor legges vekt på at hydrogendrivstoff
blir produsert på en bærekraftig måte, i størst mulig
grad fra fornybare energiressurser, slik at den samlede
miljøbalansen ved å innføre hydrogen som drivstoff for
motorvogner er positiv.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 95,
under henvisning til forslag fra Kommisjonen,
under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske
og sosiale komité(1),
etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

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
omfattende typegodkjenningsrutine for motorvogner i
Fellesskapet. De tekniske kravene til typegodkjenning
av motorvogner med hensyn til hydrogendrift bør
harmoniseres for å unngå at det vedtas forskjellige krav
i forskjellige medlemsstater, og for å sikre at det indre
marked virker på en tilfredsstillende måte, samtidig
som det sikres et høyt nivå når det gjelder miljøvern og
offentlig sikkerhet.
Denne forordning er en særforordning 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). Vedlegg IV, VI og XI til nevnte
direktiv bør derfor endres.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 35 av 4.2.2009, s. 32, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 41/2012 av 30. mars 2012
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 43 av 2.8.2012, s. 22.
(1) Uttalelse avgitt 9. juli 2008.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 3. september 2008 (ennå ikke offentliggjort i
EUT) og rådsbeslutning av 16. desember 2008.
(3) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1.

(4)

EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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7)

8)

9)

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Høynivågruppen CARS 21 fastslo i sin sluttrapport
at arbeidet med å øke internasjonal harmonisering av
regelverket for motorvogner bør fortsette der dette
er nødvendig, med sikte på å involvere de viktigste
kjøretøymarkedene og å utvide harmoniseringen til
områder som ennå ikke omfattes, særlig innenfor
rammene av UN-ECE-avtalene av både 1958 og 1998.
I samsvar med denne anbefalingen bør Kommisjonen
fortsatt støtte utviklingen av internasjonale harmoniserte
krav til motorvogner i regi av UN-ECE. Dersom det vedtas
et globalt teknisk reglement (GTR) for hydrogendrevne
og brenselcelledrevne kjøretøyer, bør Kommisjonen
vurdere muligheten for å tilpasse kravene fastsatt i denne
forordning, til de kravene som fastsettes i det globale
tekniske reglementet.
Hydrogenblandinger
kan
benyttes
som
et
overgangsdrivstoff fram mot bruken av rent hydrogen,
for å legge til rette for innføringen av hydrogendrevne
kjøretøyer i medlemsstater der infrastrukturen for
naturgass er god. Kommisjonen bør derfor utarbeide
krav til bruken av blandinger av hydrogen og naturgass/
biometan, særlig i et blandingsforhold mellom hydrogen
og gass som tar hensyn til teknisk gjennomførbarhet og
miljømessige fordeler.
En definisjon av en ramme for typegodkjenning av
hydrogendrevne kjøretøyer vil bidra til tiltro til den nye
teknologien hos potensielle brukere og hos allmennheten
generelt.

10) Det bør derfor så snart som mulig utarbeides en
passende ramme som kan framskynde prosessen med
å bringe i omsetning kjøretøyer med nyskapende
framdriftsteknologi og kjøretøyer som bruker alternative
drivstoffer med liten miljøvirkning.
11) Flertallet av produsenter foretar viktige investeringer i
utviklingen av hydrogenteknologi og har allerede begynt
å bringe slike kjøretøyer i omsetning. I framtiden vil
sannsynligvis andelen av hydrogendrevne kjøretøyer i den
samlede vognparken øke. Det er derfor nødvendig å angi
felles krav vedrørende sikkerheten til hydrogendrevne
kjøretøyer. Siden produsentene trolig vil ha ulike
tilnærmingsmåter til utviklingen av hydrogendrevne
kjøretøyer, er det nødvendig å fastsette teknologinøytrale
sikkerhetskrav.
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14) På grunn drivstoffets egenskaper kan det være at
hydrogendrevne kjøretøyer krever særlig behandling
fra redningstjenestene. Det må derfor fastsettes krav til
tydelig og rask identifisering av slike kjøretøyer for å
opplyse redningstjenestene om hva slags drivstoff som
oppbevares om bord i kjøretøyet. Samtidig som metodene
for identifisering bør være tilpasset sitt formål, bør de så
langt det er mulig unngå å være av en slik art at de med
sannsynlighet vil føre til bekymring hos allmennheten.
15) Det er også viktig å fastsette hvilke forpliktelser
produsentene har for å treffe hensiktsmessige tiltak for
å forhindre fylling av feil drivstoff på hydrogendrevne
kjøretøyer.
16) Hydrogendrevne kjøretøyer vil sannsynligvis ikke lykkes
på markedet med mindre en tilstrekkelig infrastruktur
av fyllestasjoner blir gjort tilgjengelig i Europa.
Kommisjonen bør derfor se nærmere på hensiktsmessige
tiltak for å støtte opprettelsen av et nettverk som dekker
hele Europa med fyllestasjoner for hydrogendrevne
kjøretøyer.
17) Innovative små kjøretøyer, som i henhold til
EF‑typegodkjenningsregelverket betegnes som kjøretøyer
i gruppe L, vurderes som tidlige brukere av hydrogen som
drivstoff. Innføring av hydrogen for disse kjøretøyene
krever mindre innsats, siden den tekniske utfordringen og
det investeringsnivået som kreves, ikke er så høyt som for
kjøretøyer i gruppe M og N, som definert i vedlegg II til
direktiv 2007/46/EF. Kommisjonen bør senest 1. januar
2010 vurdere muligheten av å regulere typegodkjenningen
av hydrogendrevne kjøretøyer i gruppe L.
18) Ettersom målet for denne forordning, som er å
gjennomføre det indre marked ved å innføre felles tekniske
krav vedrørende motorvogner som bruker hydrogen,
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:
Artikkel 1

12) Det må fastsettes hvilke sikkerhetskrav som skal oppfylles
for at hydrogensystemene og deres komponenter skal
kunne typegodkjennes.
13) Med hensyn til typegodkjenning av hydrogendrevne
kjøretøyer bør det fastsettes krav til montering av
hydrogensystemer og deres komponenter i kjøretøyet.

Formål
Ved denne forordning fastsettes det krav til typegodkjenning
av motorvogner med hensyn til hydrogendrift, og
til
typegodkjenning
av
hydrogenkomponenter
og
hydrogensystemer. Ved denne forordning fastsettes det også
krav til montering av slike komponenter og systemer.
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Artikkel 2

Nr. 47/3

b) kjøretøyets grensesnittsystemer,

Virkeområde
Denne forordning får anvendelse på:
1.

2.

3.

hydrogendrevne kjøretøyer i gruppe M og N, som definert
i avsnitt A i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF, herunder
slike kjøretøyers kollisjonsbeskyttelse og elektriske
sikkerhet,
hydrogenkomponenter beregnet på motorvogner i gruppe
M og N, som oppført i vedlegg I,
hydrogensystemer beregnet på motorvogner i gruppe M
og N, herunder nye former for oppbevaring eller bruk av
hydrogen.
Artikkel 3
Definisjoner

1.

I denne forordning menes med:

a) «hydrogendrevet kjøretøy» alle motorvogner som bruker
hydrogen som drivstoff til å drive kjøretøyet,
b) «framdriftssystem» den forbrenningsmotoren eller det
brenselscellesystemet som brukes til å drive kjøretøyet,
c) «hydrogenkomponent» hydrogenbeholderen og alle andre
deler av det hydrogendrevne kjøretøyet som er i direkte
kontakt med hydrogen eller som utgjør en del av et
hydrogensystem,

c) overstrømningssystemer,
d) systemer for overtrykksbeskyttelse,
e) feildeteksjonssystemer for varmeveksler.
Artikkel 4
Produsentenes forpliktelser
1. Produsentene skal godtgjøre at alle nye hydrogendrevne
kjøretøyer som selges, registreres eller tas i bruk i Fellesskapet,
samt alle hydrogenkomponenter eller hydrogensystemer som
selges eller tas i bruk i Fellesskapet, er typegodkjent i samsvar
med denne forordning og dens gjennomføringstiltak.
2. Når det gjelder typegodkjenning av kjøretøyer, skal
produsentene utstyre hydrogendrevne kjøretøyer med
hydrogenkomponenter og ‑systemer som oppfyller kravene
i denne forordning og dens gjennomføringstiltak, og
som er montert i samsvar med denne forordning og dens
gjennomføringstiltak.
3. Når det gjelder typegodkjenning av komponenter og
systemer, skal produsentene sikre at hydrogenkomponenter
og ‑systemer oppfyller kravene i denne forordning og dens
gjennomføringstiltak.

d) «hydrogensystem» en enhet av hydrogenkomponenter
og tilhørende deler montert i hydrogendrevne kjøretøyer,
bortsett fra framdriftssystemer eller hjelpeaggregater,

4. Produsentene skal gi godkjenningsmyndighetene
hensiktsmessige opplysninger om kjøretøyets spesifikasjoner
og prøvingsforhold.

e) «høyeste tillatte driftstrykk» (MAWP) det høyeste trykket
som en komponent er beregnet å kunne utsettes for, og som
danner grunnlaget for å bestemme styrken på den aktuelle
komponenten,

5. Produsentene skal gi opplysninger vedrørende inspeksjon
av hydrogenkomponenter og ‑systemer i løpet av kjøretøyets
levetid.

f) «nominelt driftstrykk» (NWP) når det gjelder beholdere,
det stabiliserte trykket ved ensartet temperatur på
288 K (15 °C) for en full beholder, eller når det gjelder
andre komponenter, det trykknivået som er typisk for
komponentens drift,
g) «indre tank» den delen av hydrogenbeholderen som er
konstruert for å bruke flytende hydrogen som inneholder
hydrogen ved lav (kryogen) temperatur.
2. I nr. 1 bokstav d) skal «hydrogensystem» blant annet
omfatte:
a) systemer for overvåking og kontroll av bruk,

Artikkel 5
Generelle krav til hydrogenkomponenter og ‑systemer
Produsentene skal sikre at:
a) hydrogenkomponenter og ‑systemer fungerer korrekt og
sikkert, og at de på pålitelig måte kan motstå elektriske,
mekaniske, termiske og kjemiske driftsforhold uten
lekkasje eller synlig deformasjon,
b) hydrogensystemer er beskyttet mot overtrykk,
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c) de materialene som benyttes til de delene av
hydrogenkomponentene og ‑systemene som skal være i
direkte kontakt med hydrogen, er forenlige med hydrogen,
d) hydrogenkomponenter og ‑systemer på en pålitelig måte
kan motstå forventede temperaturer og trykk i løpet av
deres forventede levetid,
e) hydrogenkomponenter og ‑systemer på en pålitelig måte
kan motstå driftstemperaturene i det området som er
fastsatt i gjennomføringstiltakene,
f) hydrogenkomponentene er
gjennomføringstiltakene,

merket

i

samsvar

med

g) hydrogenkomponenter med en bestemt gjennomstrømningsretning er merket tydelig med denne retningen,
h) hydrogenkomponenter og ‑systemer er konstruert slik at de
kan monteres i samsvar med kravene i vedlegg VI.
Artikkel 6
Krav til hydrogenbeholdere konstruert for å bruke
flytende hydrogen
Hydrogenbeholdere som er konstruert for å bruke flytende
hydrogen, skal prøves i samsvar med prøvingsmetodene angitt
i vedlegg II.
Artikkel 7
Krav til andre hydrogenkomponenter enn
hydrogenbeholdere konstruert for å bruke flytende
hydrogen
1. Andre hydrogenkomponenter enn hydrogenbeholdere
som er konstruert for å bruke flytende hydrogen, skal med
hensyn til type prøves i samsvar med prøvingsmetodene angitt
i vedlegg II.
2. Trykkavlastningsinnretninger skal være konstruert
slik at de sikrer at trykket i den indre tanken eller i andre
hydrogenkomponenter ikke overstiger en tillatt verdi. Disse
verdiene skal fastsettes i forhold til høyeste tillatte driftstrykk
for hydrogensystemet. Det skal finnes et sikkerhetssystem for å
oppdage eventuelle feil på varmevekslere.
Artikkel 8
Krav til hydrogenbeholdere konstruert for å bruke
komprimert (gassformig) hydrogen
1. Hydrogenbeholdere som er konstruert for å bruke
komprimert (gassformig) hydrogen, skal klassifiseres i samsvar
med nr. 1 i vedlegg IV.
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2. Beholderne nevnt i nr. 1, skal med hensyn til type prøves
i samsvar med prøvingsmetodene angitt i vedlegg IV.
3. En detaljert beskrivelse av alle de viktigste egenskapene til
materialet og de toleransene som er benyttet ved konstruksjonen
av beholderen, skal framlegges, herunder resultatene av
prøvinger som det aktuelle materialet har gjennomgått.
Artikkel 9
Krav til andre hydrogenkomponenter enn hydrogenbeholdere konstruert for å bruke komprimert (gassformig)
hydrogen
Andre hydrogenkomponenter enn hydrogenbeholdere som er
konstruert for å bruke komprimert (gassformig) hydrogen, skal
med hensyn til type prøves i samsvar med prøvingsmetodene
i vedlegg V.
Artikkel 10
Generelle krav til montering av hydrogenkomponenter og
‑systemer
Hydrogenkomponenter og ‑systemer skal være montert i
samsvar med kravene i vedlegg VI.
Artikkel 11
Tidsplan for anvendelse
1. Med virkning fra 24. februar 2011 kan nasjonale
myndigheter nekte å gi:
a) EF‑typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning til nye
kjøretøytyper med begrunnelse i hydrogendrift dersom
disse kjøretøyene ikke oppfyller kravene i denne forordning
eller dens gjennomføringstiltak, og
b) EF‑typegodkjenning til nye typer hydrogenkomponenter
eller -systemer dersom disse komponentene eller
systemene ikke oppfyller kravene i denne forordning eller
dens gjennomføringstiltak.
2. Med virkning fra 24. februar 2012 skal nasjonale
myndigheter:
a) med begrunnelse i hydrogendrift, anse at samsvarssertifikater for nye kjøretøyer ikke lenger er gyldige i
henhold til artikkel 26 i direktiv 2007/46/EF, og forby
registrering, salg og ibruktaking av slike kjøretøyer dersom
disse kjøretøyene ikke oppfyller kravene i denne forordning
eller dens gjennomføringstiltak, og
b) forby salg og ibruktaking av nye hydrogenkomponenter
eller -systemer dersom disse komponentene eller
systemene ikke oppfyller kravene i denne forordning eller
dens gjennomføringstiltak.
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3. Uten at det berører nr. 1 og 2, og med forbehold for
ikrafttredelsen av gjennomføringstiltakene vedtatt i henhold til
artikkel 12 nr. 1, skal nasjonale myndigheter ikke, dersom en
produsent anmoder om det:
a) med begrunnelse i hydrogendrift, nekte å gi EF‑typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning til nye
kjøretøytyper, eller EF‑typegodkjenning til nye typer
hydrogenkomponenter eller ‑systemer, dersom disse
kjøretøyene, komponentene eller systemene oppfyller
kravene i denne forordning og dens gjennomføringstiltak,
eller
b) forby registrering, salg og ibruktaking av nye kjøretøyer
eller salg og ibruktaking av nye hydrogenkomponenter
eller -systemer dersom disse kjøretøyene, komponentene
eller systemene oppfyller kravene i denne forordning og
dens gjennomføringstiltak.
Artikkel 12
Gjennomføringstiltak
1.

Kommisjonen skal vedta følgende gjennomføringstiltak:

a) administrative bestemmelser om EF-typegodkjenning
av kjøretøyer med hensyn til hydrogendrift, og av
hydrogenkomponenter og -systemer,
b) regler for hvilke opplysninger produsenten skal gi med
hensyn til typegodkjenning og inspeksjon som nevnt i
artikkel 4 nr. 4 og 5,
c) nærmere regler for prøvingsmetodene angitt i vedlegg II‑V,

2.
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Kommisjonen kan vedta følgende gjennomføringstiltak:

a) Spesifikasjoner for krav knyttet til ett eller flere av følgende
punkter:
–

bruk av rent hydrogen eller en blanding av hydrogen og
naturgass/biometan,

–

nye former for oppbevaring eller bruk av hydrogen,

–

kollisjonsbeskyttelse av kjøretøyer med hensyn til
integriteten til hydrogenkomponenter og ‑systemer,

–

krav til integrert systemsikkerhet, som minst omfatter
deteksjon av lekkasjer og krav knyttet til spylegass,

–

elektrisk isolasjon og elektrisk sikkerhet,

b) andre tiltak som er nødvendig for anvendelsen av denne
forordning.
Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende
bestemmelser i denne forordning ved å utfylle den, skal vedtas
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt
i artikkel 13 nr. 2.
Artikkel 13
Komitéframgangsmåte
1. Kommisjonen skal bistås av Den tekniske komité for
motorvogner nedsatt ved artikkel 40 nr. 1 i direktiv 2007/46/
EF.
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
Endringer av direktiv 2007/46/EF

d) nærmere regler for kravene til montering av
hydrogenkomponenter og ‑systemer angitt i vedlegg VI,
e) nærmere regler for kravene til en sikker og pålitelig
virkemåte for hydrogenkomponenter og ‑systemer angitt i
artikkel 5,
f) nærmere regler for merking eller andre metoder for klar og
hurtig identifisering av hydrogendrevne kjøretøyer nevnt i
nr. 16 i vedlegg VI.
Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende
bestemmelser i denne forordning ved å utfylle den, skal vedtas
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt
i artikkel 13 nr. 2.

Vedlegg IV, VI og XI til direktiv 2007/46/EF endres i samsvar
med vedlegg VII til denne forordning.
Artikkel 15
Sanksjoner ved overtredelser
1. Medlemsstatene skal fastsette bestemmelser om
sanksjoner som får anvendelse på produsenters overtredelse av bestemmelsene i denne forordning og dens
gjennomføringstiltak, 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.
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2. De typer av overtredelser som gir grunn for sanksjoner,
skal minst omfatte:

25.8.2016

e) bruk av manipulasjonsinnretninger.
Artikkel 16

a) framlegging av falske erklæringer under en framgangsmåte
for godkjenning eller under en framgangsmåte som fører til
en tilbakekalling,

Ikrafttredelse

b) forfalskning av prøvingsresultater for typegodkjenning
eller samsvarskontroll av kjøretøyer i bruk,

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

c) tilbakeholding
av
opplysninger
eller
tekniske
spesifikasjoner som vil kunne føre til tilbakekalling eller
tilbaketrekking av typegodkjenning,
d) nektelse av tilgang til opplysninger,

Denne forordning får anvendelse fra 24. februar 2011, med
unntak av artikkel 11 nr. 3 og artikkel 12, som får anvendelse
fra denne forordnings ikrafttredelsesdato, og artikkel 11 nr. 2,
som får anvendelse fra den datoen 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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VEDLEGG I
Liste over hydrogenkomponenter som skal typegodkjennes

Følgende hydrogenkomponenter skal typegodkjennes når de monteres på et hydrogendrevet kjøretøy:
a) komponenter konstruert for å bruke flytende hydrogen:
1.

beholder,

2.

automatisk stoppeventil,

3.

tilbakeslagsventil (dersom den brukes som en sikkerhetsinnretning),

4.

bøyelig drivstoffledning (dersom dette er oppstrøms for den første automatiske stoppeventilen eller andre
sikkerhetsinnretninger),

5.

varmeveksler,

6.

manuell eller automatisk ventil,

7.

trykkregulator,

8.

trykkavlastningsventil,

9.

trykk‑, temperatur‑ og strømningsfølere (dersom de brukes som sikkerhetsinnretninger),

10. påfyllingsforbindelse eller -beholder,
11. følere for deteksjon av hydrogenlekkasje,
b) komponenter konstruert for å bruke komprimert (gassformig) hydrogen med et nominelt driftstrykk på over
3,0 MPa:
1.

beholder,

2.

automatisk stoppeventil,

3.

beholderenhet,

4.

armatur,

5.

bøyelig drivstoffledning,

6.

varmeveksler,

7.

hydrogenfilter,

8.

manuell eller automatisk ventil,

9.

tilbakeslagsventil,

10. trykkregulator,
11. trykkavlastningsinnretning,
12. trykkavlastningsventil,
13. påfyllingsforbindelse eller -beholder,
14. tilkopling for avtakbart oppbevaringssystem,
15. trykk‑, temperatur‑, hydrogen‑ og strømningsfølere (dersom de brukes som sikkerhetsinnretninger),
16. følere for deteksjon av hydrogenlekkasje.

________
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VEDLEGG II
Prøvingsmetoder for hydrogenbeholdere konstruert for å bruke flytende hydrogen

Type prøving

Sprengningsprøving
Prøving i åpen ild
Prøving av høyeste påfyllingsnivå
Trykkprøving
Tetthetsprøving

Prøvingsmetodene som skal anvendes ved typegodkjenning av hydrogenbeholdere som er konstruert for å bruke
flytende hydrogen, skal omfatte:
a) Sprengningsprøving: Formålet med prøvingen er å framskaffe dokumentasjon på at hydrogenbeholderen ikke
svikter før et nærmere angitt nivå av høyt trykk, sprengningstrykket (sikkerhetsfaktor multiplisert med høyeste
tillatte driftstrykk), overstiges. For å få typegodkjenning skal verdien for det faktiske sprengningstrykket under
prøvingen overstige det påkrevde laveste sprengningstrykket.
b) Prøving i åpen ild: Formålet med prøvingen er å framskaffe dokumentasjon på at beholderen med brannvernsystem
ikke sprenges når den prøves under nærmere angitte brannforhold.
c) Prøving av høyeste påfyllingsnivå: Formålet med prøvingen er å framskaffe dokumentasjon på at systemet som skal
forhindre overfylling av beholderen, virker på en tilfredsstillende måte, og at hydrogennivået ved påfylling aldri
fører til åpning av trykkavlastningsinnretningene.
d) Trykkprøving: Formålet med prøvingen er å framskaffe dokumentasjon på at hydrogenbeholderen kan motstå et
nærmere angitt nivå av høyt trykk. For å bevise dette skal beholderen settes under trykk opp til en gitt verdi i et
nærmere angitt tidsrom. Etter prøvingen skal beholderen ikke vise noen tegn på synlig varig deformasjon eller
synlige lekkasjer.
e) Tetthetsprøving: Formålet med prøvingen er å framskaffe dokumentasjon på at hydrogenbeholderen ikke viser tegn
på lekkasje under nærmere angitte forhold. For å bevise dette skal beholderen settes under trykk opp til nominelt
driftstrykk. Den skal ikke vise tegn på lekkasje i form av sprekker, porer eller andre lignende defekter.

_________
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Trykkprøving

Prøving av ytre
tetthet

Holdbarhetsprøving
Driftsprøving

Prøving av
korrosjonsbestandighet

Prøving av
bestandighet
mot tørrvarme
Prøving av
ozonaldring

Syklisk
temperaturprøving

Prøving
av syklisk
trykkbelastning

Prøving av
forenlighet med
hydrogen

Prøving av tetthet
ved ventil

Prøving av bestandighet mot tørr varme: Formålet med prøvingen er å framskaffe dokumentasjon på at ikke-metallholdige hydrogenkomponenter kan motstå høy temperatur. For å bevise dette blir komponentene
utsatt for kontakt med luft ved høyeste driftstemperatur.
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g) Prøving av ozonaldring: Formålet med prøvingen er å framskaffe dokumentasjon på at ikke-metallholdige hydrogenkomponenter kan motstå aldring som skyldes ozon. For å bevise dette blir komponentene utsatt for
kontakt med luft med høy konsentrasjon av ozon.

f)

e) Prøving av korrosjonsbestandighet: Formålet med prøvingen er å framskaffe dokumentasjon på at hydrogenkomponentene kan motstå korrosjon. For å bevise dette blir hydrogenkomponentene utsatt for kontakt med
nærmere angitte kjemikalier.

d) Driftsprøving: Formålet med prøvingen er å framskaffe dokumentasjon på at hydrogenkomponentene kan sikre pålitelig drift.

c) Holdbarhetsprøving: Formålet med prøvingen er å framskaffe dokumentasjon på at hydrogenkomponentene kan sikre kontinuerlig pålitelig drift. Prøvingen består av å utføre et nærmere angitt antall prøvingssykluser
for hydrogenkomponenten under nærmere angitte temperatur- og trykkforhold. En prøvingssyklus betyr normal drift (dvs. en åpning og en lukking) av hydrogenkomponenten.

b) Prøving av ytre tetthet: Formålet med prøvingen er å framskaffe dokumentasjon på at hydrogenkomponenter er fri for utvendig lekkasje. Hydrogenkomponentene skal ikke vise tegn på porøsitet.

a) Trykkprøving: Formålet med prøvingen er å framskaffe dokumentasjon på at hydrogenkomponenter kan motstå et trykk som er høyere enn komponentens driftstrykk. Hydrogenkomponentene skal ikke vise noen
synlige tegn på lekkasje, deformasjon, brudd eller sprekker når trykket økes til et bestemt nivå.

Med forbehold for særlige krav til forskjellige hydrogenkomponenter skal prøvingsmetodene som anvendes ved typegodkjenning av andre hydrogenkomponenter enn beholdere som er konstruert for å bruke flytende
hydrogen, omfatte følgende:

Bøyelige drivstoffledninger

Følere

Trykkregulatorer

Påfyllingsforbindelser eller
-beholdere

Varmevekslere

Ventiler

Trykkavlastningsinnretninger

HYDROGENKOMPONENT

TYPE PRØVING

Prøvingsmetoder for andre hydrogenkomponenter enn hydrogenbeholdere konstruert for å bruke flytende hydrogen

VEDLEGG III

25.8.2016
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Prøving av forenlighet med hydrogen: Formålet med prøvingen er å framskaffe dokumentasjon på at metallholdige hydrogenkomponenter (dvs. sylindre og ventiler) ikke påvirkes av hydrogensprøhet. I
hydrogenkomponenter som blir utsatt for hyppige belastningssykluser, skal forhold som kan føre til lokal tretthet og initiering og spredning av tretthetssprekker i strukturen, unngås.

j)

_________

k) Prøving av tetthet ved ventil: Formålet med prøvingen er å framskaffe dokumentasjon på at hydrogenkomponenter er fri for lekkasje når de er montert i hydrogensystemet.

Prøving av syklisk trykkbelastning: Formålet med prøvingen er å framskaffe dokumentasjon på at hydrogenkomponentene kan motstå store trykkvariasjoner. For å bevise dette blir hydrogenkomponentene utsatt for
en trykkendring fra atmosfærisk trykk til høyeste tillatte driftstrykk og deretter tilbake til atmosfærisk trykk innenfor et kort tidsrom.

i)

h) Syklisk temperaturprøving: Formålet med prøvingen er å framskaffe dokumentasjon på at hydrogenkomponentene kan motstå store temperatursvingninger. For å bevise dette blir hydrogenkomponentene utsatt for en
temperatursyklus av en nærmere angitt varighet fra laveste til høyeste driftstemperatur.
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VEDLEGG IV

Prøvingsmetoder for hydrogenbeholdere konstruert for å bruke komprimert (gassformig) hydrogen
Type prøving

Gjelder for beholdertype
1

2

3

4

Sprengningsprøving
Prøving av syklisk trykkbelastning ved omgivelsestemperatur
Funksjonsprøving for lekkasje før brudd (LBB)
Prøving i åpen ild
Gjennomtrengingsprøving
Prøving av eksponering for kjemikalier
Prøving av toleranse for svikt i komposittmateriale
Akselerert spenningsbruddprøving
Prøving av syklisk trykkbelastning ved ekstremtemperatur
Slagprøving
Tetthetsprøving
Permeasjonsprøving
Vridningsprøving for nav
Prøving av påfyllingssykluser for gassformig hydrogen
1.

Klassifisering av hydrogenbeholdere konstruert for å bruke komprimert (gassformig) hydrogen
Type 1 Heltrukket metallbeholder
Type 2 Spiralviklet beholder med heltrukket metallfôring
Type 3 Helviklet beholder med heltrukket eller sveiset metallfôring
Type 4 Helviklet beholder med ikke-metallholdig fôring

2.

Prøvingsmetodene som skal anvendes ved typegodkjenning av hydrogenbeholdere som er konstruert for å bruke
komprimert (gassformig) hydrogen, skal omfatte:
a) Sprengningsprøving: Formålet med prøvingen er å fastslå verdien for det trykket som beholderen sprenges ved.
For å bevise dette skal beholderen settes under trykk opp til en gitt verdi som skal være høyere enn beholderens
nominelle driftstrykk. Beholderens sprengningstrykk skal overstige et nærmere angitt trykk. Beholderens
sprengningstrykk skal registreres og oppbevares av produsenten i hele beholderens levetid.
b) Prøving av syklisk trykkbelastning ved omgivelsestemperatur: Formålet med prøvingen er å framskaffe
dokumentasjon på at hydrogenbeholderen kan motstå store trykkvariasjoner. For å bevise dette blir det utført
trykksykluser på beholderen til en svikt oppstår, eller til et nærmere angitt antall sykluser er nådd, ved å øke
og senke trykket til en nærmere angitt verdi. Beholderne skal ikke svikte før de når et nærmere angitt antall
sykluser. Antallet sykluser før svikt oppstår, sammen med sted og beskrivelse av svikten, skal dokumenteres.
Produsenten skal oppbevare resultatene i hele beholderens levetid.
c) Funksjonsprøving for lekkasje før brudd (LBB): Formålet med prøvingen er å framskaffe dokumentasjon på at
hydrogenbeholderen svikter på grunn av lekkasje før brudd. For å bevise dette blir det utført trykksykluser på
beholderen ved å øke og senke trykket til en nærmere angitt verdi. Beholderne som prøves, skal enten svikte
på grunn av lekkasje eller overstige et nærmere angitt antall prøvingssykluser uten svikt. Antallet sykluser før
svikt oppstår, sammen med sted og beskrivelse av svikten, skal registreres.
d) Prøving i åpen ild: Formålet med prøvingen er å framskaffe dokumentasjon på at beholderen med
brannvernsystem ikke sprenges når den prøves under nærmere angitte brannforhold. Beholderen, som er
trykksatt til driftstrykk, skal bare slippe ut trykk gjennom trykkavlastningsinnretningen og skal ikke briste.
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e) Gjennomtrengingsprøving: Formålet med prøvingen er å framskaffe dokumentasjon på at beholderen ikke
brister når den gjennomtrenges av en kule. For å bevise dette skal hele beholderen med beskyttelsesbelegg
settes under trykk og deretter gjennomtrenges av en kule. Beholderen skal ikke briste.
f)

Prøving av eksponering for kjemikalier: Formålet med prøvingen er å framskaffe dokumentasjon på at
beholderen kan motstå eksponering for nærmere angitte kjemiske stoffer. For å bevise dette blir beholderen
eksponert for forskjellige kjemiske løsninger. Trykket i beholderen blir økt til en gitt verdi, og det utføres en
sprengningsprøving som nevnt i bokstav a). Beholderen skal nå et nærmere angitt sprengningstrykk, som skal
registreres.

g) Prøving av toleranse for svikt i komposittmateriale: Formålet med prøvingen er å framskaffe dokumentasjon på
at hydrogenbeholderen kan motstå eksponering for høyt trykk. For å bevise dette skal sprekker av en nærmere
angitt form skjæres inn i beholderens sidevegg og et nærmere angitt antall trykksykluser utføres. Beholderen
skal ikke lekke eller briste innenfor et antall sykluser, men kan svikte på grunn av lekkasje i de gjenværende
prøvingssyklusene. Antallet sykluser før svikt oppstår, sammen med sted og beskrivelse av svikten, skal
registreres.
h) Akselerert spenningsbruddprøving: Formålet med prøvingen er å framskaffe dokumentasjon på at
hydrogenbeholderen kan motstå eksponering for høyt trykk og høye temperaturer ved grensen for det tillatte
driftsområdet i et lengre tidsrom. For å bevise dette blir beholderen i et nærmere angitt tidsrom eksponert
for nærmere angitte trykk‑ og temperaturforhold, og gjennomgår deretter en sprengningsprøving som nevnt i
bokstav a). Beholderen skal nå et nærmere angitt sprengningstrykk.
i)

Prøving av syklisk trykkbelastning ved ekstremtemperatur: Formålet med prøvingen er å framskaffe
dokumentasjon på at hydrogenbeholderen kan motstå trykkvariasjoner under forskjellige temperaturforhold.
For å bevise dette gjennomgår beholderen, uten beskyttelsesbelegg, hydraulisk syklusprøving ved at den
utsettes for ekstreme omgivelsesforhold, og gjennomgår deretter en sprengningsprøving og en tetthetsprøving
som nevnt i bokstav a) og k). Under prøvingssyklusen skal beholderne ikke vise tegn på brudd, lekkasje eller
rakning av fibrer. Beholderen skal ikke sprenges ved et nærmere angitt trykk.

j)

Slagprøving: Formålet med prøvingen er å framskaffe dokumentasjon på at hydrogenbeholderen er
i driftsmessig stand etter at den er blitt utsatt for nærmere angitte mekaniske slag. For å bevise dette blir
beholderen utsatt for en fallprøving, og deretter utføres et nærmere angitt antall trykksykluser. Beholderen
skal ikke lekke eller briste innenfor et nærmere angitt antall sykluser, men kan svikte på grunn av lekkasje i de
gjenværende prøvingssyklusene.

k) Tetthetsprøving: Formålet med prøvingen er å framskaffe dokumentasjon på at hydrogenbeholderen ikke viser
tegn på lekkasje under nærmere angitte forhold. For å bevise dette skal beholderen settes under trykk opp til
nominelt driftstrykk. Den skal ikke vise tegn på lekkasje i form av sprekker, porer eller lignende defekter.
l)

Permeasjonsprøving: Formålet med prøvingen er å framskaffe dokumentasjon på at hydrogenbeholderen
ikke slipper gjennom mer enn en bestemt mengde. For å bevise dette skal beholderen settes under trykk med
gassformig hydrogen til nominelt driftstrykk og deretter overvåkes for gjennomtrenging i et lukket kammer i et
nærmere angitt tidsrom under nærmere angitte temperaturforhold.

m) Vridningsprøving for nav: Formålet med prøvingen er å framskaffe dokumentasjon på at hydrogenbeholderen
kan motstå det angitte vridningsmomentet. For å bevise dette påføres et moment på beholderen fra forskjellige
retninger. Deretter utføres en sprengningsprøving og en tetthetsprøving som nevnt i bokstav a) og k). Beholderen
skal oppfylle kravene til sprengnings‑ og tetthetsprøving. Påført moment, lekkasje og sprengningstrykk skal
registreres.
n) Prøving av påfyllingssykluser for gassformig hydrogen: Formålet med prøvingen er å framskaffe dokumentasjon
på at hydrogenbeholderen kan motstå store trykkvariasjoner når det benyttes gassformig hydrogen. For å
bevise dette gjennomgår beholderen en rekke trykksykluser der det benyttes gassformig hydrogen og deretter
en tetthetsprøving som nevnt i bokstav k). Forringelser som tretthetssprekker eller elektrostatisk utladning i
beholderen skal undersøkes. Beholderen skal oppfylle kravene til tetthetsprøving. Beholderen skal ikke vise
noen tegn på forringelse, som tretthetssprekker eller elektrostatisk utladning.

________
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VEDLEGG V
Prøvingsmetoder for andre hydrogenkomponenter enn hydrogenbeholdere konstruert for å bruke komprimert
(gassformig) hydrogen
TYPE PRØVING
HYDROGENKOMPONENT

Prøving av
materialer

Prøving av
korrosjons
bestandighet

Holdbarhets
prøving

Prøving av
syklisk trykk
belastning

Prøving av
indre tetthet

Prøving av
ytre tetthet

Trykkavlastningsinnretninger
Automatiske ventiler
Manuelle ventiler
Tilbakeslagsventiler
Trykkavlastningsventiler
Varmevekslere
Påfyllingsforbindelser eller
-beholdere
Trykkregulatorer
Følere for hydrogensystemer
Bøyelige drivstoffledninger
Rørdeler
Hydrogenfiltre
Beholdere på avtakbart
oppbevaringssystem

Med forbehold for særlige krav til forskjellige hydrogenkomponenter skal prøvingsmetodene som anvendes ved
typegodkjenning av andre hydrogenkomponenter enn beholdere som er konstruert for å bruke komprimert (gassformig)
hydrogen, omfatte følgende:
1.

Prøving av materialer:
1.1. Prøving av forenlighet med hydrogen som nevnt i bokstav j) i vedlegg III.
1.2. Aldringsprøving: Formålet med prøvingen er å kontrollere om ikke-metallholdige materialer som benyttes i en
hydrogenkomponent, kan motstå aldring. Det tillates ingen synlige sprekker i prøvingseksemplarene.
1.3. Prøving av forenlighet med ozon: Formålet med prøvingen er å kontrollere om elastomermaterialet
i en hydrogenkomponent er forenlig med ozoneksponering. Det tillates ingen synlige sprekker i
prøvingseksemplarene.

2.

Prøving av korrosjonsbestandighet som nevnt i bokstav e) i vedlegg III.

3.

Holdbarhetsprøving som nevnt i bokstav c) i vedlegg III.

4.

Prøving av syklisk trykkbelastning som nevnt i bokstav i) i vedlegg III. Hydrogenkomponentene skal ikke vise
synlige tegn på deformasjon eller ekstrudering og skal oppfylle kravene i prøvingene av indre og ytre tetthet.

5.

Prøving av indre tetthet: Formålet med prøvingen er å framskaffe dokumentasjon på at nærmere angitte
hydrogenkomponenter er fri for innvendig lekkasje. For å bevise dette skal hydrogenkomponentene settes under
trykk under forskjellige temperaturforhold og overvåkes for utettheter. Hydrogenkomponentene skal være fri for
bobler og ikke ha noen innvendig lekkasje som er større enn en nærmere angitt hastighet.

6.

Prøving av ytre tetthet som nevnt i bokstav b) i vedlegg III.

_______
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VEDLEGG VI
Krav til montering av hydrogenkomponenter og ‑systemer
1.

Hydrogensystemet skal monteres slik at det er beskyttet mot skade.
Det skal være isolert fra varmekilder i kjøretøyet.

2.

Hydrogenbeholderen kan fjernes bare for utskifting med en annen hydrogenbeholder, for påfylling eller for
vedlikehold.
I et kjøretøy med forbrenningsmotor skal beholderen ikke monteres i kjøretøyets motorrom.
Beholderen skal være tilstrekkelig beskyttet mot alle former for korrosjon.

3.

Det skal treffes tiltak for å forhindre fylling av feil drivstoff på kjøretøyet, for å hindre lekkasje av hydrogen under
påfylling, og for å sikre at fjerning av et avtakbart oppbevaringssystem for hydrogen skjer på en sikker måte.

4.

Påfyllingsforbindelsen eller -beholderen skal være sikret mot feiljustering og være beskyttet mot skitt og vann.
Påfyllingsforbindelsen eller -beholderen skal være integrert med en tilbakeslagsventil eller en ventil med samme
funksjon. Dersom påfyllingsforbindelsen ikke er montert direkte på beholderen, skal påfyllingsledningen sikres
med en tilbakeslagsventil eller en ventil med samme funksjon som er montert direkte på eller inne i beholderen.

5.

Hydrogenbeholderen skal være montert og festet slik at de angitte akselerasjonene kan absorberes uten skade på
sikkerhetsrelaterte deler når hydrogenbeholderne er fulle.

6.

Hydrogentilførselsledningene skal være sikret med en automatisk stoppeventil montert direkte på eller inne
i beholderen. Ventilen skal lukke dersom en funksjonssvikt i hydrogensystemet krever dette, eller dersom
det forekommer en annen hendelse som fører til lekkasje av hydrogen. Når framdriftssystemet er slått av, skal
drivstofforsyningen fra beholderen til framdriftssystemet slås av og være avslått til systemet skal i drift igjen.

7.

Dersom det skjer en ulykke, skal den automatiske stoppeventilen som er montert direkte på eller inne i beholderen,
stenge av gasstrømmen fra beholderen.

8.

Hydrogenkomponenter, herunder alle beskyttende materialer som utgjør en del av slike komponenter, skal ikke stikke
ut over kjøretøyets ytre omriss eller beskyttelseskonstruksjon. Dette får ikke anvendelse på en hydrogenkomponent
som er tilstrekkelig beskyttet og der ingen del av den befinner seg utenfor denne beskyttelseskonstruksjonen.

9.

Hydrogensystemet skal være montert slik at det er beskyttet mot skade så langt dette er praktisk mulig, for
eksempel skade som skyldes bevegelige kjøretøykomponenter, slag, partikler, lasting eller lossing av kjøretøyet
eller forskyvning av last.

10. Hydrogenkomponenter skal ikke være plassert nær eksosanlegget til en forbrenningsmotor eller andre varmekilder,
med mindre slike komponenter er tilstrekkelig beskyttet mot varme.
11. Ventilasjons‑ eller varmesystemet for kupeen og steder der lekkasje eller akkumulering av hydrogen er mulig, skal
utformes slik at hydrogen ikke trekkes inn i kjøretøyet.
12. Dersom det skjer en ulykke, skal det så langt det er praktisk mulig, sikres at trykkavlastningsinnretningen og det
tilknyttede utluftingssystemet fortsatt kan fungere. Utluftingssystemet til trykkavlastningsinnretningen skal være
tilstrekkelig beskyttet mot skitt og vann.
13. Kupeen i kjøretøyet skal være atskilt fra hydrogensystemet for å unngå akkumulering av hydrogen. Det skal sikres
at en eventuell drivstofflekkasje fra beholderen eller tilhørende utstyr ikke slipper inn i kupeen i kjøretøyet.
14. Hydrogenkomponenter som kan lekke hydrogen inn i kupeen eller bagasjerommet eller andre ikke‑ventilerte rom,
skal være innesluttet i et gasstett hus eller en tilsvarende løsning som angitt i gjennomføringstiltakene.
15. Elektrisk drevne innretninger som inneholder hydrogen, skal være isolert slik at det ikke går strøm gjennom deler
som inneholder hydrogen, for å hindre elektriske gnister i tilfelle brudd.
Metallholdige komponenter i hydrogensystemet skal ha elektrisk gjennomgang til kjøretøyets jord.
16. Etiketter eller andre metoder for identifisering skal benyttes for å angi overfor redningstjenestene at kjøretøyet
drives med hydrogen, og at det benyttes flytende eller komprimert (gassformig) hydrogen.

_______
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VEDLEGG VII

Endringer av direktiv 2007/46/EF
I direktiv 2007/46/EF gjøres følgende endringer:
1.

I del I i vedlegg IV skal ny rad i tabellen lyde:
Num
mer

«62
2.

Emne

Hydrogensystem

Forordning (EF) L 35 av
nr. 79/2009
4.2.2009, s. 32.

«62

«62

«62

Hydrogensystem

N3

X

X

X

X

X

X»

Forordning (EF) nr. 79/2009

O1

O2

O3

O4

Henvisning til EFT/EUT

M1

L 35 av 4.2.2009, s. 32.

X»

Rettsakt (1)

Hydrogensystem

Gjelder for
versjoner

Endret ved

Forordning (EF) nr. 79/2009»

Emne

Rettsakt

Hydrogensystem

M1 ≤ 2500 (1) kg M1 > 2500 (1) kg

Forordning (EF) nr.
79/2009

Emne

Hydrogensystem

Q

G+Q

M2

M3

G+Q

G + Q»

Rettsakt

Forordning (EF) nr.
79/2009

M1

M2

M3

N1

N2

N3

A

A

A

A

A

A»

O1

O2

O3

O4

I tillegg 3 til vedlegg XI skal ny rad i tabellen lyde:
Num
mer

«62

Emne

Rettsakt

Hydrogensystem

M1

Forordning (EF) nr. 79/2009

X»

I tillegg 4 til vedlegg XI skal ny rad i tabellen lyde:
Nummer

«62
8.

N2

I tillegg 2 til vedlegg XI skal ny rad i tabellen lyde:
Nummer

7.

N1

I tillegg I til vedlegg XI skal ny rad i tabellen lyde:
Nummer

6.

M3

I tillegget til vedlegg VI skal ny rad i tabellen lyde:

«62.

5.

M2

Rettsakt

Emne

4.

M1

I tillegget til del I i vedlegg IV skal ny rad i tabellen lyde:
Emne

3.

Gyldighetsområde

Henvisning til
EFT/EUT

Rettsakt

Emne

Rettsakt

Hydrogensystem

Forordning (EF) nr.
79/2009

M2

M3

N1

N2

N3

Q

Q

Q

Q

Q»

O1

O2

O3

O4

I tillegg 5 til vedlegg XI skal ny rad i tabellen lyde:
Num
mer

«62

Emne

Hydrogensystem

Rettsakt

Forordning (EF) nr. 79/2009

Mobil kran i
gruppe N3

X»
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 595/2009

25.8.2016

2016/EØS/47/02

av 18. juni 2009
om typegodkjenning av motorvogner og motorer med hensyn til utslipp fra tunge kjøretøyer (Euro VI), om tilgang til
opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, om endring av forordning (EF) nr. 715/2007 og direktiv 2007/46/EF,
og om oppheving av direktiv 80/1269/EØF, 2005/55/EF og 2005/78/EF(*)

EUROPAPARLAMENTET OG
EUROPEISKE UNION HAR —

RÅDET

FOR

DEN

2)

Denne forordning er en ny særforordning i forbindelse
med den framgangsmåten for typegodkjenning i
Fellesskapet som ble innført ved europaparlamentsog 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). Vedlegg
IV, VI og XI til nevnte direktiv bør derfor endres.

3)

Etter anmodning fra Europaparlamentet er det innført en
ny regelverksmodell for Fellesskapets kjøretøyregelverk.
Denne forordning bør derfor fastsette bare grunnleggende
bestemmelser om utslipp fra kjøretøyer, mens de tekniske
spesifikasjonene bør fastsettes ved gjennomføringstiltak
vedtatt etter komitéframgangsmåter.

4)

Fellesskapets sjette miljøhandlingsprogram, vedtatt ved
europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1600/2002/
EF av 22. juli 2002(4), fastslår behovet for å redusere
forurensningen til nivåer som har minst mulig skadelige
virkninger for menneskers helse, idet det særlig tas hensyn
til sårbare befolkningsgrupper og miljøet som helhet. I
Fellesskapets regelverk er det fastsatt hensiktsmessige
standarder for luftkvalitet og vern av menneskers
helse, særlig når det gjelder følsomme personer, samt
for nasjonale utslippstak. Etter sin melding av 4. mai
2001, som etablerte CAFE-programmet («Clean Air For
Europe»), vedtok Kommisjonen 21. september 2005 en
ny melding om en tematisk strategi for luftforurensning
(«Thematic strategy for air pollution»). En av
konklusjonene i denne tematiske strategien er at

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 omfatter et område uten indre grenser,
der fritt varebytte og fri bevegelighet for personer,
tjenester og kapital må sikres. For dette formål er det
innført en omfattende typegodkjenningsrutine for
motorvogner i Fellesskapet. De tekniske kravene til
typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp
bør derfor harmoniseres for å unngå at det blir innført
krav som varierer fra medlemsstat til medlemsstat, og for
å sikre et høyt nivå med hensyn til miljøvern.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 188 av 18.7.2009, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 41/2012 av 30. mars 2012
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 43 av 2.8.2012, s. 22.
(1) EUT C 211 av 19.8.2008, s. 12.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 16. desember 2008 (ennå ikke offentliggjort i
EUT) og rådsbeslutning av 8. juni 2009.

(3)
(4)

EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1.
EUT L 242 av 10.9.2002, s. 1.
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ytterligere reduksjoner i utslipp fra transportsektoren
(luft‑, sjø‑ og landtransport), fra husholdningene og fra
energi‑, landbruks‑ og industrisektoren er nødvendige
for å nå EUs mål for luftkvalitet. I denne sammenheng
bør oppgaven med å redusere utslipp fra kjøretøyer ses
på som en del av en samlet strategi. Standardene Euro
5 og Euro 6 er blant tiltakene som er utformet for å
redusere de faktiske utslippene fra kjøretøyer i bruk av
luftforurensende stoffer som forurensende partikler og
ozondannende stoffer som nitrogenoksider (NOx) og
hydrokarboner.
5)

For å nå EUs mål for luftkvalitet kreves kontinuerlig
innsats for å redusere utslipp fra kjøretøyer. Av den
grunn bør bransjen gis klar informasjon om framtidige
utslippsgrenseverdier, og den bør gis en tilstrekkelig frist
til å oppfylle disse og til å utvikle nødvendig teknologi.

6)

Det er særlig nødvendig med en betydelig reduksjon i
NOx-utslipp fra tunge kjøretøyer for å bedre luftkvaliteten
og overholde grenseverdiene for forurensning og
nasjonale utslippstak. Ved å fastsette grenseverdier
for NOx-utslipp på et tidlig tidspunkt bør det oppnås
langsiktig planleggingssikkerhet for kjøretøyprodusenter
i hele Den europeiske union.

7)

Når det fastsettes utslippsstandarder, er det viktig å ta
hensyn til følgene for konkurranseevnen i markedene og
for produsentene, de direkte og indirekte kostnader som
pålegges foretakene, og fordelene som oppnås når det
gjelder å stimulere til nyskaping, forbedre luftkvaliteten,
redusere helseutgiftene og øke forventet levealder.

8)

Ubegrenset tilgang til opplysninger om reparasjon av
kjøretøyer, via et standardisert format som kan benyttes
til å hente ut de tekniske opplysningene, og effektiv
konkurranse på markedet for informasjonstjenester
som gjelder reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer,
er nødvendig for å forbedre det indre markeds
virkemåte, særlig med hensyn til det frie varebyttet,
etableringsadgangen og adgangen til å yte tjenester.
En stor andel av slike opplysninger er knyttet til
egendiagnosesystemer (OBD‑systemer) og deres
samvirking med andre kjøretøysystemer. Det er nødvendig
å fastsette tekniske spesifikasjoner som produsentene skal
følge når det gjelder framlegging av opplysninger på
deres nettsteder, sammen med målrettede tiltak for å sikre
rimelig tilgang for små og mellomstore bedrifter (SMB).

9)

Senest 7. august 2013 bør Kommisjonen gjennomgå
virkningen av ordningen med ubegrenset tilgang til
opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer
med sikte på å avgjøre om det vil være hensiktsmessig å
konsolidere alle bestemmelser om tilgang til opplysninger
om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer innenfor
det reviderte rammedirektivet om typegodkjenning.
Dersom bestemmelsene som vedrører tilgang til slike
opplysninger, blir konsolidert på denne måten, bør de
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tilsvarende bestemmelsene i denne forordning oppheves,
så lenge eksisterende rettigheter vedrørende tilgang
til opplysninger om reparasjon og vedlikehold blir
opprettholdt.

10) Kommisjon bør oppmuntre til utvikling av et internasjonalt
standardformat for ubegrenset og standardisert tilgang til
opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer,
for eksempel gjennom arbeidet til Den europeiske
standardiseringsorganisasjon (CEN).

11) Det er avgjørende at det etableres en felles europeisk
standard for formatet for opplysninger om OBD-systemet
og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer. Fram
til en slik standard er vedtatt, bør opplysninger om
OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av
kjøretøyer som gjelder tunge kjøretøyer, framlegges
på en lett tilgjengelig måte og i et format som sikrer
tilgang uten forskjellsbehandling. Opplysningene bør
gjøres tilgjengelige på produsentenes nettsteder, eller
dersom dette ikke er praktisk gjennomførbart på grunn av
opplysningenes art, i et annet hensiktsmessig format.

12) Kommisjonen bør løpende vurdere utslipp som det ennå
ikke er fastsatt regler for, og som oppstår som følge av
mer omfattende bruk av nye drivstoffsammensetninger,
ny motorteknologi og nye utslippskontrollsystemer. Om
nødvendig bør Kommisjonen også framlegge forslag
for Europaparlamentet og Rådet med sikte på å fastsette
regler for slike utslipp.

13) Det bør oppmuntres til å innføre kjøretøyer som bruker
alternative drivstoffer som kan gi lave utslipp av NOx
og partikler. Det bør derfor innføres grenseverdier for
hydrokarboner, ikke-metanholdige hydrokarboner og
metan.

14) For å sikre at utslipp av ultrafine forurensende partikler
(PM 0,1 µm og mindre) blir kontrollert, bør Kommisjonen
gis mulighet til å vedta en antallbasert metode for utslipp
av forurensende partikler, i tillegg til den massebaserte
metoden som nå benyttes. Den antallbaserte metoden
for utslipp av partikler bør baseres på resultatene av
partikkelmålingsprogrammet (PMP) til De forente
nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (UN-ECE)
og være i samsvar med eksisterende ambisiøse miljømål.

15) For at disse miljømålene skal kunne nås, bør det angis
at grenseverdiene for partikkelantall sannsynligvis
vil gjenspeile de høyeste prestasjonsnivåene som for
øyeblikket kan nås med partikkelfiltre ved hjelp av den
beste tilgjengelige teknologien.
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16) Kommisjonen
bør
vedta
verdensomspennende
harmoniserte kjøresykluser i den prøvingsmetoden
som danner grunnlaget for utslippsreglene ved EFtypegodkjenning. Bruk av bærbare utslippsmålesystemer
for å kontrollere faktiske utslipp fra kjøretøyer i bruk og
innføring av framgangsmåter for å kontrollere utslipp
utenom syklusene bør også tas i betraktning.
17) Ettermontering av dieselpartikkelfiltre på tunge kjøretøyer
kan føre til høyere utslipp av nitrogendioksid (NO2). Som
ledd i den tematiske strategien for luftforurensning, bør
Kommisjonen derfor lage et utkast til forslag til regelverk
for å harmonisere nasjonal lovgivning om ettermontering,
og sikre at det omfatter miljøforhold.
18) OBD‑systemer er viktige ved kontroll av utslipp når
kjøretøyet er i bruk. Ettersom det er viktig at de virkelige
utslippene kontrolleres, bør Kommisjonen løpende
vurdere kravene til slike systemer og toleransetersklene
for overvåkingsfeil.
19) For at det skal være mulig å overvåke hvor mye denne
sektoren som helhet bidrar til det globale utslippet
av klimagasser, bør Kommisjonen innføre måling av
drivstofforbruk og karbondioksidutslipp (CO2) fra tunge
kjøretøyer.
20) For å fremme markedet for rene og energieffektive
kjøretøyer
bør
Kommisjonen
undersøke
gjennomførbarheten og utviklingen av en definisjon og
en metode for beregning av energiforbruk og CO2-utslipp
for hele kjøretøyer og ikke bare for motorer, uten at dette
skal berøre bruken av virtuell og faktisk prøving. En
slik definisjon og metode bør også omfatte alternative
kraftoverføringssystemer (f.eks. hybridkjøretøyer) og
virkningene av forbedringer på kjøretøyene, for eksempel
aerodynamiske egenskaper, vekt, belastningskapasitet
og rullemotstand. Dersom det kan utarbeides en egnet
metode for framlegging og sammenligning, skal det
drivstofforbruket og de CO2-utslippene som framkommer,
gjøres offentlig tilgjengelige for de forskjellige
kjøretøytypene.
21) For å få bedre kontroll med faktiske utslipp fra kjøretøyer
i bruk, herunder utslipp utenom syklusene, og for å
forenkle samsvarprosessen etter at kjøretøyene er tatt
i bruk, bør det innenfor en passende frist vedtas en
prøvingsmetode og prestasjonskrav basert på bruk av
bærbare utslippsmålesystemer.
22) Med sikte på å oppfylle EUs mål for luftkvalitet bør
Kommisjonen innføre harmoniserte bestemmelser for
å sikre at utslipp utenom syklus fra tunge kjøretøyer og
deres motorer kontrolleres hensiktsmessig over et bredt
spekter av driftsforhold for motoren og omgivelsene.
23) Det er et grunnleggende krav for å overholde de fastsatte
standardene for utslipp av forurensende stoffer at
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etterbehandlingssystemet fungerer riktig, særlig når det
gjelder NOx. I forbindelse med dette bør det innføres
tiltak som sikrer riktig drift av systemer som er avhengig
av bruk av en reagens.

24) Medlemsstatene kan ved hjelp av økonomiske
stimuleringstiltak framskynde markedsføringen av
kjøretøyer som oppfyller kravene som vedtas på
fellesskapsplan. Denne forordning bør ikke påvirke
medlemsstatenes rett til å la utslipp omfattes av metoden
for beregning av kjøretøyavgifter.

25) Dersom medlemsstatene utarbeider tiltak for å sikre
ettermontering på eksisterende tunge kjøretøyer, skal
slike tiltak bygge på Euro VI-standardene.

26) Medlemsstatene bør fastsette regler om sanksjoner
ved overtredelse av bestemmelsene i denne forordning
og sikre at de håndheves. Disse sanksjonene bør være
virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke
avskrekkende.

27) Kravene til motorvogners motoreffekt i rådsdirektiv
80/1269/EØF av 16. desember 1980 om tilnærming
av medlemsstatenes lovgivning om motorvogners
motoreffekt(1) bør innføres i denne forordning og i
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007
av 20. Juni 2007 om typegodkjenning av motorvogner
med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer
(Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til opplysninger om
reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer(2). Forordning
(EF) nr. 715/2007 bør derfor endres, og direktiv 80/1269/
EØF bør oppheves.

28) Med sikte på å forenkle Fellesskapets regelverk bør det
eksisterende regelverket for utslipp fra tunge kjøretøyer,
det vil si direktiv 2005/55/EF(3) og kommisjonsdirektiv
2005/78/EF(4), erstattes med en forordning. Bruk
av en forordning bør sikre at de detaljerte tekniske
bestemmelsene kommer direkte til anvendelse på
produsenter, godkjenningsmyndigheter og tekniske
tjenester, og at de kan ajourføres på en rask og effektiv
måte. Direktiv 2005/55/EF og 2005/78/EF bør derfor
oppheves, og forordning (EF) nr. 715/2007 bør endres.
(1)
(2)
(3)

(4)

EFT L 375 av 31.12.1980, s. 46.
EUT L 171 av 29.6.2007, s. 1.
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 (EUT L 275 av 20.10.2005, s. 1).
Kommisjonsdirektiv 2005/78/EF av 14. november 2005 om gjennomføring
av direktiv 2005/55/EF og om endring av vedlegg I, II, III, IV og VI til
nevnte direktiv (EUT L 313 av 29.11.2005, s. 1).
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29) 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).

30) Særlig bør Kommisjonen gis myndighet til å innføre
partikkelantallbaserte grenseverdier i vedlegg I, til
eventuelt å angi verdien for tillatte nivåer av NO2delen i grenseverdien for NOx, til å innføre særlige
metoder, prøvinger og krav til typegodkjenning samt en
metode for måling av partikkelantall og til å treffe tiltak
vedrørende utslipp utenom syklusene, bruk av bærbare
utslippsmålingssystemer, tilgang til opplysninger
om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer og
prøvingssykluser som benyttes til å måle utslipp. Siden
disse tiltakene har allmenn gyldighet og er beregnet på å
endre ikke-grunnleggende deler av denne forordning ved
å supplere den med nye, ikke-grunnleggende deler, bør de
vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med
kontroll fastsatt i artikkel 5a i beslutning 1999/468/EØF.

31) Ettersom målet for denne forordning, som er å
virkeliggjøre det indre marked gjennom innføring av felles
tekniske krav til utslipp fra motorvogner og garantert
tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av
kjøretøyer for uavhengige operatører på samme grunnlag
som for autoriserte forhandlere og reparatører, ikke kan
nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene 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:

Artikkel 1
Formål
Denne forordning fastsetter felles tekniske krav til
typegodkjenning av motorvogner, motorer og reservedeler med
hensyn til utslipp fra disse.

Denne forordning fastsetter også regler for samsvarskontroll
av kjøretøyer og motorer i bruk, forurensningsreduserende
innretningers holdbarhet, egendiagnosesystemer (OBDsystemer), måling av drivstofforbruk og CO2-utslipp, tilgang
til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og
vedlikehold av kjøretøyer.
(1)

EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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Artikkel 2
Virkeområde
Denne forordning får anvendelse på motorvogner i gruppe M1,
M2, N1 og N2 som definert i vedlegg II til direktiv 2007/46/
EF med en referansemasse på mer enn 2 610 kg, og på alle
motorvogner i gruppe M3 og N3 som definert i nevnte vedlegg.
Denne forordning berører ikke artikkel 2 nr. 2 i forordning (EF)
nr. 715/2007.

På anmodning fra produsenten utvides typegodkjenningen
for et etappevis ferdigoppbygd kjøretøy gitt i samsvar med
denne forordning og dens gjennomføringstiltak til det delvis
oppbygde kjøretøyet med en referansemasse på høyst 2610
kg. Typegodkjenninger utvides dersom produsenten kan
dokumentere at alle karosserikombinasjoner som forventes å
bli bygd på det delvis oppbygde kjøretøyet, øker kjøretøyets
referansemasse til over 2610 kg.

På anmodning fra produsenten skal typegodkjenning av
et kjøretøy gitt i samsvar med denne forordning og dens
gjennomføringstiltak, utvides til dets varianter og versjoner
med en referansemasse på over 2380 kg, forutsatt at det også
oppfyller kravene som gjelder måling av klimagassutslipp og
drivstofforbruk fastsatt i forordning (EF) nr. 715/2007 og dens
gjennomføringstiltak.

Artikkel 3
Definisjoner
I denne forordning menes med:
1. «motor» framdriftskilden i et kjøretøy, som kan gis
typegodkjenning som separat teknisk enhet i henhold til
artikkel 3 nr. 25 i direktiv 2007/46/EF,
2. «forurensende gasser» eksosutslipp av karbonmonoksid,
NOx, uttrykt som NO2- ekvivalenter, samt hydrokarboner,
3. «forurensende partikler» bestanddeler av eksos som er
fjernet fra den uttynnede eksosen ved en høyeste temperatur
på 325 K (52 °C) ved hjelp av de filtrene som er beskrevet
i prøvingsmetoden for å kontrollere gjennomsnittlige
eksosutslipp,
4. «eksosutslipp» utslipp av forurensende gasser og partikler,
5. «veivhus» rom i eller utenfor en motor som er forbundet
med bunnpannen ved interne eller eksterne rør som gasser
og damper kan slippe ut gjennom,
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6. «forurensningsreduserende innretning» de delene av et
kjøretøy som kontrollerer og/eller reduserer eksosutslipp,
7. «egendiagnosesystem» eller «OBD-system» et system på et
kjøretøy eller koblet til en motor som er i stand til å oppdage
funksjonssvikt og eventuelt angi forekomst av slike ved
hjelp av et varselsystem, eller til å fastslå det sannsynlige
stedet for funksjonssvikt ved hjelp av opplysninger som er
lagret i et dataminne, og til å sende disse opplysningene ut
fra kjøretøyet,
8. «alternativ kontrollstrategi» en utslippskontrollstrategi som
reduserer utslippskontrollens effektivitet under driftsforhold
for omgivelsene og motoren som forekommer ved normal
drift av kjøretøyet eller utenom prøvingsmetodene for
typegodkjenning,
9. «forurensningsreduserende
originalinnretning»
en
forurensningsreduserende innretning eller en enhet av slike
innretninger som omfattes av typegodkjenningen som er
gitt for vedkommende kjøretøy,
10. «forurensningsreduserende
reserveinnretning»
en
forurensningsreduserende innretning, eller en enhet
av slike innretninger, som er ment å erstatte en
forurensningsreduserende originalinnretning, og som
kan godkjennes som separat teknisk enhet som definert i
artikkel 3 nr. 25 i direktiv 2007/46/EF,
11. «opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer»
alle opplysninger som kreves for diagnose, service, kontroll,
periodisk kontroll, reparasjon, omprogrammering eller
reinitialisering av eller fjerndiagnosestøtte for kjøretøyet,
og som produsentene gir sine autoriserte forhandlere og
reparatører, herunder alle senere endringer av og tillegg
til slike opplysninger. Disse opplysningene omfatter alle
opplysninger som er nødvendige for montering av deler
eller utstyr på kjøretøyer,
12. «produsent» den personen eller det organet som er
ansvarlig overfor godkjenningsmyndigheten 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 oppbyggingen av kjøretøyet, systemet, delen eller den
tekniske enheten som skal godkjennes,
13. «uavhengig operatør» andre foretak enn autoriserte
forhandlere og reparatører som er direkte eller indirekte
involvert i reparasjon og vedlikehold av motorvogner,
særlig reparatører, produsenter eller distributører av
reparasjonsutstyr, verktøy eller reservedeler, utgivere av
teknisk informasjon, motorvognklubber, operatører som
yter bistand på veien, operatører som tilbyr kontroll‑ og
prøvingstjenester, operatører som tilbyr opplæring for
installatører, produsenter og reparatører av utstyr for
kjøretøyer som bruker alternativt drivstoff,
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14. «kjøretøy som bruker alternativt drivstoff» et kjøretøy
konstruert for å kunne drives av minst én type drivstoff som
enten er gassformig ved atmosfærisk temperatur og trykk,
eller som i hovedsak er produsert av ikke-mineralsk olje,
15. «referansemasse» massen til kjøretøyet i driftsferdig stand
minus en fast masse for føreren på 75 kg og med et fast
massetillegg på 100 kg,
16. «ulovlig
inngrep»
deaktivering,
justering
eller
modifisering av kjøretøyets utslippskontrollsystem eller
framdriftssystem, herunder all programvare eller andre
elementer for logisk styring av disse systemene, hvis
virkning, tilsiktet eller ikke, er at kjøretøyets utslippsytelse
blir dårligere.
Kommisjonen kan tilpasse definisjonen i første ledd nr. 7 slik at
den gjenspeiler den tekniske utviklingen av OBD-systemene.
Dette tiltaket, som skal endre ikke-grunnleggende deler av
denne forordning, skal vedtas etter framgangsmåten med
forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 13 nr. 2.
Artikkel 4
Produsentens forpliktelser
1. Produsentene skal dokumentere at alle nye kjøretøyer
som selges, registreres eller tas i bruk i Fellesskapet, alle nye
motorer som selges eller tas i bruk i Fellesskapet, og alle nye
forurensningsreduserende reserveinnretninger som krever
typegodkjenning i henhold til artikkel 8 og 9, som selges eller
tas i bruk i Fellesskapet, er typegodkjent i samsvar med denne
forordning og dens gjennomføringstiltak.

2. Produsentene
skal
sikre
at
framgangsmåtene
for typegodkjenning med hensyn til kontroll av
produksjonssamsvar, forurensningsreduserende innretningers
holdbarhet og samsvarskontroll av kjøretøyer i bruk er oppfylt.

De tekniske tiltakene som treffes av produsenten, skal være slik
at de sikrer at eksosutslipp, i samsvar med denne forordning og
dens gjennomføringstiltak, begrenses effektivt gjennom hele
kjøretøyets normale levetid og under normale bruksforhold.

For dette formål skal referanseverdiene for kjørelengde og
tidsforløp i forbindelse med de holdbarhetsprøvingene for
forurensningsreduserende innretninger som blir foretatt for
typegodkjenning og samsvarsprøving av kjøretøyer eller
motorer i bruk, være som følger:

a) 160 000 km eller fem år, avhengig av hva som kommer
først, for motorer som er montert i kjøretøyer i gruppe M1,
N1 og M2,
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b) 300 000 km eller seks år, avhengig av hva som kommer
først, for motorer som er montert i kjøretøyer i gruppe N2,
N3 med største teknisk tillatte masse på høyst 16 tonn og
M3, klasse I, klasse II og klasse A samt klasse B med største
teknisk tillatte masse på høyst 7,5 tonn,
c) 700 000 km eller sju år, avhengig av hva som kommer
først, for motorer som er montert i kjøretøyer i gruppe N3
med største teknisk tillatte masse på over 16 tonn og M3,
klasse III og klasse B med største teknisk tillatte masse på
over 7,5 tonn.
3. Kommisjonen skal utarbeide særlige metoder og krav til
gjennomføringen av nr. 1 og 2 i denne artikkel. Disse tiltakene,
som skal endre ikke-grunnleggende deler av denne forordning
ved å supplere den, skal vedtas etter framgangsmåten med
forskriftskomité med kontroll omhandlet i artikkel 13 nr. 2.
Artikkel 5
Krav og prøvinger
1. Produsentene skal sikre samsvar med utslippsgrensene
fastsatt i vedlegg I.
2. Produsenten skal utstyre kjøretøyer og motorer slik
at de delene som med sannsynlighet påvirker utslipp, blir
konstruert, bygd og montert slik at kjøretøyet eller motoren
ved normal bruk er i samsvar med denne forordning og dens
gjennomføringstiltak.
3. Bruk av alternative kontrollstrategier som reduserer
utslippskontrollutstyrets effektivitet, er forbudt.
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e) CO2-utslipp og drivstofforbruk,
f) utvidelse av typegodkjenninger,
g) prøvingsutstyr,
h) referansedrivstoffer, for eksempel bensin, diesel,
gassformige drivstoffer og biodrivstoffer, for eksempel
bioetanol, biodiesel og biogass,
i) måling av motoreffekt,
j) forurensningsreduserende innretningers riktige funksjon
og regenerering,
k) særlige bestemmelser for å sikre at NOx-begrensende tiltak
fungerer riktig; slike bestemmelser skal sikre at kjøretøyer
ikke kan brukes dersom de NOx-begrensende tiltakene
ikke fungerer, for eksempel på grunn av mangel på en
påkrevd reagens, feil resirkulering av eksos (EGR) eller
deaktivering av EGR.
Disse tiltakene, som skal endre ikke-grunnleggende deler av
denne forordning, blant annet ved å supplere den, skal vedtas
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt
i artikkel 13 nr. 2.
Artikkel 6
Tilgang til opplysninger

4. Kommisjonen skal treffe tiltak for gjennomføringen av
denne artikkel, herunder tiltak i forbindelse med følgende:
a) eksosutslipp, herunder prøvingssykluser, bruk av bærbare
målesystemer for å kontrollere de faktiske utslippene under
bruk, kontroll og begrensning av utslipp utenom syklusene,
fastsettelse av grenseverdier for partikkelantall samtidig
som eksisterende ambisiøse miljøkrav opprettholdes, og
utslipp ved tomgangsturtall,
b) utslipp av veivhusgasser,
c) OBD‑systemer og forurensningsreduserende innretningers
virkning i bruk,
d) forurensningsreduserende
innretningers
holdbarhet,
forurensningsreduserende reserveinnretninger, samsvarskontroll av kjøretøyer og motorer i bruk, produksjonssamsvar og teknisk kontroll,

1. Produsentene skal gi uavhengige operatører ubegrenset
og standardisert tilgang til opplysninger fra OBD-systemet,
diagnoseutstyr og annet utstyr, verktøy, herunder all relevant
programvare og opplysninger om reparasjon og vedlikehold av
kjøretøyet.

Produsentene skal sørge for et standardisert, sikkert anlegg for
fjerndiagnose, slik at uavhengige operatører kan utføre arbeid
som omfatter tilgang til kjøretøyets sikkerhetssystem.

Når det gjelder etappevis typegodkjenning, er den produsenten
som er ansvarlig for den respektive typegodkjenningen, også
ansvarlig for å sende reparasjonsopplysninger for den bestemte
etappen til både sluttprodusenten og uavhengige operatører.
Sluttprodusenten er ansvarlig for å sende opplysninger om hele
kjøretøyet til uavhengige operatører.

Artikkel 6 og 7 i forordning (EF) nr. 715/2007 får tilsvarende
anvendelse.
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Fram til den relevante standarden er vedtatt, for eksempel
gjennom arbeidet til CEN, skal opplysningene om OBDsystemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyet
framlegges på en lett tilgjengelig måte uten forskjellsbehandling.
Disse opplysningene skal gjøres tilgjengelige på produsentenes
nettsteder, eller dersom dette ikke er praktisk gjennomførbart
på grunn av opplysningenes art, i et annet hensiktsmessig
format.
2. Kommisjonen skal for gjennomføringen av nr. 1 utarbeide
og ajourføre de relevante tekniske spesifikasjonene for
hvordan opplysninger om OBD-systemer og om reparasjon og
vedlikehold av kjøretøyer skal framlegges. Kommisjonen skal
ta hensyn til nåværende informasjonsteknologi, forutsigelig
utvikling innen kjøretøyteknologi, eksisterende ISO-standarder
og muligheten for en verdensomspennende ISO-standard.
Kommisjonen kan treffe andre tiltak som er nødvendige for
gjennomføringen av nr. 1.
Disse tiltakene, som skal endre ikke-grunnleggende deler av
denne forordning, blant annet ved å supplere den, skal vedtas
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt
i artikkel 13 nr. 2.
Artikkel 7
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samsvar med denne forordning og dens gjennomføringstiltak,
anse at samsvarssertifikater ikke lenger er gyldige i henhold
til artikkel 26 i direktiv 2007/46/EF, og skal med begrunnelse
i utslipp forby registrering, salg og ibruktaking av slike
kjøretøyer.
Fra samme dato, og bortsett fra reservemotorer til kjøretøyer i
bruk, skal nasjonale myndigheter forby salg eller bruk av nye
motorer som ikke er i samsvar med denne forordning og dens
gjennomføringstiltak.
3. Uansett nr. 1 og 2 i denne artikkel og med forbehold
for ikrafttredelsen av de gjennomføringstiltakene som er
nevnt i artikkel 4 nr. 3, artikkel 5 nr. 4 og i artikkel 6 nr. 2
første ledd, og dersom en produsent anmoder om det, kan
de nasjonale myndighetene ikke med begrunnelse i utslipp
fra kjøretøyer nekte å gi EF‑typegodkjenning eller nasjonal
typegodkjenning til en ny kjøretøy- eller motortype eller forby
registrering, salg eller ibruktaking av et nytt kjøretøy og salg
eller bruk av nye motorer, dersom det aktuelle kjøretøyet eller
de aktuelle motorene er i samsvar med denne forordning og
dens gjennomføringstiltak.
Artikkel 9
Medlemsstatenes forpliktelser med hensyn til
typegodkjenning av reservedeler

1. Produsenter, reparatører og førere av kjøretøyene skal
ikke foreta inngrep i systemer som bruker en selvnedbrytende
reagens.

Salg eller montering på et kjøretøy av forurensningsreduserende
reserveinnretninger som er beregnet på å monteres i kjøretøyer
som er godkjent i henhold til denne forordning og dens
gjennomføringstiltak, er forbudt dersom de ikke er av en type
som det er gitt typegodkjenning for i samsvar med denne
forordning og dens gjennomføringstiltak.

2. Førere av kjøretøyer skal sikre at kjøretøyene ikke kjøres
uten en selvnedbrytende reagens.

Artikkel 10

Forpliktelser vedrørende systemer som bruker en
selvnedbrytende reagens

Økonomiske stimuleringstiltak
Artikkel 8
Tidsplan for anvendelse av typegodkjenning av kjøretøyer
og motorer
1. Med virkning fra 31. desember 2012 skal nasjonale
myndigheter med begrunnelse i utslipp nekte å gi EFtypegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning til nye
kjøretøy- eller motortyper som ikke er i samsvar med denne
forordning og dens gjennomføringstiltak.
Tekniske typegodkjenningsdokumenter tilsvarende utslippstrinnene før Euro VI kan gis til kjøretøyer og motorer beregnet
på eksport til tredjestater, forutsatt at slike sertifikater tydelig
angir at de aktuelle kjøretøyene og motorene ikke kan
markedsføres i Fellesskapet.
2. Med virkning fra 31. desember 2013 skal nasjonale
myndigheter når det gjelder nye kjøretøyer som ikke er i

1. Med forbehold for ikrafttredelsen av gjennomføringstiltakene til denne forordning kan medlemsstatene
fastsette økonomiske stimuleringstiltak som får anvendelse på
motorvogner i serieproduksjon, og som er i samsvar med denne
forordning og dens gjennomføringstiltak.
Disse stimuleringstiltakene får anvendelse på alle nye kjøretøyer
som bringes i omsetning i den berørte medlemsstaten, og som er
i samsvar med denne forordning og dens gjennomføringstiltak.
De skal imidlertid opphøre å gjelde senest 31. desember 2013.
2. Med forbehold for ikrafttredelsen av gjennomføringstiltakene til denne forordning kan medlemsstatene gi
økonomiske stimuleringstiltak til ettermontering for å oppfylle
utslippsgrenseverdiene angitt i vedlegg I for kjøretøyer i bruk
og til opphogging av kjøretøyer som ikke er i samsvar med
denne forordning og dens gjennomføringstiltak.
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3. For hver type motorvogn skal de økonomiske
stimuleringstiltakene nevnt i nr. 1 og 2 ikke overstige
tilleggskostnaden for de tekniske innretningene som brukes
for å sikre samsvar med utslippsgrensene angitt i vedlegg I,
herunder kostnaden ved montering i kjøretøyet.
4. Kommisjonen skal underrettes om planer om å innføre
eller endre de økonomiske stimuleringstiltakene nevnt i nr. 1
og 2.
Artikkel 11

Nr. 47/23

verdensforumet for harmonisering av kjøretøyforskrifter, skal
Kommisjonen, uten å senke nivået for miljøvern i Fellesskapet:
a) som en ytterligere kontroll med partikkelutslipp innføre
partikkelantallbaserte grenseverdier på et nivå som
passer til de teknologiene som faktisk er i bruk på det
aktuelle tidspunktet, for å overholde grenseverdien for
partikkelmasse,
b) vedta en metode for måling av partikkelantall.

Sanksjoner
1. Medlemsstatene skal fastsette bestemmelser om
sanksjoner som får anvendelse på overtredelse av bestemmelsene
i denne forordning og dens gjennomføringstiltak, 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
underrette Kommisjonen om slike bestemmelser innen 7.
februar 2011, og skal umiddelbart underrette Kommisjonen om
alle senere endringer av dem.
2. De typene av overtredelser fra produsenten som gir grunn
for sanksjoner, omfatter:
a) framlegging av falske erklæringer i forbindelse med
framgangsmåtene for godkjenning eller framgangsmåter
som fører til en tilbakekalling,
b) forfalskning av prøvingsresultater for typegodkjenning
eller samsvarskontroll av kjøretøyer i bruk,
c) tilbakeholding av opplysninger eller tekniske spesifikasjoner
som kan føre til tilbakekalling eller tilbaketrekking av
typegodkjenningen,
d) bruk av alternative kontrollstrategier,
e) nekting av tilgang til opplysninger.
De typene av overtredelser fra produsenter, reparatører eller
førere av kjøretøyer som er underlagt sanksjoner, omfatter
ulovlige inngrep i systemer som begrenser NOx-utslipp. Dette
omfatter for eksempel ulovlige inngrep i systemer som bruker
en selvnedbrytende reagens.
De typene av overtredelser som begås av førere av kjøretøyer
som er underlagt sanksjoner, omfatter kjøring av et kjøretøy
uten en selvnedbrytende reagens.
Artikkel 12
Omdefinering av spesifikasjoner
1. Etter avslutningen av de relevante delene av PMP
(partikkelmålingsprogrammet) til UN-ECE, utført i regi av

Kommisjon skal også, uten å senke nivået for miljøvern i
Fellesskapet, eventuelt angi en grenseverdi for utslipp av
NO2 i tillegg til grenseverdien for samlet utslipp av NOx.
Grenseverdien for utslipp av NO2 skal fastsettes på et nivå som
gjenspeiler ytelsen i eksisterende teknologier.
Disse tiltakene, som skal endre ikke-grunnleggende deler av
denne forordning, blant annet ved å supplere den, skal vedtas
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt
i artikkel 13 nr. 2.
2. Kommisjonen skal fastsette korrelasjonsfaktorer mellom
europeisk ikke-stasjonær syklus (ETC) og europeisk stasjonær
syklus (ESC) som beskrevet i direktiv 2005/55/EF, og den
verdensomspennende harmoniserte ikke-stasjonære kjøresyklus
(WHTC) og den verdensomspennende harmoniserte stasjonære
kjøresyklus (WHSC), og skal tilpasse grenseverdiene i tråd
med dette. Disse tiltakene, som skal endre ikke-grunnleggende
deler av denne forordning, blant annet ved å supplere den,
skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med
kontroll nevnt i artikkel 13 nr. 2.
3. Kommisjonen skal løpende vurdere de metodene,
prøvingene og kravene som er nevnt i artikkel 5 nr. 4, samt de
prøvingssyklusene som benyttes til å måle utslipp.
Dersom det ved gjennomgåelsen framgår at disse metodene,
prøvingene, kravene og prøvingssyklusene ikke lenger er
fyllestgjørende eller ikke lenger gir uttrykk for faktiske utslipp,
skal de tilpasses slik at de i tilstrekkelig grad gir uttrykk for de
utslippene som blir generert av virkelig kjøring på vei. Disse
tiltakene, som skal endre ikke-grunnleggende deler av denne
forordning, blant annet ved å supplere den, skal vedtas etter
framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i
artikkel 13 nr. 2.
4. Kommisjonen skal løpende vurdere de forurensende
stoffene som er oppført i artikkel 3 nr. 2. Dersom Kommisjonen
konkluderer med at det er hensiktsmessig å regulere utslippene
av andre forurensende stoffer, skal den framlegge forslag for
Europaparlamentet og Rådet om å endre denne forordning.
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Artikkel 13
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2. Artikkel 14 nr. 6 oppheves.

Komitéframgangsmåte

Artikkel 16

1. Kommisjonen skal bistås av Den tekniske komité for
motorvogner nedsatt ved artikkel 40 nr. 1 i direktiv 2007/46/
EF.

Endringer i direktiv 2007/46/EF

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
Gjennomføring

Vedlegg IV, VI og XI til direktiv 2007/46/EF endres i samsvar
med vedlegg II til denne forordning.
Artikkel 17
Oppheving
1. Direktiv 80/1269/EØF, 2005/55/EF og 2005/78/EF
oppheves fra 31. desember 2013.

Kommisjonen skal innen 1. april 2010 treffe de
gjennomføringstiltakene som er nevnt i artikkel 4 nr. 3,
artikkel 5 nr. 4, artikkel 6 nr. 2 og artikkel 12 nr. 1 bokstav a)
og b).

2. Henvisninger til de opphevede direktivene skal forstås
som henvisninger til denne forordning.

Artikkel 15

Ikrafttredelse

Endringer i forordning (EF) nr. 715/2007

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

I forordning (EF) nr. 715/2007 gjøres følgende endringer:
1. I artikkel 5 nr. 3 gjøres følgende endringer:
i) Etter bokstav h) utgår ordet «og».
ii) Ny bokstav j) skal lyde:
«j) måling av motoreffekt.»

Artikkel 18

Den får anvendelse fra 31. desember 2012. Artikkel 8 nr. 3
og artikkel 10 får imidlertid anvendelse fra 7. august 2009,
mens nr. 1 bokstav a) i), nr. 1 bokstav b) i), nr. 2 bokstav a),
nr. 3 bokstav a) i), nr. 3 bokstav b) i), nr. 3 bokstav c) i), nr. 3
bokstav d) i) og nr. 3 bokstav e) i) i vedlegg II får anvendelse
fra 31. desember 2013.

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

Utferdiget i Brussel, 18. juni 2009.

For Europaparlamentet

For Rådet

H.-G. PÖTTERING

Š. FÜLE

President

Formann
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VEDLEGG I

Utslippsgrenser for Euro VI
Grenseverdier:
NOX (1)
(mg/kWh)

NH3
(ppm)

Partikkel
masse
(mg/kWh)

130

400

10

10

160

400

10

10

400

10

10

CO
(mg/kWh)

THC
(mg/kWh)

ESC (KT)

1500

ETC (KT)

4000

ETC (ET)

4000

NMHC
(mg/kWh)

160

CH4
(mg/kWh)

500

Partikkel
antall(2)
(#/kWh)

WHSC(3)
WHTC(3)
Merk:
ET = elektrisk tenning
KT = kompresjonstenning
(1) Det tillatte NO2-innholdet i grenseverdien for NOx kan fastsettes senere.
(2) Et krav for antall skal fastsettes på et senere tidspunkt, og senest 1. april 2010.
(3) Grenseverdiene for WHSC og WHTC, som erstatter grenseverdiene for ESC og ETC, vil bli innført etter at korrelasjonsfaktorene
for de eksisterende syklusene (ESC og ETC) er fastsatt, senest 1. april 2010.
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VEDLEGG II

Endringer i direktiv 2007/46/EF
I direktiv 2007/46/EF gjøres følgende endringer:
1.

I del I i vedlegg IV gjøres følgende endringer:
a) I tabellen gjøres følgende endringer:
i)

Nr. 40 og 41 utgår.

ii) Nytt nummer skal lyde:

Emne

Den europeiske unions
tidende

Rettsakt

«41a Utslipp (Euro VI) fra Forordning (EF) EUT L 188 av 18.7.2009,
tunge kjøretøyer / tilgang nr. 595/2009
s. 1
til opplysninger

Anvendelse
M1

M2

M3

N1

N2

N3

X

X

X

X

X

X»

12

12

12

12

O1

O2

O3

O4

iii) Ny merknad skal lyde:
«(12) For kjøretøyer med en referansemasse på over 2610 kg som ikke er typegodkjent (på anmodning fra
produsenten og forutsatt at referansemassen ikke overstiger 2840 kg) i henhold til forordning (EF)
nr. 715/2007.»
b) I tillegget gjøres følgende endringer i tabellen:
i)

Nr. 40 og 41 utgår.

ii) Nytt nummer skal lyde:

Emne

«41a

2.

Rettsakt

Utslipp (Euro VI) fra tunge Forordning
kjøretøyer, unntatt hele settet 595/2009
med krav i forbindelse med
egendiagnosesystemer (OBD) og
tilgang til opplysninger

(EF)

Den europeiske unions tidende

M1

nr. EUT L 188 av 18.7.2009, s. 1

A»

I tillegget til vedlegg VI gjøres følgende endringer i tabellen:
a) Nr. 40 og 41 utgår.
b) Nytt nummer skal lyde:

Emne

Rettsakt

«41a Utslipp (Euro VI) fra tunge kjøretøyer / tilgang til Forordning (EF) nr.
opplysninger
595/2009»

Endret ved

Gjelder for følgende
versjoner
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3.

Nr. 47/27

I vedlegg XI gjøres følgende endringer:

a) I tillegg 1 gjøres følgende endringer i tabellen:

i)

Nr. 40 og 41 utgår.

ii) Nytt nummer skal lyde:

Nr.

«41a

Emne

Rettsakt

M1 ≤ 2500(1)
kg

M1 > 2500(1)
kg

M2

M3

G+H

G+H

G+H

G + H»

Utslipp (Euro VI) fra tunge Forordning (EF)
kjøretøyer / tilgang til opplysninger nr. 595/2009

b) I tillegg 2 gjøres følgende endringer i tabellen:

i)

Nr. 40 og 41 utgår.

ii) Nytt nummer skal lyde:

Nr.

«41a

Emne

Rettsakt

Utslipp (Euro VI) fra tunge Forordning (EF) nr.
kjøretøyer
/
tilgang
til 595/2009
opplysninger

M1

M2

M3

N1

N2

N3

X

X

X

X

X

X»

O1

O2

O3

O4

c) I tillegg 3 gjøres følgende endringer i tabellen:

i)

Nr. 40 og 41 utgår.

ii) Nytt nummer skal lyde:

Nr.

«41a

Emne

Utslipp (Euro VI) fra tunge kjøretøyer / tilgang til opplysninger

Rettsakt

M1

Forordning (EF)
nr. 595/2009

X»

d) I tillegg 4 gjøres følgende endringer i tabellen:

i)

Nr. 40 og 41 utgår.

ii) Nytt nummer skal lyde:

Nr.

«41a

Emne

Rettsakt

Utslipp (Euro VI) fra tunge Forordning
kjøretøyer / tilgang til 595/2009
opplysninger

(EF)

nr.

M2

M3

N1

N2

N3

H

H

H

H

H»

O1

O2

O3

O4
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e) I tillegg 5 gjøres følgende endringer i tabellen:
i)

Nr. 40 og 41 utgår.

ii) Nytt nummer skal lyde:
Nr.

«41a

Emne

Rettsakt

Utslipp (Euro VI) fra tunge kjøretøyer / tilgang til Forordning (EF)
opplysninger
nr. 595/2009

Mobil kran i gruppe
N3

V»
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/59/EF

2016/EØS/47/03

av 13. juli 2009
om speil for jordbruks- eller skogbrukstraktorer
(kodifisert utgave)(*)

EUROPAPARLAMENTET OG
EUROPEISKE UNION HAR —

RÅDET

FOR

DEN

hjul med hensyn til speil. Disse tekniske kravene gjelder
tilnærmingen av medlemsstatenes lovgivning for at EFtypegodkjenningsrutinen innført ved direktiv 2003/37/
EF, skal kunne få anvendelse på alle typer traktorer. De
bestemmelsene om jordbruks- eller skogbrukstraktorer,
tilhengere og utskiftbare trukne maskiner, samt deres
systemer, deler og tekniske enheter som er fastsatt i
direktiv 2003/37/EF, får derfor anvendelse på dette
direktiv.

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,
3)
under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske
og sosiale komité(1),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2), og

ut fra følgende betraktninger:

1)

Rådsdirektiv 74/346/EØF av 25. juni 1974 om tilnærming
av medlemsstatenes lovgivning om speil for jordbruksog skogbrukstraktorer med hjul(3) er blitt vesentlig endret
flere ganger(4). Av klarhetshensyn og av praktiske årsaker
bør nevnte direktiv kodifiseres.

2)

Direktiv 74/346/EØF er et av særdirektivene etter den
EF-typegodkjenningsrutinen som ble innført i henhold
til direktiv 74/150/EØF av 4. mars 1974 om tilnærming
av medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning
av jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul, erstattet
ved 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(5), og fastsetter tekniske krav til konstruksjon
og oppbygging av jordbruks- og skogbrukstraktorer med

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 198 av 30.7.2009, s. 9, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 42/2012 av 30. mars 2012
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 43 av 2.8.2012, s. 24.
1
( ) EUT C 256 av 27.10.2007, s. 31.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 25. september 2007 (EUT C 219 E av
28.8.2008, s. 67) og rådsbeslutning av 22. juni 2009.
(3) EFT L 191 av 15.7.1974, s. 1.
(4) Se vedlegg II del A.
(5) EUT L 171 av 9.7.2003, s. 1.

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
1. Med «traktor» (jordbruks- eller skogbrukstraktor) menes
enhver motorvogn, med hjul eller belter, som har minst to
aksler, hvis hovedfunksjon ligger i dens trekkraft, og som er
særskilt konstruert for å trekke, skyve, bære eller drive visse
redskaper, maskiner eller tilhengere beregnet på bruk i jordbruk
eller skogbruk. Den kan utstyres for å transportere last eller
personer.

2. Dette direktiv får anvendelse bare på traktorer definert
i nr. 1, som er utstyrt med luftfylte dekk og har en høyeste
konstruksjonshastighet på mellom 6 og 40 km/t.

Artikkel 2
1. Medlemsstatene kan ikke nekte å gi EF-typegodkjenning,
å utstede dokumentet fastsatt i artikkel 2 bokstav u) i
direktiv 2003/37/EF, eller å gi nasjonal typegodkjenning for
en traktortype med begrunnelse i dens speil, dersom disse
oppfyller kravene oppført i vedlegg I.

2. Medlemsstatene kan ikke lenger utstede dokumentet
nevnt i artikkel 2 bokstav u) i direktiv 2003/37/EF for en
traktortype som ikke oppfyller kravene i dette direktiv.

Medlemsstatene kan nekte å gi nasjonal typegodkjenning for
en traktortype som ikke oppfyller kravene i dette direktiv.
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Artikkel 3
Ingen medlemsstater kan nekte å registrere eller forby salg,
førstegangs ibruktaking eller bruk av traktorer med begrunnelse
i speilene, dersom disse oppfyller kravene fastsatt i vedlegg I.
Artikkel 4
De endringene som er nødvendige for å tilpasse kravene
i vedlegg I til den tekniske utvikling, skal vedtas etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 20 nr. 3 i direktiv 2003/37/
EF.

Henvisninger til det opphevede direktiv skal forstås
som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i
sammenligningstabellen i vedlegg III.
Artikkel 7
Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.
Det får anvendelse fra 1. januar 2010.

Artikkel 5
Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de
viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.
Artikkel 6
Direktiv 74/346/EØF, endret ved direktivene oppført i vedlegg
II del A, oppheves, uten at det berører medlemsstatenes
forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal
lovgivning og anvendelse av direktivene angitt i vedlegg II
del B.
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Artikkel 8
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 13. juli 2009.

For Europaparlamentet

For Rådet

H.-G. PÖTTERING.

E. ERLANDSSON

President

Formann

25.8.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG I

1

DEFINISJONER

1.1.

Med «speil» menes en innretning som innenfor rimelige grenser og innenfor det synsfeltet som er geometrisk
definert i nr. 2.5 nedenfor, er beregnet på å gi god sikt bakover, som ikke hindres av traktordeler eller av personer
som befinner seg i traktoren. Ekstra speil til overvåking av redskaper under arbeid på feltet må ikke nødvendigvis
være typegodkjent, men skal være plassert i samsvar med kravene i nr. 2.3.3-2.3.5.

1.2.

Med «innvendig speil» menes en innretning som definert i nr. 1.1, som er montert i traktorens førerhus eller
ramme.

1.3.

Med «utvendig speil» menes en innretning som definert i nr. 1.1, som er montert på traktorens utvendige overflate.

1.4.

Med «speilgruppe» menes alle speil som har én eller flere egenskaper eller funksjoner felles. Innvendige speil
hører til gruppe I. Utvendige speil hører til gruppe II.

2.

MONTERINGSKRAV

2.1.

Allment

2.1.1. Traktorer kan bare utstyres med speil i gruppe I og II som er påført EF-typegodkjenningsmerket fastsatt i
europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/97/EF av 10. november 2003 om tilnærming av medlemsstatenes
lovgivning om typegodkjenning av innretninger for indirekte utsyn og av kjøretøyer utstyrt med slike innretninger,
om endring av direktiv 70/156/EØF og om oppheving av direktiv 71/127/EØF(1).

2.1.2. Alle speil skal være festet på en slik måte at de holdes i en stabil stilling under normale kjøreforhold.

2.2

Antall
Alle traktorer skal være utstyrt med minst ett speil montert på venstre side av traktoren i medlemsstater med
høyrekjøring eller på høyre side av traktoren i medlemsstater med venstrekjøring.

2.3.

Plassering

2.3.1. Det utvendige speilet skal være plassert slik at føreren, når vedkommende sitter i førersetet i en normal
kjørestilling, har klar sikt over den delen av veien som er definert i nr. 2.5.

2.3.2. Det utvendige speilet skal være synlig gjennom den delen av frontruten som vindusviskeren stryker over eller
gjennom sidevinduet dersom traktoren er utstyrt med slike.

2.3.3. Speilet skal ikke i vesentlig omfang stikke utenfor det ytre karosseriet på traktoren eller kombinasjonen traktortrekkvogn, og ikke mer enn nødvendig for å oppnå det synsfeltet som er fastsatt i nr. 2.5.

2.3.4. Dersom den nedre kanten av et utvendig speil befinner seg mindre enn 2 m over bakken når traktoren er lastet,
må det utvendige speilet ikke stikke mer enn 0,20 m ut over den største bredden av traktoren eller kombinasjonen
traktor-trekkvogn, målt uten speil.

2.3.5. Med forbehold om kravene i nr. 2.3.3 og 2.3.4 kan speilene stikke ut over traktorens største tillatte bredde.

2.4.

Innstillinger

2.4.1. Det innvendige speilet skal kunne innstilles av føreren når vedkommende sitter normalt på førerplassen.
(1)

EUT L 25 av 29.1.2004, s. 1.
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2.4.2. Føreren må kunne innstille det utvendige speilet uten å måtte forlate førerplassen. Speilet kan imidlertid låses i
ønsket stilling fra utsiden.
2.4.3. Kravene i nr. 2.4.2 gjelder ikke utvendige speil som etter at de har kommet ut av stilling, automatisk går tilbake
til sin utgangsstilling, eller som kan tilbakestilles til sin utgangsstilling uten bruk av verktøy.
2.5.

Synsfelt

2.5.1. Medlemsstater med høyrekjøring
Synsfeltet for det venstre utvendige speilet skal være slik at føreren bakover kan se den flate delen av veien,
som strekker seg helt til horisonten og ligger til venstre for et plan parallelt med det vertikale midtplanet i
lengderetningen, og som tangerer det ytterste venstre punktet av traktoren eller kombinasjonen traktor-trekkvogn.
2.5.2. Medlemsstater med venstrekjøring
Synsfeltet for det høyre utvendige speilet skal være slik at føreren bakover kan se den flate delen av veien,
som strekker seg helt til horisonten og ligger til høyre for et plan parallelt med det vertikale midtplanet i
lengderetningen, og som tangerer det ytterste høyre punktet av traktoren eller kombinasjonen traktor-trekkvogn.
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VEDLEGG II

DEL A
Opphevet direktiv med oversikt over endringer
(nevnt i artikkel 6)
Rådsdirektiv 74/346/EØF
(EFT L 191 av 15.07.1974, s. 1)
Rådsdirektiv 82/890/EØF
(EFT L 378 av 31.12.1982, s. 45)

Bare henvisningene i artikkel 1 nr. 1 til direktiv 74/346/EØF

Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/54/EF
(EFT L 277 av 10.10.1997, s. 24)

Bare henvisningene i artikkel 1 første strekpunkt til direktiv
74/346/EØF

Kommisjonsdirektiv 98/40/EF
(EFT L 171 av 17.6.1998, s. 28)

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

Frist for innarbeiding

Ikrafttredelsesdato

74/346/EØF

2. januar 1976

—

82/890/EØF

22. juni 1984

—

97/54/EF

22. september 1998

23. september 1998

98/40/EF

30. april 1999(1)

—

(1)

I samsvar med artikkel 2 i direktiv 98/40/EF:
«1. Fra 1. mai 1999 kan medlemsstatene ikke:
–
når det gjelder en traktortype, nekte å gi EF-typegodkjenning, utstede dokumentet nevnt i artikkel 10 nr. 1 tredje strekpunkt i
direktiv 74/150/EØF, gi nasjonal typegodkjenning, eller
–
forby at traktorer tas i bruk, dersom disse traktorene oppfyller kravene i direktiv 74/346/EØF, som endret ved dette direktiv.
2. Fra 1. oktober 1999 kan medlemsstatene:
–
ikke lenger utstede dokumentet nevnt i artikkel 10 nr. 1 tredje strekpunkt i direktiv 74/150/EØF for en traktortype som ikke
oppfyller kravene i direktiv 74/346/EØF, som endret ved dette direktiv,
–
nekte å gi nasjonal typegodkjenning for en traktortype som ikke oppfyller kravene i direktiv 74/346/EØF, som endret ved dette
direktiv.»
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VEDLEGG III
Sammenligningstabell
Direktiv 74/346/EØF

Direktiv 98/40/EF

Artikkel 1

Dette direktiv

Artikkel 1
Artikkel 2

Artikkel 2

Artikkel 3 og 4

Artikkel 3 og 4

Artikkel 5 nr. 1

—

Artikkel 5 nr. 2

Artikkel 5

—

Artikkel 6

—

Artikkel 7

Artikkel 6

Artikkel 8

Vedlegg

Vedlegg I

—

Vedlegg II

—

Vedlegg III
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Nr. 47/35

2016/EØS/47/04

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1169/2009
av 30. november 2009

om endring av forordning (EF) nr. 353/2008 om fastsettelse av gjennomføringsregler for søknader
om godkjenning av helsepåstander som fastsatt i artikkel 15 i europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 1924/2006(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

blitt vurdert. I den forbindelse kan framgangsmåten for
godkjenning bringes til opphør bare dersom søknaden
trekkes tilbake i samsvar med vilkårene fastsatt i denne
forordning; i andre tilfeller vil framgangsmåten fortsette
etter at Myndigheten har avgitt uttalelse.

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

europeiske

myndighet

for

ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

4)

For å sikre, med hensyn til alle kategorier av helsepåstander
som framsettes om næringsmidler, at bare helsepåstander
som oppfyller de allmenne prinsippene og vilkårene
fastsatt i forordning (EF) nr. 1924/2006, oversendes til
Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet
(EFSA), heretter kalt «Myndigheten», og dermed
omfattes av framgangsmåten for godkjenning, bør det
fastsettes hvilke vilkår som skal være oppfylt for at
søknader om godkjenning av helsepåstander kan anses
som gyldige, og avklares hvilket ansvar medlemsstatene
har i den forbindelse, i samsvar med artikkel 15 nr. 2 og
artikkel 18 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1924/2006.

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
I kommisjonsforordning (EF) nr. 353/2008(2) gjøres følgende
endringer:
1. Ny artikkel 7a skal lyde:
«Artikkel 7a
Medlemsstatenes kontroll av søknaders gyldighet
1. I samsvar med artikkel 15 nr. 2 bokstav a) og
artikkel 18 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1924/2006 skal
medlemsstatene kontrollere at søknader er gyldige før de
stiller dem til rådighet for Myndigheten.

I henhold til artikkel 20 i forordning (EF) nr. 1924/2006
skal det av hensyn til åpenheten føres et offentlig
register over godkjente og avviste påstander. Formålet
med dette er, som forklart i betraktning 31 i forordning
(EF) nr. 1924/2006, å unngå gjentatte søknader
om påstander som allerede er blitt vurdert og har
gjennomgått framgangsmåten for godkjenning. Derfor
bør det i bestemmelsene om inngivelse av søknader også
presiseres hvilke regler som gjelder for tilbaketrekking av
søknader, og hvilke frister som gjelder for anmodninger
om slik tilbaketrekking.

2. Ved anvendelsen av nr. 1 skal vedkommende nasjonale
myndighet kontrollere at søknader inngitt i henhold
til artikkel 15 eller 18 i forordning (EF) nr. 1924/2006
inneholder opplysningene nevnt i artikkel 15 nr. 3 i samme
forordning.
3. Vedkommende nasjonale myndighet skal også
kontrollere

Søkeren bør kunne trekke tilbake en søknad bare
fram til Myndigheten vedtar sin uttalelse i henhold
til artikkel 16 nr. 1 eller artikkel 18 nr. 3 i forordning
(EF) nr. 1924/2006. Denne fristen er nødvendig for
at Myndighetens vurdering av påstander fortsatt skal
være nyttig, for at framgangsmåten for godkjenning og
avvisning av påstander skal være effektiv, og for å unngå
at det inngis søknader om påstander som allerede er

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 314 av 1.12.2009, s. 34, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 45/2012 av 30. mars 2012
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 43 av 2.8.2012, s. 28.
(1) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9.

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

i) at helsepåstanden, for søknader inngitt i henhold til
artikkel 15 i forordning (EF) nr. 1924/2006, er en
påstand som viser til redusert sykdomsrisiko eller til
barns utvikling og helse,
ii) at helsepåstanden, for søknader inngitt i henhold
til artikkel 18 i forordning (EF) nr. 1924/2006, er
en helsepåstand nevnt i artikkel 13 nr. 5 i samme
forordning, med unntak for påstander som viser til
barns utvikling og helse.»
(2)

EUT L 109 av 19.4.2008, s. 11.
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artikkel 15 nr. 2 eller artikkel 18 nr. 2 i forordning (EF)
nr. 1924/2006.

2. Ny artikkel 7b skal lyde:
«Artikkel 7b

3. Vedkommende nasjonale myndighet skal omgående
underrette Myndigheten, Kommisjonen og de andre
medlemsstatene om tilbaketrekkingen. Det er bare
tilbaketrekking av en søknad i samsvar med vilkårene i
nr. 1 og i dette nummer som bringer framgangsmåten til
opphør.»

Tilbaketrekking av søknader
1. En søknad inngitt i henhold til artikkel 15 eller 18
i forordning (EF) nr. 1924/2006 kan trekkes tilbake av
søkeren fram til det tidspunkt Myndigheten vedtar sin
uttalelse i henhold til artikkel 16 nr. 1 eller artikkel 18 nr. 3
i forordning (EF) nr. 1924/2006.
2. En anmodning om tilbaketrekking av en søknad i
en medlemsstat skal inngis til vedkommende nasjonale
myndighet som søknaden ble inngitt til i samsvar med

Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 30. november 2009.

For Kommisjonen
Androulla VASSILIOU
Medlem av Kommisjonen

___________
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/52/EF

Nr. 47/37

2016/EØS/47/05

av 5. juli 2006
om endring av direktiv 95/2/EF om andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og
søtstoffer og direktiv 94/35/EF om søtstoffer til bruk i næringsmidler(*)
EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET
EUROPEISKE UNIONEN HAR —

FOR

DEN

vedtatt. Direktivene bør tilpasses for å ta hensyn til denne
utviklingen.
5)

På grunnlag av en uttalelse fra Den europeiske myndighet
for næringsmiddeltrygghet (EFSA) av 26. november
2003 endres gjeldende tillatelser for å oppnå lavest mulig
innhold av nitrosaminer ved å redusere mengden nitritter
og nitrater som tilsettes næringsmidler, samtidig som
næringsmidlenes mikrobiologiske trygghet opprettholdes.
EFSA anbefaler at nitritt- og nitratverdiene fastsettes
i lovgivningen som «tilsatt mengde». EFSA mener at
det er den tilsatte mengden nitritt og ikke restmengden
som bidrar til å hemme C. botulinum. Gjeldende
bestemmelser bør endres slik at grenseverdiene, som
nevnt av EFSA, som tillates i ikke-varmebehandlede eller
varmebehandlede kjøttprodukter, i ost og i fisk, uttrykkes
som tilsatte mengder. For visse tradisjonelt framstilte
kjøttprodukter bør det imidlertid unntaksvis fastsettes
grenseverdier for restmengder, under forutsetning av at
produktene er tilstrekkelig angitt og identifisert. Verdiene
bør sikre at det akseptable daglige inntaket (ADI) som ble
fastsatt av Vitenskapskomiteen for næringsmidler i 1990,
ikke overskrides. Produkter som ikke nevnes spesielt
i dette direktiv, men som tradisjonelt produseres på en
tilsvarende måte (dvs. tilsvarende produkter) kan om
nødvendig kategoriseres i samsvar med artikkel 5 og 6 i
direktiv 95/2/EF. For ost bør verdien uttrykkes som tilsatt
mengde i ystemelken. Dersom det anvendes en prosess
der nitrat først tilsettes etter at mysen er fjernet og vann
er tilsatt, bør dette føre til verdier som er identiske med
verdiene som ville ha blitt oppnådd dersom nitratet var
blitt tilsatt direkte i ystemelken.

6)

Ved direktiv 2003/114/EF om endring av direktiv 95/2/EC
pålegges Kommisjonen og EFSA å gjennomgå vilkårene
for bruk av E 214–E 219 p-hydroksybenzoater og deres
natriumsalter innen 1. juli 2004. EFSA har vurdert
opplysningene om tryggheten ved p-hydroksybenzoater
og avga sin uttalelse 13. juli 2004. EFSA fastsatte et samlet
akseptabelt daglig inntak på 0–10 mg/kg kroppsvekt for
gruppen av metyl- og etyl-p-hydroksybenzosyreestere
og deres natriumsalter. EFSA mente at propylparaben
ikke burde være omfattet av ADI-verdien for denne
gruppen fordi propylparaben, i motsetning til metylog etylparaben, hadde vist seg å ha innvirkning på
kjønnshormoner og de mannlige forplantningsorganene
hos unge rotter. Ettersom det ikke fantes en tydelig dose
uten observert skadevirkning, kunne EFSA dermed
ikke anbefale en ADI-verdi for propylparaben. Det er
nødvendig å fjerne E 216 propyl-p-hydroksybenzoat
og E 217 natriumpropyl-p-hydroksybenzoat fra
direktiv 95/2/EF. Dessuten er det nødvendig å forby
bruken av p-hydroksybenzoater i flytende kosttilskudd.

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)

Tilsetningsstoffer kan tillates brukt i næringsmidler bare
dersom de er i samsvar med vedlegg II til rådsdirektiv
89/107/EØF av 21. desember 1988 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om tilsetningsstoffer som
kan anvendes i næringsmidler beregnet på konsum(3).

2)

I direktiv 95/2/EF(4) fastsettes en liste over
tilsetningsstoffer i næringsmidler som kan brukes i
Fellesskapet, og vilkårene for bruken av dem.

3)

I direktiv 94/35/EF(5) fastsettes en liste over søtstoffer
som kan brukes i Fellesskapet, og vilkårene for bruken av
dem.

4)

Det har funnet sted en teknisk utvikling på området
tilsetningsstoffer siden direktiv 95/2/EF og 94/35/EF ble

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 204 av 26.7.2006, s. 10, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 45/2012 av 30. mars 2012
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 43 av 2.8.2012, s. 28.
1
( ) EUT C 255 av 14.10.2005, s. 59.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 26. oktober 2005 (ennå ikke offentliggjort i
EUT). Rådsbeslutning av 2. juni 2006.
(3) EFT L 40 av 11.2.1989, s. 27. Direktivet sist endret ved europaparlamentsog rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).
(4) EFT L 61 av 18.3.1995, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2003/114/EF
(EUT L 24 av 29.1.2004, s. 58).
(5) EFT L 237 av 10.9.1994, s. 3. Direktivet sist endret ved direktiv 2003/115/
EF (EUT L 24 av 29.1.2004, s. 65).
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7)

8)

9)
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Ved kommisjonsvedtak 2004/374/EF(1) ble det forbudt
å bringe i omsetning og importere minibegre med gelé
som inneholder geleringsmidler framstilt av tang og visse
typer gummi på grunn av kvelningsfaren forbundet med
disse produktene. Etter en gjennomgang av vedtaket er
det nødvendig å utelukke bruken av visse geleringsmidler
i minibegre med gelé.

Vitenskapskomiteen for næringsmidler har vurdert
opplysningene om tryggheten ved erytritol og avga sin
uttalelse 5. mars 2003. Komiteen konkluderte med at
det er akseptabelt å bruke erytritol som tilsetningsstoff
i næringsmidler. Komiteen påpeker også at erytritol
har avførende virkning, men ved en høyere dose enn
andre polyoler. Erytritol har i tillegg til virkningen som
søtstoff også mange andre teknologiske egenskaper som
er viktige i en lang rekke næringsmidler, fra sukkervarer
til meieriprodukter. Disse omfatter funksjoner som
smaksforsterker, bærer, fuktighetsbevarer, stabilisator,
fortykningsmiddel, fyllstoff og kompleksdanner. Det
er nødvendig å tillate bruken av erytritol i de samme
næringsmidlene som de andre gjeldende tillatte polyolene.
Dessuten er det nødvendig å endre direktiv 94/35/EF
ettersom erytritol i likhet med de andre gjeldende tillatte
polyolene også kan brukes som søtstoff.

Vitenskapskomiteen
for
næringsmidler
har
vurdert
opplysningene
om
tryggheten
ved
soyabønnehemicellulose og avga sin uttalelse 4. april
2003. Komiteen konkluderte med at det er akseptabelt å
bruke soyabønnehemicellulose i visse næringsmidler som
det var anmodet om tillatelse for, og i visse mengder. Det
er derfor hensiktsmessig å tillate slik bruk til visse formål.
Av hensyn til allergikere bør imidlertid slik bruk ikke
tillates i ubehandlede næringsmidler som soyabønner
ikke forventes å forekomme i. Uansett bør alle forbrukere
informeres når produkter inneholder hemicellulose
framstilt av soyabønner, i samsvar med bestemmelsene
i europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF av
20. mars 2000 om tilnærming av medlemsstatenes
lovgivning om merking og presentasjon av samt
reklamering for næringsmidler(2).

10) EFSA har vurdert opplysningene om tryggheten ved
etylcellulose og avga sin uttalelse 17. februar 2004.
EFSA besluttet å oppføre etylcellulose i gruppen «ikke
spesifisert» ADI for modifiserte celluloser fastsatt av
Vitenskapskomiteen for næringsmidler. Etylcellulose
brukes hovedsakelig i kosttilskudd og innkapslede
aromaer. Bruken av etylcellulose bør derfor tillates på
tilsvarende måte som andre celluloser.
(1)
(2)

EUT L 118 av 23.4.2004, s. 70.
EFT L 109 av 6.5.2000, s. 29. Direktivet sist endret ved direktiv 2003/89/EF
(EUT L 308 av 25.11.2003, s. 15).
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11) EFSA har vurdert opplysningene om tryggheten ved
pullulan og avga sin uttalelse 13. juli 2004. EFSA
konstaterte at det er akseptabelt å bruke pullulan i
overflatebehandlingsmidler for kosttilskudd i form av
kapsler og tabletter samt i pastiller for frisk pust i form
av film. Det er derfor hensiktsmessig å tillate disse
bruksområdene.
12) EFSA har vurdert opplysningene om tryggheten ved
tertiær-butylhydrokinon (TBHQ) og avga sin uttalelse
12. juli 2004. EFSA fastsatte en ADI-verdi på 0–0,7 mg/kg
kroppsvekt for denne antioksidanten og konstaterte at det
ville være akseptabelt å bruke den i visse næringsmidler
og i visse mengder. Det er derfor hensiktsmessig å tillate
dette tilsetningsstoffet.
13) Vitenskapskomiteen
for
næringsmidler
har
vurdert
opplysningene
om
tryggheten
ved
aluminiumoktenylsuksinatstivelse og avga sin uttalelse
21. mars 1997. Komiteen konstaterte at det kan vurderes
som akseptabelt å bruke dette tilsetningsstoffet som en
bestanddel i mikroinnkapslede vitaminer og karotenoider.
Det er derfor hensiktsmessig å tillate dette bruksområdet.
14) Under framstilling av surmelksost tilsettes E 500ii
natriumhydrogenkarbonat i den pasteuriserte melken
for å justere melkesyreinnholdet til en passende pHverdi, og således skape passende vekstforhold for
modningskulturene. Det er derfor hensiktsmessig å tillate
bruken av natriumhydrogenkarbonat i surmelksost.
15) Det er i dag tillatt å bruke en blanding av sorbater (E 200,
E 202 og E 203) og benzoater (E 210–E 213) i kokte
reker til konservering. Det er hensiktsmessig å utvide
denne tillatelsen til å omfatte bruk i alle kokte krepsdyr
og bløtdyr.
16) E 551 silisiumdioksid er tillatt som bærer for fargestoffer
i næringsmidler med en grenseverdi på 5 %. Det bør
også tillates å bruke silisiumdioksid som bærer for
fargestoffene E 171 titandioksid og E 172 jernoksider
og -hydroksider med en grenseverdi på 90 % i forhold til
pigmentet.
17) Ved direktiv 95/2/EF begrenses bruken av tilsetningsstoffer
som er oppført i vedlegg I til nevnte direktiv, i tradisjonelt
fransk brød «Pain courant français». Den samme
begrensningen bør gjelde for tilsvarende tradisjonelt
ungarsk brød. Det er også hensiktsmessig å tillate bruk
av askorbinsyre (E 300), natriumaskorbat (E 301) og
kalsiumdinatrium-EDTA (E 385) i ungarsk leverpostei.
18) Det er nødvendig å ajourføre de gjeldende bestemmelsene
om bruken av sulfitter (E 220–E 228) i kokte krepsdyr,
borddruer og litchi.
19) Etter anmodning fra en medlemsstat og i samsvar med
uttalelsen fra Vitenskapskomiteen for næringsmidler av
5. mars 2003 bør 4-heksylresorcinol, som ble tillatt på
nasjonalt plan i henhold til direktiv 89/107/EØF, tillates
på fellesskapsplan.
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20) Terminologien i direktiv 95/2/EF bør tilpasses
for å ta hensyn til rådsdirektiv 89/398/EØF av
3. mai 1989 om tilnærming av medlemsstatenes
lovgivning om næringsmidler til bruk ved spesielle
ernæringsmessige behov(1), europaparlaments- og
rådsdirektiv 2002/46/EF av 10. juni 2002 om tilnærming
av medlemsstatenes lovgivning om kosttilskudd(2) og
kommisjonsdirektiv 1999/21/EF av 25. mars 1999 om
næringsmidler til spesielle medisinske formål(3).
21) Direktiv 95/2/EF og 94/35/EF bør derfor endres —
VEDTATT DETTE DIREKTIV:
Artikkel 1
I direktiv 95/2/EF gjøres følgende endringer:
1. Artikkel 1 nr. 3 bokstav c) skal lyde:
«c) «bærere», herunder løsemidler anvendt som bærere,
stoffer som brukes til å løse, fortynne, dispergere
eller på annen måte fysisk endre et tilsetningsstoff
eller aromastoff i næringsmidler uten å endre dets
funksjon (og uten selv å ha en teknologisk rolle) for
å lette håndteringen, tilsetningen eller anvendelsen av
tilsetningsstoffet,».
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Artikkel 3
1. Medlemsstatene skal innen 15. februar 2008 sette i kraft
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme
dette direktiv, for å
a) tillate handel med og bruk av produkter som er i samsvar
med dette direktiv, fra 15. februar 2008,
b) forby handel med og bruk av produkter som ikke er i
samsvar med dette direktiv, fra 15. august 2008.
Produkter som er brakt i omsetning eller merket innen
15. august 2008, og som ikke er i samsvar med dette direktiv,
kan likevel omsettes inntil lagrene er tømt.
Medlemsstatene
skal
umiddelbart
oversende
Kommisjonen teksten til disse lovene og forskriftene og en
sammenligningstabell som viser sammenhengen mellom disse
lovene og forskriftene og lovene og forskriftene i dette direktiv.
2. Når lovene og forskriftene nevnt i nr. 1 vedtas av
medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette
direktiv, eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres.
Nærmere regler for henvisningen skal fastsettes av
medlemsstatene.
Artikkel 4
Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.
Artikkel 5

2. I artikkel 3 nr. 2 endres «overgangsmat» til «bearbeidede
kornbaserte næringsmidler og barnemat».

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

3. Vedleggene endres i samsvar med vedlegg I til dette
direktiv.

Utferdiget i Strasbourg, 5. juli 2006.

Artikkel 2
Vedlegget til direktiv 94/35/EF endres i samsvar med vedlegg II
til dette direktiv.

( 1)
(2)
(3)

EFT L 186 av 30.6.1989, s. 27. Direktivet sist endret ved forordning (EF)
nr. 1882/2003.
EFT L 183 av 12.7.2002, s. 51.
EFT L 91 av 7.4.1999, s. 29. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av
2003.

For Europaparlamentet

For Rådet

J. BORRELL FONTELLES

P. LEHTOMÄKI

President

Formann
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VEDLEGG I
I vedleggene til direktiv 95/2/EF gjøres følgende endringer:

1) I vedlegg I gjøres følgende endringer:
a) I innledningsmerknaden skal ny merknad lyde:
«4.

Stoffene som er oppført under nummer E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 406, E 407, E 407a, E 410,
E 412, E 413, E 414, E 415, E 417, E 418 og E 440, kan ikke brukes i minibegre med gelé, definert i dette
direktiv som gelévarer med fast konsistens i halvstive minibegre eller minikapsler som er ment å spises i
én munnfull ved å trykke på minibegeret eller minikapselen, slik at sukkervaren kommer inn i munnen.»

b) I tabellen innsettes følgende rad:

«E 462

Etylcellulose»

2) I vedlegg II gjøres følgende endringer:
a) Raden for «modnet ost» skal lyde:

«Modnet ost

E 170 Kalsiumkarbonat
E 504 Magnesiumkarbonater
E 509 Kalsiumklorid
E 575 Glukono-delta-lakton

quantum satis

E 500ii Natriumhydrogenkarbonat quantum satis (bare for
surmelksost)»

b) I raden for «Pain courant français» tilføyes følgende etter «Pain courant français»: «Friss búzakenyér, fehér
és félbarna kenyerek».
c) I raden for «Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras» tilføyes følgende etter «Foie gras, foie gras entier,
blocs de foie gras»: «Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben».
3) I vedlegg III gjøres følgende endringer:
a) I del A gjøres følgende endringer:
i)

I tabellen «Sorbater, benzoater og p-hydroksybenzoater» utgår radene for «E 216 Propyl-phydroksybenzoat» og «E 217 Natriumpropyl-p-hydroksybenzoat».

ii) I tabellen for næringsmidler gjøres følgende endringer:
–

Følgende rader utgår:

«Kokte reker
Krepsehaler, kokte, og ferdigpakkede
marinerte og kokte bløtdyr
Flytende kosttilskudd

2 000
2 000
2 000»
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Følgende rader tilføyes:
«Kokte krepsdyr og bløtdyr

1 000

Kosttilskudd som definert i direktiv
2002/46/EF(*), i flytende form

2 000
2 000

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF (EFT L 183 av 12.7.2002, s. 51).»

–

«Næringsmiddel til spesielle medisinske formål» endres til «Næringsmiddel til spesielle medisinske
formål som definert i direktiv 1999/21/EF(*).
_________________
(*) Kommisjonsdirektiv 1999/21/EF (EFT L 91 av 7.4.1999, s. 29).»

b) I del B gjøres følgende endringer i tabellen for næringsmidler:
–

Raden for «krepsdyr og blekksprut» skal lyde:
«Krepsdyr og blekksprut:
–

ferske, fryste og dypfryste

150(1)

–

krepsdyr av familien Penaeidae, Solenoceridae, Aristaeidae:

–

–

inntil 80 enheter

150(1)

–

mellom 80 og 120 enheter

200(1)

–

over 120 enheter

300(1)

Krepsdyr og blekksprut
–

kokte

50(1)

–

kokte krepsdyr av familien Penaeidae, Solenoceridae, Aristaeidae:

–

–

inntil 80 enheter

135(1)

–

mellom 80 og 120 enheter

180(1)

–

over 120 enheter

270(1)

(1)

I spiselige deler.»

–

Oppføringen «Stivelse (unntatt stivelse til morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger og
overgangsmat)» endres til «Stivelse (unntatt stivelse i morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger og
bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat)».

–

Følgende rader tilføyes:
«Salsicha fresca

450

Borddruer

10

Frisk litchi

10 (målt på spiselige
deler)»
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c) I del C skal tabellen for E 249, E 250, E 251 og E 252 lyde:

«E-nr.

Navn

Næringsmiddel

Største tillatte mengde
som kan tilsettes under
framstilling
(uttrykt som NaNO3)

E 249

Kaliumnitritt(x)

Kjøttprodukter

150 mg/kg

E 250

Natriumnitritt(x)

Steriliserte kjøttprodukter
(Fo > 3,00) (y)

100 mg/kg

Tradisjonelle kjøttprodukter
saltet i bad (1):
Wiltshire bacon (1.1),
Entremeada, entrecosto, chispe,
orelheira e cabeça (salgados)
Toucinho fumado (1.2)
og lignende produkter

Grenseverdi
for restmengde
(uttrykt som
NaNO3)

175 mg/kg

Wiltshire ham (1.1)
og lignende produkter

100 mg/kg

Rohschinken, nassgepökelt (1.6)
og lignende produkter

50 mg/kg

Cured tongue (1.3)

50 mg/kg

Tradisjonelle tørrsaltede
kjøttprodukter (2):
Dry cured bacon (2.1)
og lignende produkter

175 mg/kg

Dry cured ham (2.1),
Jamón curado, paleta curada,
lomo embuchado y cecina (2.2),
Presunto, presunto da pá og
paio do lombo (2.3)
og lignende produkter

100 mg/kg

Rohschinken, trockengepökelt
(2.5)
og lignende produkter

50 mg/kg

Andre tradisjonelle saltede
kjøttprodukter (3):
Vysočina
Selský salám
Turistický trvanlivý salám
Poličan
Herkules
Lovecký salám
Dunajská klobása
Paprikáš (3.5)
og lignende produkter
Rohschinken, trocken-/
nassgepökelt (3.1)
og lignende produkter
Jellied veal and brisket (3.2)

180 mg/kg

50 mg/kg
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«E-nr.

E 251
E 252

Navn

Kaliumnitrat(z)
Natriumnitrat(z)

Næringsmiddel

Ikke-varmebehandlede
kjøttprodukter

Største tillatte mengde
som kan tilsettes under
framstilling
(uttrykt som NaNO3)

Nr. 47/43

Grenseverdi
for restmengde
(uttrykt som
NaNO3)

150 mg/kg

Tradisjonelle kjøttprodukter
saltet i bad (1):
Kylmäsavustettu poronliha/
Kallrökt renkött (1.4),

300 mg/kg

Wiltshire bacon og Wiltshire
ham (1.1),
Entremeada, entrecosto, chispe,
orelheira e cabeça (salgados),
Toucinho fumado (1.2),
Rohschinken, nassgepökelt
(1.6),
og lignende produkter

250 mg/kg

Bacon, Filet de bacon (1.5)
og lignende produkter

250 mg/kg uten
tilsatt E 249
eller E 250

Cured tongue (1.3)

10 mg/kg

Tradisjonelle tørrsaltede
kjøttprodukter (2):
Dry cured bacon og Dry cured
ham (2.1),
Jamón curado, paleta curada,
lomo embuchado y cecina (2.2),

250 mg/kg

Presunto, presunto da pá og
paio do lombo (2.3),
Rohschinken, trockengepökelt
(2.5) og lignende produkter
Jambon sec, jambon sel sec et
autres pièces maturées séchées
similaires (2.4)
Andre tradisjonelle saltede
kjøttprodukter (3):
Rohwürste (Salami og
Kantwurst) (3.3),

250 mg/kg uten
tilsatt E 249
eller E 250

300 mg/kg
(uten tilsatt E 249
eller E 250)

Rohschinken, trocken-/
nassgepökelt (3.1)
og lignende produkter
Salchichón y chorizo
tradicionales de larga curación
(3.4),
Saucissons secs (3.6)
og lignende produkter
Jellied veal and brisket (3.2),

250 mg/kg

250 mg/kg
(uten tilsatt E 249
eller E 250)

10 mg/kg
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«E-nr.

Navn

Næringsmiddel

Fast, halvfast og halvmyk ost

Største tillatte mengde
som kan tilsettes under
framstilling
(uttrykt som NaNO3)

25.8.2016

Grenseverdi
for restmengde
(uttrykt som
NaNO3)

150 mg/kg i
ystemelken eller
tilsvarende mengde
ved tilsetning etter
at mysen er fjernet
eller vann tilsatt

Osteerstatninger basert på
meieriprodukter

Nedlagt sild og brisling

500 mg/kg

(x)

Når nitritt er merket «til bruk i næringsmidler», kan det bare selges i en blanding med salt eller salterstatning.

(y)

En Fo-verdi på 3 tilsvarer 3 minutters oppvarming ved 121 °C (reduksjon av en bakteriemengde på en millioner sporer
per 1 000 bokser til én spore per 1 000 bokser).

(z)

Nitrater kan forekomme i visse varmebehandlede kjøttprodukter som følge av naturlig omdanning av nitritt til nitrat i et
syrefattig miljø.

1

Kjøttprodukter nedsenkes i en saltløsning som inneholder nitritter og/eller nitrater, salt og andre bestanddeler.
Kjøttproduktene kan gjennomgå ytterligere behandling, f.eks. røyking.

1.1 En saltløsning sprøytes inn i kjøttet som deretter ligger i saltbad i 3–10 dager. Laken i saltbadet inneholder også
mikrobiologiske startkulturer.
1.2 Legges i saltbad i 3–5 dager. Produktet varmebehandles ikke og har en høy vannaktivitet.
1.3 Legges i saltbad i minst 4 dager og forkokes.
1.4 En saltløsning sprøytes inn i kjøttet som deretter ligger i saltbad. Saltingstiden er 14–21 dager etterfulgt av modning i
kaldrøyk i 4–5 uker.
1.5 Legges i saltbad i 4–5 dager ved 5–7 °C, modnes vanligvis i 24–40 timer ved 22 °C, røykes eventuelt i 24 timer ved
20–25 °C og lagres i 3–6 uker ved 12–14 °C.
1.6 Avhengig av kjøttstykkenes form og vekt er saltingstiden omtrent 2 dager/kg etterfulgt av stabilisering/modning.
2

Tørrsaltingsprosessen innebærer tørr påføring av en saltblanding som inneholder nitritter og/eller nitrater, salt og andre
bestanddeler, på kjøttets overflate etterfulgt av en periode med stabilisering/modning. Kjøttproduktene kan gjennomgå
ytterligere behandling, f.eks. røyking.

2.1 Tørrsalting etterfulgt av modning i minst 4 dager.
2.2 Tørrsalting med en stabiliseringsperiode på minst 10 dager og en modningsperiode på mer enn 45 dager.
2.3 Tørrsalting i 10–15 dager etterfulgt av en stabiliseringsperiode på 30–45 dager og en modningsperiode på minst 2
måneder.
2.4 Tørrsalting i 3 dager + 1 dag/kg etterfulgt av en ettersaltingsperiode på én uke og en modningsperiode på 45 dager til 18
måneder.
2.5 Avhengig av kjøttstykkenes form og vekt er saltingstiden omtrent 10–14 dager etterfulgt av stabilisering/modning.
3

Kombinert saltbad og tørrsalting eller der nitritt og/eller nitrat inngår i et sammensatt produkt, eller der saltløsningen
sprøytes inn i produktet før koking. Produktene kan gjennomgå ytterligere behandling, f.eks. røyking.

3.1 Kombinert saltbad og tørrsalting (uten innsprøyting av saltløsning). Avhengig av kjøttstykkenes form og vekt er
saltingstiden omtrent 14–35 dager etterfulgt av stabilisering/modning.
3.2 Innsprøyting av saltløsning etterfulgt, etter minst 2 dager, av tilberedning i kokende vann i inntil 3 timer.
3.3 Produktet har en modningsperiode på minst 4 uker og et forhold mellom vann og protein på under 1,7.
3.4 Modningsperiode på minst 30 dager.
3.5 Det tørkede produktet kokes opp til 70 °C etterfulgt av tørking og røyking i 8–12 dager. Det gjærede produktet gjennomgår
i 14–30 dager en gjæringsprosess i tre trinn etterfulgt av røyking.
3.6 Rå, gjæret tørket pølse uten tilsatte nitritter. Produktet gjæres ved temperaturer på 18–22 °C eller lavere (10–12 °C) og har
en modningsperiode på minst 3 uker. Produktet har et forhold mellom vann og protein på under 1,7.»
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d) I del D gjøres følgende endringer:
i)

Merknaden skal lyde: «Symbolet * i tabellen viser til forholdsmessighetsprinsippet: Når gallater brukes
sammen, skal de enkelte verdier av TBHQ, BHA og BHT reduseres i samsvar med det prosentvise forholdet
mellom verdiene.»

ii) Raden for E 310–E 321 og raden for E 310–E 320 skal lyde:
«E 310

Propylgallat

Fett og olje til yrkesmessig
framstilling av varmebehandlede
næringsmidler

200* (gallater, TBHQ
og BHA, enkeltvis eller
sammen)

E 311

Oktylgallat

Stekeolje og stekefett, unntatt
olje fra olivenpressrester

100*(BHT)

E 312

Dodecylgallat

E 319

Tertiær-butylhydrokinon Smult, fiskeolje og fett fra storfe, begge uttrykt i forhold til
fjørfe og sau
fettmengden
(TBHQ)

E 320

Butyl-hydroksyanisol
(BHA)

E 321

Butyl-hydrokstoluen
(BHT)

Kakeblandinger
Kornbasert snacks
Melkepulver til bruk i
salgsautomater

200 (gallater, TBHQ og
BHA, enkeltvis eller
sammen)

Suppe og buljong, dehydrert
Sauser
Dehydrert kjøtt
Bearbeidede nøtter
Forkokte kornprodukter

uttrykt i forhold til
fettmengden

Smaksingredienser

200 (gallater og BHA,
enkeltvis eller sammen)
uttrykt i forhold til
fettmengden

Dehydrerte poteter

25 (gallater, TBHQ og
BHA, enkeltvis eller
sammen)

Tyggegummi
Kosttilskudd som definert i
direktiv 2002/46/EF

400 (gallater, TBHQ, BHT
og BHA, enkeltvis eller
sammen)

Eteriske oljer

1 000 (gallater, TBHQ
og BHA, enkeltvis eller
sammen)

Andre aromaer enn eteriske oljer

100 * (gallater, enkeltvis
eller sammen)
200* (TBHQ og BHA,
enkeltvis eller sammen)»

iii) Følgende rad innsettes:
«E 586

4-heksylresorcinol

Ferske, fryste og 2 mg/kg som restmengde i
dypfryste krepsdyr
krepsdyrkjøtt»
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4) I vedlegg IV gjøres følgende endringer:
a) Raden for E 385 skal lyde:
«E 385

Kalsiumdinatriumetylendiamintetraacetat (Kalsiumdinatrium-EDTA)

Emulgerte sauser

75 mg/kg

Konserverte belgfrukter, sopp og 250 mg/kg
artisjokker
Konserverte krepsdyr og bløtdyr

75 mg/kg

Konservert fisk

75 mg/kg

Smørbart fett som definert i 100 mg/kg
vedlegg B og C til forordning
(EF) nr. 2991/94(*), med et
fettinnhold på høyst 41 %
Fryste og dypfryste krepsdyr

75 mg/kg

Libamáj, egészben és tömbben

250 mg/kg

(*) EFT L 316 av 9.12.1994, s. 2.»

b) Følgende rad innsettes etter raden for E 967:
«E 968

Erytritol

Næringsmidler generelt (unntatt quantum satis
drikker og de næringsmidler som
er nevnt i artikkel 2 nr. 3)
Fryst og dypfryst ubearbeidet quantum satis
fisk og fryste og dypfryste ubearbeidede krepsdyr, bløtdyr og
blekkspruter
Likør

quantum satis
Til andre formål enn som
søtstoff»

c) Følgende rad innsettes:
«E 426

Soyabønne-hemicellulose

Drikker basert på
meieriprodukter og beregnet på
detaljsalg

5 g/l

Kosttilskudd som definert i
direktiv 2002/46/EF

1,5 g/l

Emulgerte sauser

30 g/l

Ferdigpakkede fine bakervarer
beregnet på detaljsalg

10 g/kg

Ferdigpakkede, spiseferdige
orientalske nudler beregnet på
detaljsalg

10 g/kg

Ferdigpakket, spiseferdig ris
beregnet på detaljsalg

10 g/kg
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Ferdigpakkede, bearbeidede
potet- og risprodukter (herunder
fryste, dypfryste, kjølte og
tørkede bearbeidede produkter)
beregnet på detaljsalg

10 g/kg

Dehydrerte, konsentrerte, fryste
og dypfryste eggprodukter

10 g/kg

Gelévarer, unntatt minibegre
med gelé

10 g/kg»

d) I raden for E 468 endres «Kosttilskudd i fast form» til «Kosttilskudd som definert i direktiv 2002/46/EF, i fast
form».
e) I raden for E 338–E 452 endres «Kosttilskudd» til «Kosttilskudd som definert i direktiv 2002/46/EF».
f)

I raden for E 405, E 416, E 432–E 436, E 473 og E 474, E 475, E 491–E 495, E 551–E 55 og E 901–E 904
endres «Kosttilskudd» til «Kosttilskudd som definert i direktiv 2002/46/EF».

g) I raden for E 1201 og E 1202 endres «Kosttilskudd i tablettform, også drasjerte» til «Kosttilskudd som definert
i direktiv 2002/46/EF i tablettform, også drasjerte».
h) I raden for E 405, E 432–E 436, E 473 og E 474, E 475, E 477, E 481 og E 482, E 491–E 495 endres
«Næringsmidler til spesielle medisinske formål» til «Næringsmidler til spesielle medisinske formål som
definert i direktiv 1999/21/EF».
i)

j)

Raden for E 1505–E 1520 skal lyde:

«E 1505

Trietylsitrat

E 1517

Glyseryldiacetat
(diacetin)

E 1518

Glyseryltriacetat
(triacetin)

E 1520

Propan-1,2-diol
(propylenglykol)

Aromaer

3 g/kg fra alle kilder i næringsmidler som
er klare til bruk eller rekonstituert etter
produsentens anvisninger; enkeltvis eller
samlet. I drikker, unntatt i fløtelikører, skal
grenseverdien for E 1520 være 1 g/l.»

Følgende rader tilføyes:

«E 1204

Pullulan

Kosttilskudd som definert i direktiv quantum satis
2002/46/EF, i form av kapsler eller
tabletter
Svært små pastiller for frisk pust i quantum satis
form av film

E 1452

Aluminiumoktenylsuksinat-stivelse

Innkapslede
vitaminpreparater
i 35 g/kg i kosttilskudd»
kosttilskudd som definert i direktiv
2002/46/EF
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5) I vedlegg V gjøres følgende endringer:
a) Følgende rad innsettes etter raden for E 967:
«E 968

Erytritol»

b) Følgende rad innsettes etter raden for E 466:
«E 462

Etylcellulose»

c) I tredje kolonne i raden for E 551 og E 552 skal ny setning lyde:
«For E 551: I E 171 titandioksid og E 172 jernoksider og -hydroksider (høyst 90 % i forhold til pigmentet).»
6) I vedlegg VI gjøres følgende endringer:
a) I første, andre og tredje ledd i innledningsmerknaden endres «overgangsmat» til «bearbeidede kornbaserte
næringsmidler og barnemat».
b) I del 3 endres «overgangsmat» i overskriften og i raden for E 170–E 526, E 500, E 501 og E 503, E 338, E
410–E 440, E 1404–E 1450 og E 1451 til «bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat».
c) I del 4 innsettes følgende rad etter raden for E 472c:
«E 473

Sukroseestere av fettsyrer

120 mg/l

Produkter
som
inneholder
hydrolyserte proteiner, peptider og
aminosyrer».
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VEDLEGG II
I vedlegget til direktiv 94/35/EF gjøres følgende endringer:
1) I første kolonne i raden for E 420–E 967 tilføyes «E 968».
2) I andre kolonne i raden for E 420–E 967 tilføyes «Erytritol».

________________
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2016/EØS/47/06

KOMMISJONSBESLUTNING
av 31. juli 2009
om nedsettelse av en styringsgruppe på høyt nivå for SafeSeaNet
[meddelt under nummer K(2009) 5924]
(2009/584/EF)(*)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

av SafeSeaNet-systemet, der det særlig tas hensyn til
formålene med Den europeiske unions integrerte maritime
politikk og målene for sjøtransportpolitikken fram til 2018,
som definert i kommisjonsmeldingen om de strategiske
mål og anbefalinger for EUs sjøtransportpolitikk fram til
2018(3) —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv
2002/59/EF av 27. juni 2002 om opprettelse av et overvåkingsog informasjonssystem for sjøtrafikk i Fellesskapet(1), særlig
nr. 2.2 i vedlegg III, og

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1
ut fra følgende betraktninger:
1)

Kommisjonen er i samarbeid med medlemsstatene
ansvarlig for forvaltningen og den strategiske utvikling
av det sentrale SafeSeaNet-systemet og for tilsynet med
SafeSeaNet-systemet.

2)

I henhold til nr. 2.2 i vedlegg III til direktiv 2002/59/
EF skal Kommisjonen nedsette en styringsgruppe på
høyt nivå som skal bistå i forvaltningen av SafeSeaNetsystemet.

3)

Derfor bør styringsgruppen på høyt nivå nedsettes og
dens oppgaver og struktur fastsettes.

4)

5)

6)

Styringsgruppen på høyt nivå bør bestå av representanter
fra medlemsstatene og Kommisjonen.
Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA) er i samarbeid
med medlemsstatene og Kommisjonen ansvarlig for den
tekniske gjennomføringen av SafeSeaNet-systemet i
samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1406/2002(2), og det bør derfor være tett involvert i
arbeidet til styringsgruppen på høyt nivå.
Det ser også ut til å være nødvendig å behandle strategiske
spørsmål i forbindelse med den framtidige utviklingen

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 201 av 1.8.2009, s. 63, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 61/2012 av 30. mars 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) og protokoll 37, se EØStillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 49.
(1) EFT L 208 av 5.8.2002, s. 10.
(2) EFT L 208 av 5.8.2002, s. 1.

Styringsgruppen på høyt nivå for SafeSeaNet
Herved nedsettes styringsgruppen på høyt nivå for SafeSeaNet,
heretter kalt «gruppen».

Artikkel 2
Oppgaver
Kommisjonen kan rådføre seg med gruppen i alle spørsmål som
gjelder den nåværende og framtidige utvikling av SafeSeaNet,
herunder dets bidrag til maritim overvåking ut fra et helhetlig
perspektiv.

Gruppens oppgaver skal være å

a) gi anbefalinger for å forbedre SafeSeaNets effektivitet og
sikkerhet,

b) gi relevant veiledning om utvikling av SafeSeaNet,

c) bistå Kommisjonen med vurdering av SafeSeaNets
yteevne,

d) godkjenne grensesnitt- og funksjonskontrolldokumentet
nevnt i nr. 2.3 i vedlegg III til direktiv 2002/59/EF og
eventuelle endringer av dette.
(3)

KOM(2009) 8 endelig.
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Artikkel 3
Utnevnelse av medlemmer
1. Gruppen skal bestå av én representant for hver
medlemsstat og en representant for Kommisjonen.
2. Medlemsstatene skal utnevne sine representanter til
gruppen og deres vararepresentanter for et tidsrom på tre år,
som kan forlenges. De skal være høyere tjenestemenn.
3. Medlemmene av gruppen som skal utnevnes av
Kommisjonen, skal være høyere tjenestemenn.
4. En representant fra Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå
(EMSA) skal delta som observatør på møtene i gruppen. EMSA
skal representeres på høyt nivå.
5. Representanter for medlemmene av Det europeiske
økonomiske samarbeidsområde kan delta som observatører på
gruppens møter.
6. Medlemmene skal fortsette i sine verv inntil de erstattes
eller inntil deres mandatperiode utløper.
7. Medlemmer som ikke lenger kan bidra effektivt til
gruppens drøftelser, eller som avgår, kan erstattes.
Artikkel 4
Virksomhet
1. En representant for Kommisjonen skal være gruppens
formann.
2. Etter avtale med Kommisjonen kan det nedsettes
undergrupper som skal granske særlige spørsmål på grunnlag
av et mandat fastsatt av gruppen. Slike undergrupper skal
oppløses så snart mandatet deres er oppfylt.
3. Kommisjonens representant som er gruppens formann,
kan invitere sakkyndige med særskilt sakkunnskap om et emne
på dagsordenen til å delta i gruppens eller undergruppens
drøftinger dersom dette er nyttig og/eller nødvendig.
4. Opplysninger som fås ved å delta i gruppens eller
undergruppens drøftinger, skal ikke videreformidles dersom
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Kommisjonen mener at disse opplysningene gjelder fortrolige
forhold.
5. Gruppen og dens undergrupper skal normalt avholde
sine møter i Kommisjonens lokaler i samsvar med de
framgangsmåter og den tidsplan som Kommisjonen har fastsatt.
Kommisjonen skal sørge for gruppens sekretariat.
6. Gruppen fastsetter sin forretningsorden på grunnlag av
Kommisjonens standardforretningsorden.
7. Kommisjonen kan offentliggjøre gruppens sammendrag,
konklusjoner, delkonklusjoner eller arbeidsdokumenter.
Artikkel 5
Møteutgifter
Kommisjonen skal refundere reiseutgifter og eventuelt
oppholdsutgifter for medlemmer, sakkyndige og observatører
i forbindelse med gruppens virksomhet, i samsvar med
Kommisjonens regler om godtgjøring til sakkyndige.
Medlemmene skal ikke motta lønn for sine tjenester.
Møteutgifter skal refunderes innenfor rammen av det årlige
budsjettet som gruppen får tildelt av det ansvarlige kontoret i
Kommisjonen.
Artikkel 6
Ikrafttredelse
Denne beslutning trer i kraft den dag den kunngjøres i Den
europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel, 31. juli 2009.

For Kommisjonen
Antonio TAJANI
Visepresident
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2016/EØS/47/07

av 23. april 2009
om oppfyllelse av flaggstatenes forpliktelser(*)
EUROPAPARLAMENTET OG
EUROPEISKE UNION HAR —

RÅDET

FOR

DEN

innføre lover og forskrifter og treffe alle andre nødvendige
tiltak for å gi disse dokumentene full virkning, for slik å
sikre at et fartøy, med hensyn til sikkerhet for menneskeliv
til sjøs og beskyttelse av havmiljøet, er egnet til den bruk
det er bestemt for, og at det er bemannet med kompetente
sjøfolk.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 80 nr. 2,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

4)

Det bør tas behørig hensyn til Konvensjonen om
sjøfolks arbeids- og levevilkår, som ble vedtatt av Den
internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) i 2006, og som
også omhandler flaggstatenes forpliktelser.

5)

Medlemsstatene vedtok 9. oktober 2008 en erklæring
der de enstemmig anerkjente betydningen av at de
internasjonale konvensjonene knyttet til flaggstatenes
forpliktelser får anvendelse, for på den måten å bedre
sjøsikkerheten og bidra til å hindre forurensning fra skip.

6)

Gjennomføring av de framgangsmåtene som er anbefalt av
IMO i MSC/Circ.1140/MEPC/Circ.424 av 20. desember
2004 om overføring av fartøyer mellom stater, bør styrke
bestemmelsene om flaggskifte i IMO-konvensjonene
og i Fellesskapets regelverk for sjøsikkerhet, og de bør
i sjøsikkerhetens interesse øke åpenheten i forholdet
mellom flaggstatene.

7)

Tilgangen til opplysninger om fartøyer som seiler under
en medlemsstats flagg, og om fartøyer som er slettet i en
medlemsstats register, bør øke åpenheten om ytelsene
til en flåte av høy kvalitet, bidra til bedre overvåking
av flaggstatenes forpliktelser og sikre like vilkår for
myndighetene.

8)

For å hjelpe medlemsstatene med ytterligere å forbedre sin
innsats som flaggstater, bør det regelmessig gjennomføres
revisjon av deres myndigheter.

9)

En
kvalitetssertifisering
av
forvaltningsmessige
framgangsmåter i samsvar med Den internasjonale
standardiseringsorganisasjons (ISO) standarder eller
tilsvarende standarder bør ytterligere sikre like vilkår for
myndighetene.

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

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen( ),
2

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1)

Sikkerheten for skipsfarten i Fellesskapet og for borgerne
som bruker den, og beskyttelsen av miljøet bør til enhver
tid ivaretas.

2)

For internasjonal skipsfart har det gjennom vedtakelse
av en rekke konvensjoner som Den internasjonale
sjøfartsorganisasjon (heretter kalt «IMO») er depositar
for, blitt innført en omfattende ramme for å bedre
sjøsikkerheten og beskyttelsen av miljøet mot
forurensning fra skip.

3)

I henhold til De forente nasjoners havrettskonvensjon
av 1982 (UNCLOS) og de konvensjonene som IMO er
depositar for (heretter kalt «IMO-konvensjonene»), er de
statene som er part i disse dokumentene, ansvarlige for å

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 131 av 28.5.2009, s. 132, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 63/2012 av 30. mars 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 53.
1
( ) EUT C 318 av 23.12.2006, s. 195.
(2) EUT C 229 av 22.9.2006, s. 38.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 29. mars 2007 (EUT C 27 E av 31.1.2008,
s. 140), Rådets felles holdning av 9. desember 2008 (EUT C 330 E av
30.12.2008, s. 13) og Europaparlamentets holdning av 11. mars 2009 (ennå
ikke offentliggjort i EUT).
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10) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av
dette direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet
som er gitt Kommisjonen(1).

11) Ettersom målene for dette direktiv, som er å innføre og
iverksette egnede tiltak for sjøtransportpolitikken, ikke
kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor
på grunn av direktivets 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 disse målene —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:
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Artikkel 3
Definisjoner
I dette direktiv menes med:

a) «fartøy» et skip eller en farkost som seiler under en
medlemsstats flagg, som faller inn under virkeområdet
for de relevante IMO‑konvensjonene, og som det kreves
sertifikat for,

b) «myndighet» vedkommende myndigheter
medlemsstat hvis flagg fartøyet seiler under,

i

den

c) «godkjent organisasjon» en organisasjon som er godkjent
i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 391/2009 om felles regler og standarder for
organisasjoner som skal inspisere og besikte fartøyer(4),

Artikkel 1
Formål
1.

Formålet med dette direktiv er

a) å sikre at medlemsstatene effektivt og konsekvent oppfyller
sine forpliktelser som flaggstat, og

d) «sertifikater» foreskrevne sertifikater utstedt i henhold til
de relevante IMO-konvensjoner,

e) «IMO-revisjon» en revisjon som gjennomføres i samsvar
med bestemmelsene i resolusjon A.974(24) vedtatt av
IMOs forsamling 1. desember 2005.

b) å bedre sikkerheten og hindre forurensning fra skip som
seiler under en medlemsstats flagg.

2. Dette direktiv berører ikke Fellesskapets sjøfartsregelverk,
som oppført i artikkel 2 nr. 2 i europaparlaments- og
rådsforordning 2099/2002 av 5. november 2002 om nedsettelse
av en komité for sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra
skip (COSS)(2), og rådsdirektiv 1999/63/EF av 21. juni 1999 om
avtalen om organisering av sjøfolks arbeidstid inngått mellom
Sammenslutningen av skipsredere i Den europeiske union
(ECSA) og Sammenslutningen av transportarbeiderforbund i
Den europeiske union (FST)(3).

Artikkel 4
Vilkår for å tillate drift av et fartøy etter at det har fått rett
til å seile under en medlemsstats flagg
1. Før den berørte medlemsstat gir tillatelse til drift av et
fartøy som har fått rett til å seile under dens flagg, skal den
treffe de tiltak den anser som hensiktsmessige for å sikre at
fartøyet oppfyller gjeldende internasjonale regler og forskrifter.
Den skal særlig kontrollere fartøyets sikkerhetsdokumentasjon
på alle rimelige måter. Den skal om nødvendig rådføre seg med
foregående flaggstat for å få fastslått om eventuelle gjenstående
mangler eller sikkerhetsproblemer som sistnevnte har avdekket,
fortsatt ikke er utbedret eller løst.

Artikkel 2
Virkeområde
Dette direktiv får anvendelse på myndigheten i den stat hvis
flagg fartøyet seiler under.
(1)
(2)
(3)

EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
EFT L 324 av 29.11.2002, s. 1.
EFT L 167 av 2.7.1999, s. 33.

2. Når en annen flaggstat anmoder om opplysninger om et
fartøy som tidligere seilte under en medlemsstats flagg, skal
denne medlemsstaten omgående gi den anmodende flaggstaten
nærmere opplysninger om gjenstående mangler samt andre
relevante opplysninger av betydning for sikkerheten.
(4)

EUT L 131 av 28.5.2009, s. 11.
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Artikkel 5
Tilbakeholding av et fartøy som seiler under en
medlemsstats flagg
Når myndigheten er underrettet om at et fartøy som seiler
under den berørte medlemsstatens flagg, blir holdt tilbake av en
havnestat, skal den etter de framgangsmåtene den har fastsatt
for dette formål, sørge for at fartøyet bringes i samsvar med de
relevante IMO‑konvensjonene.

Artikkel 6
Oppfølgingstiltak
Medlemsstatene skal sikre at minst følgende opplysninger om
fartøyer som seiler under deres flagg, oppbevares og er lett
tilgjengelige for dette direktivs formål:

a) opplysninger om fartøyet (navn, IMO-nummer osv.),

b) datoer for besiktelser, herunder eventuelle ytterligere eller
utfyllende besiktelser, og revisjoner,

c) navn på de godkjente organisasjonene som har foretatt
sertifisering og klassifisering av fartøyet,

d) navn på vedkommende myndighet som har inspisert
fartøyet i henhold til bestemmelsene om havnestatskontroll,
og datoene for inspeksjonene,

e) resultatet av inspeksjonene som er del av
havnestatskontrollen (mangler: ja eller nei; tilbakeholding:
ja eller nei),

f) opplysninger om sjøulykker,

25.8.2016

Denne artikkel skal opphøre å gjelde senest 17. juni 2017,
som fastsatt av Kommisjonen etter framgangsmåten med
forskriftskomité nevnt i artikkel 10 nr. 2, dersom IMOs
obligatoriske revisjonsordning for medlemsstatene har trådt i
kraft.
Artikkel 8
Kvalitetsstyringssystem og intern evaluering
1. Senest 17. juni 2012 skal hver medlemsstat utvikle,
gjennomføre og opprettholde et kvalitetsstyringssystem for
de driftsmessige delene av sin myndighets virksomhet som er
knyttet til statusen som flaggstat. Et slikt kvalitetsstyringssystem
skal sertifiseres i samsvar med gjeldende internasjonale
kvalitetsstandarder.
2. Medlemsstater som står på svartelisten, eller som to år
på rad står på den grå listen som er offentliggjort i den seneste
årsrapporten fra Paris-memorandumet om havnestatskontroll
(heretter kalt «Paris-memorandumet»), skal framlegge for
Kommisjonen en rapport om sin innsats som flaggstat senest
fire måneder etter at årsrapporten fra Paris‑memorandumet er
offentliggjort.
Rapporten skal kartlegge og analysere de viktigste grunnene til
den manglende oppfyllelsen som førte til tilbakeholdingene, og
manglene som var årsaken til oppføringen på den svarte eller
grå listen.
Artikkel 9
Rapporter
Kommisjonen skal hvert femte år, og første gang før 17. juni
2012, framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport
om anvendelsen av dette direktiv.
Rapporten skal inneholde en vurdering av medlemsstatens
innsats som flaggstat.
Artikkel 10

g) navn på fartøyer som har sluttet å seile under den berørte
medlemsstats flagg i løpet av de siste tolv månedene.

Artikkel 7
Flaggstatsrevisjon
Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige for en
IMO‑revisjon av deres myndighet minst en gang hvert sjuende
år, med forbehold om et positivt svar fra IMO på en anmodning
i rett tid fra den berørte medlemsstat, og skal offentliggjøre
resultatet av revisjonen i samsvar med relevant nasjonal
lovgivning om fortrolighet.

Komitéframgangsmåte
1. Kommisjonen skal bistås av Komiteen for sjøsikkerhet og
hindring av forurensning fra skip (COSS), som ble nedsatt ved
artikkel 3 i forordning (EF) nr. 2099/2002.
2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.
Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF
skal være to måneder.
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Artikkel 11

Artikkel 12

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

Ikrafttredelse

1. Medlemsstatene skal innen 17. juni 2011 sette i kraft de
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om
dette.

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

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 sørge for at teksten til de viktigste
internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området
dette direktiv omhandler, blir oversendt Kommisjonen.

Artikkel 13
Adressater
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 23. april 2009.

For Europaparlamentet

For Rådet

H.-G. PÖTTERING

P. NEČAS

President

Formann
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2016/EØS/47/08

KOMMISJONSVEDTAK
av 20. april 2009

om definisjonen av kriteriene for klassifisering av avfallsanlegg i samsvar med vedlegg III til europaparlaments‑ og
rådsdirektiv 2006/21/EF om håndtering av avfall fra utvinningsindustrien
[meddelt under nummer K(2009) 2856]
(2009/337/EF)(*)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

derfor hensiktsmessig å vurdere anleggets klassifisering
etter behov og under alle omstendigheter ved driftsfasens
avslutning.

4)

For å vurdere risikoen for tap av liv og faren for
menneskers helse dersom et anleggs strukturelle integritet
svekkes, eller ved feildrift, bør det ved vurderingen av
omfanget av faren for tap av menneskeliv eller faren for
menneskers helse tas hensyn til hvor mange mennesker
som til enhver tid oppholder seg i de potensielt berørte
områdene.

5)

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra komiteen nedsatt ved artikkel 18 i europaparlamentsog rådsdirektiv 2006/12/EF(2) —

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv
2006/21/EF av 15. mars 2006 om håndtering av avfall fra
utvinningsindustrien og om endring av direktiv 4/35/EF(1),
særlig artikkel 22 nr. 1 bokstav g), og

ut fra følgende betraktninger:

1)

For å sikre en felles vurdering av kriteriene fastsatt i
vedlegg III til direktiv 2006/21/EF, er det nødvendig å
definere en metode og om mulig fastsette grenseverdier,
idet det tas hensyn til de ulike typene avfallsanlegg og
deres stabilitet på kort og lang sikt, samt i driftsfasen.

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1
2)

Ut fra et teknisk synspunkt er det hensiktsmessig å unnta
avfallsanlegg som bare inneholder inert avfall eller ikkeforurenset jord, fra vurderingen av kriteriene som gjelder
forekomsten av farlige stoffer eller farlig avfall.

3)

Den faren som et avfallsanlegg kan utgjøre, kan endres
betydelig i anleggets driftsfase og etter avvikling. Det er

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 102 av 22.4.2009, s. 7, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 71/2012 av 30. mars 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 61.
(1) EUT L 102 av 11.4.2006, s. 15.

1. Et avfallsanlegg skal klassifiseres i kategori A i samsvar
med første strekpunkt i vedlegg III til direktiv 2006/21/EF
dersom de forutsette følgene på kort eller lang sikt av svikt som
skyldes tap av anleggets strukturelle integritet eller feildrift,
kan føre til følgende:

a) en ikke ubetydelig fare for tap av menneskeliv,

(2)

E L 114 av 27.4.2006, s. 9.
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b) alvorlig fare for menneskers helse,

c) alvorlig fare for miljøet.

2. Ved klassifiseringen nevnt i nr. 1 skal hele anleggets
levetid, herunder fasen etter avvikling, tas hensyn til ved
vurderingen av hvor stor potensiell fare anlegget utgjør.

Artikkel 2
1. I dette vedtak menes med avfallsanleggets strukturelle
integritet anleggets evne til å holde avfallet innenfor anleggets
grenser i samsvar med planen for utforming av anlegget.

2. Tapet av strukturell integritet skal omfatte alle mulige
former for svikt i mekanismer som er relevante for det berørte
avfallsanleggets struktur.

3. En vurdering av følgene av tapet av strukturell integritet
skal omfatte den umiddelbare virkningen av ethvert stoff
som transporteres fra anlegget som følge av svikten, og de
virkningene som følger på kort og lang sikt.
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ansatt ved anlegget, ikke forventes å oppholde seg permanent
eller i lengre perioder i det området som kan bli berørt. Skader
som fører til funksjonshemning eller langvarig dårlig helse,
skal anses som alvorlige farer for menneskers helse.
3. Den potensielle faren for miljøet skal ikke anses som
alvorlig dersom
a) den potensielle forurensningskilden avtar betydelig innen
kort tid,
b) svikten ikke fører til permanente eller langvarige
miljøskader,
c) det berørte miljøet kan gjenopprettes gjennom en mindre
oppryddings‑ og gjenopprettingsinnsats.
4. Ved vurderingen av faren for tap av liv eller for
menneskers helse eller miljøet skal de spesifikke vurderingene
av de potensielle virkningenes omfang skje i forbindelse med
kjeden kilde-transportvei-mottaker.
Dersom det ikke er noen transportvei mellom kilde og mottaker,
skal det berørte anlegget ikke klassifiseres i kategori A på
grunnlag av tap av strukturell integritet eller feildrift.

Artikkel 3
1. I dette vedtak menes med feildrift ved et avfallsanlegg
enhver form for drift som kan føre til en større ulykke, herunder
sviktende miljøverntiltak og feilaktig eller utilstrekkelig
utforming.

2. En vurdering av utslippet av forurensende stoffer som
skyldes feildrift, skal omfatte virkningene av både kortsiktige
endringer og langsiktige utslipp av forurensende stoffer.
Vurderingen skal omfatte anleggets driftsperiode og den
langsiktige perioden etter avvikling. Den skal omfatte en
vurdering av hvilken potensiell fare anlegg som inneholder
reaktivt avfall utgjør, uavhengig av om avfallet klassifiseres
som farlig eller ikke‑farlig i henhold til rådsdirektiv 91/689/
EØF(1).

Artikkel 4
1. Medlemsstatene skal vurdere følgene av svikt ved et
avfallsanlegg som skyldes tap av strukturell integritet eller
feildrift, i samsvar med nr. 2, 3 og 4.

Artikkel 5
1. Ved tap av strukturell integritet når det gjelder demninger
for avgangsmasse, skal menneskers liv anses å være i fare når
vannet eller slammet står minst 0,7 meter over bakken eller
beveger seg med en hastighet som overstiger 0,5 meter/sekund.
2. Vurderingen av faren for tap av menneskeliv og faren for
menneskers helse skal omfatte minst følgende faktorer:
a) anleggets størrelse og egenskaper, herunder dets utforming,
b) mengde og kvalitet, herunder de fysiske og kjemiske
egenskapene til avfallet i anlegget,
c) anleggsstedets topografi, herunder faktorer som kan gi
dempende virkning,
d) beregnet tid før en flodbølge når fram til områder der
mennesker oppholder seg,

2. Faren for tap av menneskeliv eller faren for menneskers
helse skal vurderes som ubetydelig eller ikke alvorlig dersom
de menneskene som kan bli berørt, med unntak av dem som er

e) flodbølgens spredningshastighet,

( 1)

f) det anslåtte vann‑ eller slamnivået,

EFT L 377 av 31.12.1991, s. 20.
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g) vann‑ eller slamnivåets stigningstakt,
h) alle andre relevante faktorer som er spesifikke for
anleggsstedet, og som kan påvirke faren for tap av
menneskeliv eller faren for menneskers helse.
Artikkel 6
1. Ved utglidning i avfallsvelter skal enhver avfallsmasse
i bevegelse anses som en trussel mot menneskers liv dersom
mennesker oppholder seg innenfor avfallsmassens rekkevidde.
2. Vurderingen av faren for tap av menneskeliv og faren
for menneskers helse skal som minstekrav omfatte følgende
faktorer:
a) anleggets størrelse og egenskaper, herunder dets utforming,
b) mengde og kvalitet, herunder de fysiske og kjemiske
egenskapene til avfallet i anlegget,
c) veltens hellingsvinkel,
d) potensialet for oppbygging av internt grunnvann i velten,
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Et slikt avfallsanlegg kan imidlertid ikke klassifiseres i
kategori A dersom en spesifikk risikovurdering av anleggsstedet,
særlig av det farlige avfallets virkninger, utført som en del
av klassifiseringen på grunnlag av følgene av en svikt som
skyldes tap av integritet eller feildrift, viser at anlegget ikke
bør klassifiseres i kategori A på grunnlag av innholdet av farlig
avfall.

4. Når vektforholdet nevnt i nr. 1 er under 5 %, skal anlegget
ikke klassifiseres i kategori A på grunnlag av innholdet av farlig
avfall.

Artikkel 8
1. Medlemsstatene skal vurdere om kriteriet fastsatt i tredje
strekpunkt i vedlegg III til direktiv 2006/21/EF er oppfylt i
samsvar med betraktningene i nr. 2, 3 og 4.

2. Når det gjelder planlagte avgangsdammer, skal følgende
metode benyttes:

e) underjordisk stabilitet,
a) det skal føres en fortegnelse over stoffer og stoffblandinger
som anvendes i behandlingen, og som deretter slippes ut
sammen med avgangsslammet i avgangsdammen,

f) topografi,
g) avstanden til vassdrag, anlegg og bygninger,
h) gruveanlegg,
i) alle andre faktorer som er spesifikke for anleggsstedet, og
som i vesentlig grad kan bidra til den risikoen anlegget
utgjør.
Artikkel 7
1. Terskelen nevnt i annet strekpunkt i vedlegg III til direktiv
2006/21/EF skal fastsettes som forholdet mellom vekten,
beregnet som tørrstoff, av henholdsvis:
a) alt avfall som klassifiseres som farlig i henhold til
direktiv 91/689/EØF, og som forventes å finnes i anlegget
når den planlagte driftsperioden utløper, og
b) avfall som forventes å finnes i anlegget når den planlagte
driftsperioden utløper.
2. Når vektforholdet nevnt i nr. 1 overstiger 50 %, skal
anlegget klassifiseres i kategori A.
3. Når vektforholdet nevnt i nr. 1 er mellom 5 % og 50 %,
skal anlegget klassifiseres i kategori A.

b) for hvert stoff og hver stoffblanding skal det for den
planlagte driftsperioden utarbeides et anslag over årlige
mengder som anvendes i behandlingen,

c) det skal avgjøres om det enkelte stoffet og den
enkelte stoffblandingen er et farlig stoff eller en farlig
stoffblanding i henhold til rådsdirektiv 67/548/EØF(1) og
europaparlaments‑ og rådsdirektiv 1999/45/EF(2),

d) for hvert år i den planlagte driftsperioden skal den årlige
økningen i mengde lagret vann (ΔQi) i avgangsdammen
under stabile forhold beregnes etter formelen fastsatt i
vedlegg I,

e) for hvert farlig stoff eller hver farlig stoffblanding
identifisert i samsvar med bokstav c) skal den høyeste
årlige konsentrasjonen (C maks) i vannfasen anslås etter
formelen fastsatt i vedlegg II.
(1)
(2)

EFT 196 av 16.8.1967, s. 1.
EFT L 200 av 30.7.1999, s. 1.
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Dersom vannfasen på grunnlag av de anslåtte høyeste årlige
konsentrasjonene (C maks) anses som farlig i henhold
til direktiv 1999/45/EF eller 67/548/EØF, skal anlegget
klassifiseres i kategori A.
3. Når det gjelder avgangsdammer i drift, skal klassifiseringen
av anlegget baseres på metoden fastsatt i nr. 2 eller på direkte
kjemisk analyse av vann og faste stoffer i anlegget. Dersom
vannfasen og dens innhold må anses som farlig stoffblanding i
henhold til direktiv 1999/45/EF eller 67/548/EØF, skal anlegget
klassifiseres i kategori A.
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Artikkel 10
Vedkommende myndighet i henhold til direktiv 2006/21/
EF skal foreta en ny vurdering av klassifiseringen dersom
tillatelsen eller driftsforholdene er vesentlig endret.

Vurderingen skal foretas senest når anleggets driftsperiode
utløper.

Artikkel 11
4. Når det gjelder utlakingsanlegg, der metaller utvinnes fra
velter av knust malm og utlakingen skjer ved gjennomstrømning
av ekstraksjonsvæske, skal medlemsstatene etter avsluttet
utlaking gjennomføre en prøvetaking for farlige stoffer på
grunnlag av en fortegnelse over anvendte utlakingskjemikalier
og restkonsentrasjoner av disse utlakingskjemikaliene i
drensvannet etter vaskingen. Dersom sigevannet må anses
som farlig stoffblanding i henhold til direktiv 1999/45/EF eller
67/548/EØF, skal anlegget klassifiseres i kategori A.
Artikkel 9
Artikkel 7 og 8 i dette vedtak får ikke anvendelse på
avfallsanlegg som inneholder bare inert avfall eller ikkeforurenset jord.

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 20. april 2009.

For Kommisjonen
Stavros DIMAS
Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I
Formel for beregning av den årlige økningen i vannmengden som lagres i avgangsdammen ΔQ, som nevnt i
artikkel 8 nr. 2
ΔQi = (ΔΜi/D) * P, der:
ΔQi = årlig økning i mengden vann som lagres i avgangsdammen (m3/år) i år «i»
ΔΜi = årlig mengde avgangsmasse som slippes ut i avgangsdammen (tonn tørrvekt/år) i år «i»
D

= den deponerte avgangsmassens gjennomsnittlige romvekt (tonn tørrvekt/m3)

P

= den avleirede avgangsmassens gjennomsnittlige porøsitet (m3/m3) definert som forholdet mellom hulrommenes
volum og den avleirede avgangsmassens samlede volum

Dersom nøyaktige data ikke finnes, bør standardverdier på 1,4 tonn/m3 for romvekten og 0,5 m3/m3 for porøsiteten
anvendes.
________

VEDLEGG II
Beregning av høyeste konsentrasjon i vannfasen (C maks) som nevnt i artikkel 8 nr. 2
C maks = høyeste verdi av følgende: Si/ΔQi, der
Si = årlig mengde av hvert stoff og hver stoffblanding som angitt i artikkel 8 nr. 2 bokstav c), som ble sluppet ut i
avgangsdammen i år «i».

_____________________
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2016/EØS/47/09

KOMMISJONSVEDTAK
av 30. april 2009

om nærmere presisering av definisjonen av inert avfall i henhold til artikkel 22 nr. 1 bokstav f) i europaparlaments‑  og
rådsdirektiv 2006/21/EF om håndtering av avfall fra utvinningsindustrien
[meddelt under nummer K(2009) 3012]
(2009/359/EF)(*)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv
2006/21/EF av 15. mars 2006 om håndtering av avfall fra
utvinningsindustrien og om endring av direktiv 2004/35/EF(1),
særlig artikkel 22 nr. 1 bokstav f), og
ut fra følgende betraktninger:
1)

I artikkel 3 nr. 3 i direktiv 2006/21/EF fastsettes en
definisjon av inert avfall.

2)

Formålet med å presisere definisjonen av inert avfall
er å fastsette klare kriterier og vilkår for når avfall fra
utvinningsindustrien kan anses som inert avfall.

3)

For å redusere den administrative byrden i forbindelse
med gjennomføringen av dette vedtak, er det fra et
teknisk synspunkt hensiktsmessig å unnta fra spesifikk
prøving avfall som det foreligger relevante opplysninger
om, og å tillate at medlemsstatene utarbeider en liste over
avfallsstoffer som kan anses som inerte i samsvar med
kriteriene fastsatt i dette vedtak.

4)

For å sikre at anvendte opplysninger er av høy kvalitet
og er representative, bør dette vedtak anvendes innenfor
rammen av karakteriseringen av avfall som foretas i
samsvar med kommisjonsvedtak 2009/360/EF(2), og
baseres på samme informasjonskilder.

5)

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra komiteen nedsatt ved artikkel 18 i europaparlamentsog rådsdirektiv 2006/12/EF(3) —

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 110 av 1.5.2009, s. 46, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 71/2012 av 30. mars 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 61.
(1) EUT L 102 av 11.4.2006, s. 15.
(2) Se side 48 i denne EUT.
(3) EUT L 114 av 27.4.2006, s. 9.

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1
1. Avfall skal anses som inert avfall i henhold til artikkel 3
nr. 3 i direktiv 2006/21/EF når alle følgende kriterier er oppfylt
både på kort og lang sikt:

a) avfallet skal ikke gjennomgå noen betydelig nedbryting
eller oppløsning eller annen vesentlig endring som kan ha
skadevirkninger for miljøet eller menneskers helse,

b) avfallet enten har et innhold av svovel på sulfidform på
høyst 0,1 %, eller et innhold av svovel på sulfidform på
høyst 1 % og et nøytraliseringspotensialforhold, definert
som forholdet mellom nøytraliseringspotensialet og
syredanningspotensialet og fastsatt på grunnlag av en
statisk prøving prEN 15875, som er større enn 3,

c) avfallet innebærer ingen risiko for selvantenning og er ikke
brennbart,

d) innholdet av stoffer i avfallet som kan skade miljøet eller
menneskers helse, og særlig As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo,
Ni, Pb, V og Zn, herunder også dersom de forekommer
alene i eventuelle fine partikler, er tilstrekkelig lavt til at
det utgjør en ubetydelig risiko for mennesker og miljø,
både på kort og lang sikt. For å bli ansett som tilstrekkelig
lavt til å utgjøre en ubetydelig risiko for mennesker og
miljø, skal innholdet av disse stoffene ikke overskride
de nasjonale terskelverdiene for når et anleggssted anses
som ikke forurenset, eller relevante nasjonale naturlige
bakgrunnsnivåer,

e) avfallet inneholder praktisk talt ingen produkter som
anvendes ved utvinning eller bearbeiding, og som kan
skade miljøet eller menneskers helse.

2. Avfall kan anses som inert avfall uten spesifikk prøving
dersom det kan dokumenteres overfor vedkommende
myndighet at kriteriene fastsatt i nr. 1 er tatt hensyn til og
oppfylt på grunnlag av foreliggende opplysninger eller gyldige
framgangsmåter eller systemer.
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3. Medlemsstatene kan utarbeide lister over avfallsstoffer
som skal anses som inerte i henhold til kriteriene fastsatt i nr. 1
og 2.
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Artikkel 3
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 30. april 2009.
Artikkel 2
Vurderingen av det inerte avfallets egenskaper i samsvar
med dette vedtak skal gjennomføres innenfor rammen for
karakterisering av avfall nevnt i vedtak 2009/360/EF og baseres
på de samme informasjonskildene.

For Kommisjonen
Stavros DIMAS
Medlem av Kommisjonen
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Nr. 47/63

2016/EØS/47/10

KOMMISJONSVEDTAK
av 30. april 2009

om utfylling av de tekniske krav til karakterisering av avfall fastsatt i europaparlaments‑  og rådsdirektiv 2006/21/EF om
håndtering av avfall fra utvinningsindustrien
[meddelt under nummer K(2009) 3013]
(2009/360/EF)(*)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

tilpasses til avfallstypen, potensielle miljørisikoer og
det berørte avfallsanlegget. Fra et teknisk synspunkt bør
det være mulig å anvende en iterativ metode for å sikre
hensiktsmessig karakterisering av avfall.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv
2006/21/EF av 15. mars 2006 om håndtering av avfall fra
utvinningsindustrien og om endring av direktiv 2004/35/EF(1),
særlig artikkel 22 nr. 1 bokstav e), og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

4)

I henhold til direktiv 2006/21/EF skal karakterisering
av avfall inngå som en del av avfallshåndteringsplanen
som skal utarbeides av de driftsansvarlige i
utvinningsindustrien, og godkjennes av vedkommende
myndighet. Vedlegg II til nevnte direktiv inneholder en
liste over punkter som skal inngå i karakteriseringen av
avfall.
Formålet med karakteriseringen av utvinningsavfall er
å innhente relevante opplysninger om avfallet som skal
håndteres, for å gjøre det mulig å vurdere og overvåke dets
egenskaper, oppførsel og særtrekk og dermed sikre at det
håndteres under miljømessig sikre forhold på lang sikt.
Videre bør karakteriseringen av utvinningsavfall gjøre det
lettere å velge avfallshåndteringsmetode og tilknyttede
risikoreduserende tiltak for å verne menneskers helse og
miljøet.
De nødvendige opplysningene og dataene for
karakteriseringen av utvinningsavfall bør innhentes på
grunnlag av eksisterende relevante og hensiktsmessige
opplysninger eller, ved behov, gjennom prøvetaking
og prøving. Det bør sikres at opplysninger og data med
sikte på karakterisering av avfall er hensiktsmessige,
av tilstrekkelig høy kvalitet og representative
for avfallet. Opplysningene bør underbygges i
avfallshåndteringsplanen på en måte vedkommende
myndighet anser som tilfredsstillende.
Detaljnivået for opplysningene som skal innhentes, og
de tilknyttede behovene for prøvetaking og prøving, bør

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 110 av 1.5.2009, s. 48, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 71/2012 av 30. mars 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 61.
(1) EUT L 102 av 11.4.2006, s. 15.

5)

Fra et teknisk synspunkt er det hensiktsmessig å unnta
avfall som defineres som inert i samsvar med kriteriene
i kommisjonsvedtak 2009/359/EF(2), fra deler av den
geokjemiske prøvingen.

6)

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra komiteen nedsatt ved artikkel 18 i europaparlamentsog rådsdirektiv 2006/12/EF(3) —

GJORT DETTE VEDTAK:
Artikkel 1
Karakterisering av avfall
1. Medlemsstatene skal sikre at karakteriseringen av avfall
som skal foretas av driftsansvarlige i utvinningsindustrien, er i
samsvar med dette vedtak.
2. Karakterisering av avfall skal omfatte følgende kategorier
av opplysninger som angitt i vedlegget:
a) bakgrunnsopplysninger,
b) geologiske bakgrunnsopplysninger om forekomsten som
skal utvinnes,
c) avfallets art og planlagt håndtering,
d) avfallets geotekniske oppførsel,
e) avfallets geokjemiske egenskaper og oppførsel.
3. Kriteriene for å definere avfall som inert som er fastsatt i
vedtak 2009/359/EF, skal tas hensyn til ved vurderingen av
avfallets geokjemiske oppførsel. Når avfallet anses som inert
på grunnlag av disse kriteriene, skal det bare være omfattet av
den relevante delen av den geokjemiske prøvingen nevnt i nr. 5
i vedlegget.
(2)
(3)

EUT L 110 av 1.5.2009, s. 46.
EUT L 114 av 27.4.2006, s. 9.

Nr. 47/64

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Artikkel 2
Innhenting og vurdering av opplysninger
1. Opplysninger og data som er nødvendige for
karakteriseringen av avfall, skal innhentes i rekkefølgen fastsatt
i nr. 2˗5.
2. Følgende opplysninger skal legges til grunn, forutsatt
at de oppfyller de tekniske krav som er fastsatt i vedlegget:
eksisterende undersøkelser og studier, herunder eksisterende
tillatelser, geologiske undersøkelser, lignende anleggssteder,
lister over inert avfall, hensiktsmessige sertifiseringsordninger,
europeiske eller nasjonale standarder for lignende stoffer.
3. Alle opplysningenes kvalitet og representativitet
skal vurderes, og eventuelle manglende opplysninger skal
identifiseres.
4. Dersom det ikke foreligger tilstrekkelige opplysninger
for å kunne karakterisere avfallet, skal det utarbeides en
prøvetakingsplan i samsvar med standard EN 14899, og det skal
tas prøver i samsvar med denne planen. Prøvetakingsplanen
skal være basert på de opplysningene som er identifisert som
nødvendige, herunder:
a) formålet med datainnsamlingen,
b) prøvingsprogram og krav til prøvetaking,
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c) prøvetakingssituasjoner,
herunder
prøvetaking
av
borekjerner,
brytningsfront,
transportbånd,
velte,
avgangsdam eller annen relevant situasjon,
d) framgangsmåter og anbefalinger med hensyn til antall,
størrelse, masse, beskrivelse og håndtering av prøver.
Prøvetakingsresultatenes pålitelighet og kvalitet skal vurderes.
5. Resultatene av karakteriseringen skal vurderes.
Ved behov skal ytterligere opplysninger innhentes ved
bruk av samme metode. Sluttresultatet skal innarbeides i
avfallshåndteringsplanen.
Artikkel 3
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 30. april 2009.

For Kommisjonen
Stavros DIMAS
Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG
TEKNISKE KRAV TIL KARAKTERISERING AV AVFALL
1. Bakgrunnsopplysninger
Gjennomgåelse og forståelse av den allmenne bakgrunnen og formålet med utvinningen.
Innhenting av allmenne opplysninger om:
–

prospektering, utvinning eller bearbeiding,

–

type utvinnings‑ og bearbeidingsmetode som er anvendt, og en beskrivelse av disse,

–

sluttproduktets art.

2. Geologiske bakgrunnsopplysninger om forekomsten som skal utvinnes
Identifisering av avfallet som vil oppstå ved utvinning og bearbeiding, ved framlegging av relevante opplysninger om
–

omgivende bergarter, deres kjemiske og mineralogiske egenskaper, herunder hydrotermale endringer av både
mineralforekomster og forekomster uten vesentlig mineralinnhold,

–

forekomstens art, herunder mineralforekomster eller bergartsholdige mineraliseringer,

–

mineraliseringstypologi, kjemisk sammensetning og mineralogi, herunder fysiske egenskaper som tetthet, porøsitet,
partikkelstørrelsesfordeling og vanninnhold, for mineraler som utvinnes, avfallsmineraler og hydrotermale
nydannede mineraler,

–

forekomstens størrelse og geometri,

–

atmosfærisk/meteorologisk, supergen kjemisk og mineralogisk omdanning.

3. Avfallet og planlagt håndtering av det
Beskrivelse av alle typer avfall som oppstår ved prospektering, utvinning og bearbeiding, herunder toppjord, steinavfall
og avgangsmasse, ved framlegging av opplysninger om følgende:
–

avfallets opprinnelse på utvinningsstedet og metoden som frambringer avfallet, som prospektering, utvinning,
oppredning, konsentrasjon,

–

avfallsmengde,

–

beskrivelse av avfallstransportsystemet,

–

beskrivelse av de kjemiske stoffene som skal brukes i behandlingen,

–

klassifisering av avfallet i samsvar med kommisjonsvedtak 2000/532/EF(1), herunder farlige egenskaper,

–

type planlagt avfallsanlegg, den endelige eksponeringen av avfallet og deponeringsmetode.

4. Avfallets geotekniske oppførsel
Identifisering av egnede parametrer for vurdering av avfallets iboende fysiske egenskaper idet det tas hensyn til type
avfallsanlegg.
Følgende parametrer skal vurderes: kornstørrelse, plastisitet, tetthet og vanninnhold, komprimeringsgrad, skjærstyrke
og friksjonsvinkel, permeabilitet og porevolum, komprimeringsegenskaper og konsolidering.
(1)

EFT L 226 av 6.9.2000, s. 3.
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5. Avfallets geokjemiske egenskaper og oppførsel
Spesifisering av avfallets kjemiske og mineralogiske egenskaper og av eventuelle tilsetningsstoffer eller rester som
fortsatt finnes i avfallet.
Beskrivelse av forventet utlekkingskjemi over tid for hver type avfall, idet det tas hensyn til planlagt håndtering av det,
særlig
–

en evaluering av utlekkingen av metaller, oksyanioner og salter over tid ved hjelp av en prøve som viser utlekkingens
pH‑avhengighet, og/eller en kolonneprøve og/eller en tidsavhengig utlekkingstest og/eller annen egnet prøving,

–

når det gjelder sulfidholdig avfall, skal det foretas statisk eller kinetisk prøving for å påvise fare for dannelse av surt
drensvann og utlekking av metaller over tid.

___________
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Nr. 47/67

2016/EØS/47/11

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 216/2010
av 15. mars 2010

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 862/2007 om Fellesskapets
statistikk over inn- og utvandring og internasjonal beskyttelse, med hensyn til fastsettelse av
kategorier av årsaker til utstedelse av oppholdstillatelse(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —
under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 862/2007 om Fellesskapets statistikk over inn- og
utvandring og internasjonal beskyttelse(1), særlig artikkel 10
nr. 2 bokstav c), og

I samsvar med forordning (EF) nr. 862/2007 bør
Kommisjonen fastsette kategorier av årsaker til utstedelse
av oppholdstillatelse.

3)

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)

For å kunne sammenligne statistiske opplysninger
fra administrative kilder om oppholdstillatelser i
medlemsstatene og utarbeide pålitelige oversikter på
fellesskapsplan må definisjonen av kategorier av årsaker
til utstedelse av oppholdstillatelse være den samme i alle
medlemsstater.

Kategoriene av årsaker til utstedelse av oppholdstillatelse
omhandlet i artikkel 6 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr.
862/2007 er fastsatt i vedlegget til denne forordning.
Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 15. mars 2010.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

_______

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 66 av 16.3.2010, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 72/2012 av 30. mars 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 63.
(1) EUT L 199 av 31.7.2007, s. 23.
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vedlegg

Liste over kategorier av årsaker til utstedelse av oppholdstillatelse
1.

Årsaker knyttet til stifting av familie og familiegjenforening

1.1.

Forenes med en EU-borger som:

1.1.1. Ektefelle/partner
1.1.2. Barn (mindreårig/voksen)
1.1.3. Annet familiemedlem
1.2.

Forenes med en ikke-EU-borger som:

1.2.1. Ektefelle/partner
1.2.2. Barn (mindreårig/voksen)
1.2.3. Annet familiemedlem
2.

Årsaker knyttet til utdanning og studier

2.1.

Student (som definert i artikkel 2 bokstav b) i rådsdirektiv 2004/114/EF av 13. desember 2004 om vilkår for
tredjestatsborgeres adgang til studier, elevutveksling, ulønnet opplæring og volontørtjeneste(1))

2.2.

Andre årsaker knyttet til utdanning

3.

Årsaker knyttet til lønnet virksomhet

3.1.

Høyt kvalifisert arbeidstaker

3.2.

Forsker (som definert i artikkel 2 bokstav d) i rådsdirektiv 2005/71/EF av 12. oktober 2005 om en særskilt
framgangsmåte for tredjestatsborgeres adgang til vitenskapelig forskning(2))

3.3.

Sesongarbeider

3.4.

Annen lønnet virksomhet

4.

Andre årsaker

4.1.

Internasjonal beskyttelse

4.2.

Kun opphold

4.3.

Andre årsaker

______________

(1)
(2)

EUT L 375 av 23.12.2004, s. 12.
EUT L 289 av 3.11.2005, s. 15.
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD

Nr. 47/69

2016/EØS/47/12

av 26. oktober 2011
om endring av vedtak 2009/821/EF med omsyn til listene over grensekontrollstasjonar og
veterinæreiningar i TRACES
[meld under nummeret K(2011) 7564]
(2011/707/EU)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

som er meinte for konsum. Lista over postar for denne
medlemsstaten, slik det er fastsett i vedlegg I til vedtak
2009/821/EF, bør difor endrast.

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske
unionen,
med tilvising til rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990
om veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med visse
levende dyr og produkter innenfor Fellesskapet med sikte på
gjennomføring av det indre marked(1), særleg artikkel 20 nr. 1
og 3,
med tilvising til rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli
1991 om fastsettelse av prinsippene for organisering av
veterinærkontrollene av dyr som innføres til Fellesskapet fra
tredjestater, og om endring av direktiv 89/662/EØF, 90/425/
EØF og 90/675/EØF(2), særleg artikkel 6 nr. 4 andre leddet
andre punktumet,

3)

Danmark har meldt frå om at namnet på ein
grensekontrollstasjon i hamna i Århus bør skrivast
«Aarhus». Lista over grensekontrollstasjonar i denne
medlemsstaten bør difor endrast.

4)

Etter ein tilfredsstillande kontroll utført av
inspeksjonstenesta til Kommisjonen, Næringsmiddelog veterinærkontoret, bør ein ny grensekontrollstasjon
ved Koidula (jarnbane) i Estland leggjast til i postane
for denne medlemsstaten i den lista som er fastsett i
vedlegg I til vedtak 2009/821/EF. I tillegg har Estland
meldt frå om at grensekontrollstasjonen ved Luhamaa
(veg) òg bør godkjennast for visse andre levande dyr enn
dyr av hestefamilien og hovdyr. Posten for den nemnde
grensekontrollstasjonen bør difor endrast.

5)

Italia har meldt frå om at godkjenninga av kontrollsenteret Sintermar ved grensekontrollstasjonen i hamna
Livorno-Pisa er vorten mellombels oppheva. Lista over
grensekontrollstasjonar i denne medlemsstaten bør difor
endrast.

6)

På grunnlag av ei melding frå Latvia bør kontrollsenteret
«Kravu Termināls» ved grensekontrollstasjonen i hamna i
Riga strykast frå lista over postar for denne medlemsstaten
i vedlegg I til vedtak 2009/821/EF.

7)

Nederland har meldt frå om at namna på kontrollsentra
ved grensekontrollstasjonen i Vlissingen er vortne endra.
Posten for den nemnde grensekontrollstasjonen bør difor
endrast.

8)

På grunnlag av ei melding frå Portugal bør posten for
grensekontrollstasjonen i hamna i Horta (Açores) strykast
frå lista over postar for denne medlemsstaten i vedlegg I
til vedtak 2009/821/EF.

med tilvising til rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember
1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av
veterinærkontrollene av produkter som innføres til Fellesskapet
fra tredjestater(3), særleg artikkel 6 nr. 2, og
ut frå desse synsmåtane:
1)

2)

I kommisjonsvedtak 2009/821/EF av 28. september
2009 om utarbeiding av ei liste over godkjende
grensekontrollstasjonar, om fastsetjing av visse reglar
for dei inspeksjonane som veterinærsakkunnige
frå Kommisjonen skal utføre, og om fastsetjing av
veterinæreiningar i TRACES(4) er det fastsett ei liste over
grensekontrollstasjonar som er godkjende i samsvar med
direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF. Denne lista er ført opp
i vedlegg I til det nemnde vedtaket.
På grunnlag av ei melding frå Belgia bør godkjenninga
for kontrollsentra Avia Partner og Swiss Port ved
grensekontrollstasjonen
ved
lufthamna
BrusselZaventem utvidast til å gjelde for alle emballerte produkt

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 281 av 28.10.2011, s. 29, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 34/2012 av 30. mars 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 1.
(1) TEF L 224 av 18.8.1990, s. 29.
(2) TEF L 268 av 24.9.1991, s. 56.
(3) TEF L 24 av 30.1.1998, s. 9.
(4) TEU L 296 av 12.11.2009, s. 1.
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På grunnlag av ei melding frå Sverige bør godkjenninga
for levande dyr i posten for grensekontrollstasjonen i
hamna i Göteborg, strykast frå lista over postar for denne
medlemsstaten i vedlegg I til vedtak 2009/821/EF.
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sentrale, regionale og lokale einingar i TRACES for desse
medlemsstatane som er fastsett i vedlegg II til vedtak
2009/821/EF.
13) Vedtak 2009/821/EF bør difor endrast.

10) Posten for grensekontrollstasjonen ved lufthamna
i Manston i Det sameinte kongeriket gjekk ut ved
kommisjonsavgjerd 2011/93/EU(5). Etter ei ny oppmoding
frå Det sameinte kongeriket og etter ein tilfredsstillande
kontroll utført av inspeksjonstenesta til Kommisjonen,
Næringsmiddel- og veterinærkontoret, bør Manston
lufthamn godkjennast for dyr av hestefamilien og hovdyr,
og førast opp i lista over grensekontrollstasjonar i
vedlegg I til vedtak 2009/821/EF. I tillegg har Det sameinte
kongeriket meldt frå om at grensekontrollstasjonen i
hamna i Southampton er vorten delt i to kontrollsenter
som er godkjende for ulike produktkategoriar. Posten for
den nemnde grensekontrollstasjonen bør difor endrast.

14) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar
med fråsegna frå Det faste utvalet for næringsmiddelkjeda
og dyrehelsa —

11) I vedlegg II til vedtak 2009/821/EF er det fastsett
ei liste over sentrale einingar, regionale einingar og
lokale einingar i det integrerte veterinærdatasystemet
(TRACES).

Utferda i Brussel, 26. oktober 2011.

12) På grunnlag av meldingar frå Danmark, Tyskland og
Polen bør det gjerast visse endringar i den lista over

(5)

TEU L 37 av 11.2.2011, s. 25.

TEKE DENNE AVGJERDA:
Artikkel 1
Vedlegg I og II til vedtak 2009/821/EF vert endra i samsvar
med vedlegget til denne avgjerda.
Artikkel 2
Denne avgjerda er retta til medlemsstatane.

For Kommisjonen
John DALLI
Medlem av Kommisjonen

25.8.2016
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Nr. 47/71

VEDLEGG

I vedlegg I og II til vedtak 2009/821/EF vert det gjort følgjande endringar:
1) I vedlegg I vert det gjort følgjande endringar:
a) I den delen som gjeld Belgia, skal posten for lufthamna Brussel-Zaventem lyde:
«Brussel–Zaventem
Bruxelles-Zaventem

BE BRU 4

A

Flight Care

HC-T(2)

Flight Care 2

NHC(2)

Avia Partner

HC(2)

WFS

HC-T(2)

Swiss Port

HC(2)»

U, E, O

b) I den delen som gjeld Danmark, skal posten for hamna i Århus lyde:
«Aarhus

DK AAR 1

P

HC(1)(2),
NHC(2)»

c) I den delen som gjeld Estland, vert det gjort følgjande endringar:
i)

Følgjande post for ein ny grensekontrollstasjon ved Koidula (jarnbane) vert lagd til:
«Koidula

EE KLA 2

F

HC(2), NHC-NT(2),
NHC-T(FR)(2)»

R

HC, NHC

ii) Posten for Luhamaa (veg) skal lyde:
«Luhamaa

EE LHM 3

d) I den delen som gjeld Italia, skal posten for hamna i Livorno-Pisa lyde:
«Livorno–Pisa

IT LIV 1

P

Porto Commerciale

HC, NHC-NT

Sintermar (*)

HC (*), NHC (*)

Lorenzini

HC, NHC-NT

Terminal
HC, NHC»
Darsena Toscana
e) I den delen som gjeld Latvia, skal posten for hamna i Riga (Riga port) lyde:
«Riga (Riga port)
f)

LV RIX 1a

P

HC(2), NHC(2)»

I den delen som gjeld Nederland, skal posten for hamna i Vlissingen lyde:
«Vlissingen

NL VLI 1

P

Kloosterboer
HC-T(2),
Denemarkenweg NHC-T(FR)(2)
Kloosterboer
Finlandweg

HC(2)»

U, E, O(14)»
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g) I den delen som gjeld Portugal, går posten for hamna Horta (Açores) ut.
h) I den delen som gjeld Sverige, skal posten for hamna i Göteborg lyde:
«Göteborg
i)

SE GOT 1

P

HC(2), NHC(2)-NT»

I den delen som gjeld Det sameinte kongeriket, vert det gjort følgjande endringar:
i)

Ein ny post for lufthamna i Manston skal lyde:
«Manston

GB MSE 4

A

U, E»

ii) Posten for hamna i Southhampton skal lyde:
«Southampton

GB SOU 1

P

IC1

HC-T(1)(2),
HC-NT(1)(2)

IC2

NHC(2)»

2) I vedlegg II vert det gjort følgjande endringar:
a) I den delen som gjeld Danmark, vert det gjort følgjande endringar:
i)

Posten for den regionale eininga «DK00001 REGION VEST» skal lyde:
«DK00001

FØDEVARESTYRELSEN, VEST»

ii) Posten for den regionale eininga «DK00002 REGION ØST» skal lyde:
«DK00002

FØDEVARESTYRELSEN, ØST»

iii) Posten for den lokale eininga «DK01200 ÅRHUS» skal lyde:
«DK01200

AARHUS»

b) I den delen som gjeld Tyskland, går følgjande post for ei lokal eining ut:
«DE46713

WISMAR HANSESTADT»

c) I den delen som gjeld Polen, skal posten for den lokale eininga «PL30160 OBORNIKI WLKP» lyde:
«PL30160

OBORNIKI».

________________________
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Nr. 47/73

2016/EØS/47/13

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 350/2011
av 11. april 2011

om endring av forordning (EF) nr. 1251/2008 med hensyn til krav til omsetning for forsendelser av
stillehavsøsters beregnet på medlemsstater eller deler av medlemsstater som omfattes av nasjonale tiltak
med hensyn til østersherpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μvar) som er godkjent ved beslutning 2010/221/EU(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

krav til omsetning med hensyn til forflytning av
stillehavsøsters til områder som er omfattet av godkjente
overvåkingsprogrammer, for å hindre at OsHV-1 μνar
innføres til disse områdene. Av klarhetshensyn og for å
forenkle Unionens regelverk bør de respektive kravene til
omsetning fastsettes i forordning (EF) nr. 1251/2008.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til rådsdirektiv 2006/88/EF av 24. oktober
2006 om helse- og hygienekrav til akvakulturdyr og -produkter
og om forebygging og bekjempelse av visse sykdommer hos
vanndyr(1), særlig artikkel 61 nr. 3, og

5)

For å hindre at OsHV-1 μνar innføres til medlemsstater
eller deler av medlemsstater som er oppført i
vedlegg III til beslutning 2010/221/EU, bør forsendelser
av stillehavsøsters beregnet på oppdretts- eller
gjenutleggingsområder og på ekspedisjonssentraler,
rensesentraler eller lignende virksomheter før konsum,
og som innføres til medlemsstater eller deler av
medlemsstater, komme fra et område med tilsvarende
helsestatus.

6)

For å sikre at disse kravene oppfylles, bør slike
forsendelser ledsages av et helsesertifikat med nødvendige
attesteringer.

7)

Forordning (EF) nr. 1251/2008 bør derfor endres.

8)

Det bør innføres overgangsbestemmelser, slik at
medlemsstatene og næringen kan treffe de tiltakene som
er nødvendige for å oppfylle kravene som er fastsatt i
denne forordning.

9)

For å hindre ytterligere spredning av OsHV-1 μνar bør
denne forordning få anvendelse umiddelbart etter at
gyldighetstiden for forordning (EU) nr. 175/2010 har
utløpt.

ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

4)

I kommisjonsforordning (EF) nr. 1251/2008 av
12. desember 2008 om gjennomføring av rådsdirektiv
2006/88/EF med hensyn til vilkår og krav til utstedelse
av sertifikater for akvakulturdyr og produkter av disse
som bringes i omsetning og importeres til Fellesskapet,
og om utarbeiding av en liste over smittebærende
arter(2) er det fastsatt krav til omsetning, herunder krav
til helsesertifikat, for forflytninger av akvakulturdyr til
områder som er omfattet av nasjonale tiltak godkjent
ved kommisjonsavgjerd 2010/221/EU av 15. april 2010
om godkjenning av nasjonale tiltak for avgrensing av
verknaden av visse sjukdommar hjå akvakulturdyr
og viltlevande vassdyr i samsvar med artikkel 43 i
rådsdirektiv 2006/88/EF(3).
Siden 2008 har det forekommet økt dødelighet hos
stillehavsøsters (Crassostrea gigas) i flere områder i Irland,
Frankrike og Det forente kongerike. De epidemiologiske
undersøkelsene som ble foretatt i 2009, tydet på at en
nylig beskrevet stamme av østersherpesvirus 1 (OsHV-1),
nemlig OsHV-1 μνar, har spilt en viktig rolle med tanke
på den økte dødeligheten.
Kommisjonsforordning (EU) nr. 175/2010 av 2. mars
2010 om gjennomføring av rådsdirektiv 2006/88/EF med
hensyn til tiltak for å bekjempe økt dødelighet hos østers
av arten Crassostrea gigas i forbindelse med påvisning
av østersherpesvirus 1 μvar (OsHV-1 μvar)(4) ble vedtatt
for å hindre ytterligere spredning av OsHV-1 μνar. I
forordningen ble det innført tiltak for å få kontroll med
spredningen av nevnte sykdom, og den får anvendelse til
30. april 2011.
I henhold til beslutning 2010/221/EU, senest endret ved
kommisjonsbeslutning 2011/187/EU(5), kan medlemsstater oppført i vedlegg III til nevnte beslutning innføre

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 97 av 12.4.2011, s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 35/2012 av 30. mars 2012 om endring
av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØStillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 3.
(1) EUT L 328 av 24.11.2006, s. 14.
(2) EUT L 337 av 16.12.2008, s. 41.
(3) EUT L 98 av 20.4.2010, s. 7.
(4) EUT L 52 av 3.3.2010, s. 1.
(5) EUT L 80 av 26.3.2011, s. 15.

10) 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. 1251/2008 gjøres følgende endringer:
1) Artikkel 1 bokstav b) ii) skal lyde:
«ii) akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutleggingsområder, installasjoner for fritidsfiske, åpne akvakulturanlegg for akvariedyr og kultivering samt på
ekspedisjonssentraler, rensesentraler og lignende
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virksomheter før konsum, i medlemsstater og deler
av medlemsstater som omfattes av nasjonale tiltak
godkjent ved kommisjonsbeslutning 2010/221/EU(*),
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sertifikatet og de forklarende merknadene, som nevnt i
samme nummer.
3. Denne artikkel får ikke anvendelse på forsendelser beregnet på ekspedisjonssentraler, rensesentraler eller lignende
virksomheter som er utstyrt med et system for rensing av
avløpsvann som er godkjent av vedkommende myndighet,
og som

____________
(*) EUT L 98 av 20.4.2010, s. 7.»
2) I artikkel 8a nr. 1 bokstav a) skal nytt punkt iii) lyde:
«iii) vedlegg III til beslutning 2010/221/EU, som
omfattes av et overvåkingsprogram for en eller flere
av sykdommene oppført i første kolonne i denne
tabellen,».

a) inaktiverer kappevirus, eller
b) reduserer risikoen for å overføre sykdommer til de
naturlige vannmassene til et akseptabelt nivå.»

3) Ny artikkel 8b skal lyde:

4. Vedlegg II erstattes med teksten i vedlegget til denne
forordning.

«Artikkel 8b
Levende bløtdyr beregnet på ekspedisjonssentraler,
rensesentraler eller lignende virksomheter før konsum i medlemsstater eller deler av medlemsstater som
er omfattet av nasjonale tiltak godkjent ved beslutning 2010/221/EU

Artikkel 2
1. I en overgangsperiode fram til 15. mai 2011 kan
forsendelser av stillehavsøsters ledsaget av helsesertifikater
utstedt i samsvar med del A eller B i vedlegg II til forordning
(EF) nr. 1251/2008 før endringene innført ved denne forordning
får anvendelse, og et helsesertifikat utstedt i samsvar med
vedlegg II til forordning (EU) nr. 175/2010, bringes i
omsetning, forutsatt at de når sitt endelige bestemmelsessted
før denne datoen.

1. Forsendelser av levende bløtdyr beregnet på
ekspedisjonssentraler, rensesentraler eller lignende
virksomheter før konsum skal ledsages av et helsesertifikat
utfylt i samsvar med modellen i del B i vedlegg II og de
forklarende merknadene i vedlegg V, dersom dyrene
a) innføres til medlemsstater eller deler av medlemsstater
oppført i andre og fjerde kolonne i tabellen fastsatt
i vedlegg III til beslutning 2010/221/EU som
medlemsstater eller deler av medlemsstater som er
omfattet av et overvåkingsprogram for en eller flere av
sykdommene oppført i første kolonne i samme tabell,

2. I en overgangsperiode fram til 1. juli 2012 kan forsendelser
av akvakulturdyr ledsaget av helsesertifikater utstedt i samsvar
med del A eller B i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1251/2008
før endringene innført ved denne forordning får anvendelse,
fortsatt bringes i omsetning, forutsatt at helseattestasjonene
for OsHV-1 μνar fastsatt i del II i disse sertifikatene ikke får
anvendelse, og at de når sitt endelige bestemmelsessted før
denne datoen.

b) er av arter som er oppført i del C i vedlegg II
som arter som er mottakelige for en eller flere av
sykdommene som et overvåkingsprogram i henhold
til beslutning 2010/221/EU som nevnt i bokstav a),
gjelder for.

Artikkel 3
Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

2. Forsendelser av levende bløtdyr nevnt i nr. 1 skal oppfylle
kravene til dyrehelse fastsatt i modellen for helse-

Den får anvendelse fra 1. mai 2011.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel, 11. april 2011.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
______
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VEDLEGG
«VEDLEGG II
DEL A
Modell for helsesertifikat for akvakulturdyr som bringes i omsetning og er beregnet på oppdrett, gjenutlegging, installasjoner
for fritidsfiske, åpne akvakulturanlegg for akvariedyr og kultivering
Sertifikat til bruk ved handel innenfor Unionen

DEN EUROPEISKE UNION
I.1.

Del I: Opplysninger om forsendelsen

I.5.

I.8.

Avsender
Navn
Adresse
Postnummer

I.2. Sertifikatets referansenummer

Mottaker
Navn
Adresse
Postnummer

I.6.

I.3. Vedkommende sentrale myndighet
I.4. Vedkommende lokale myndighet

I.7.

Opprinnelsesstat

ISOkode

I.9.

I.10. Bestemmelsesstat

ISOkode

I.11.

I.13. Bestemmelsessted

I.12. Opprinnelsessted

Godkjent akvakulturvirksomhet □
Annet □
Navn			
Godkjenningsnummer
Adresse
Postnummer

Godkjent akvakulturvirksomhet □
Annet □
Navn			
Godkjenningsnummer
Adresse
Postnummer
I.14. Lastested
Postnummer
I.16. Transportmiddel
Fly □
Veigående kjøretøy □
Identifisering

I.2.a. Lokalt referansenummer

I.15. Dato og klokkeslett for avgang

Skip □
Jernbanevogn □
Annet □

I.17. Transportør
Navn		
Godkjenningsnummer
Adresse
Postnummer		
Medlemsstat

I.18. Varebeskrivelse

I.19. Varekode (HS-kode)
I.20. Mengde

I.21.

I.22. Antall kolli

I.23. Forseglings- og containernummer

I.24. Type kolli

I.25. Varer sertifisert til:
Oppdrett □
Gjeninnsetting av viltbestanden □

Gjenutlegging □

Kjæledyr □

Karantene □

I.26. Transitt gjennom tredjestat
□
Tredjestat		
ISO-kode
Utførselssted		
Kode
Innførselssted		
Grensekontrollstasjonens nr.:

I.27. Transitt gjennom medlemsstater
Medlemsstat			
Medlemsstat			
Medlemsstat			

I.28. Eksport
Tredjestat
Utførselssted

I.29.

□
ISO-kode
Kode

I.30.
I.31. Identifikasjon av varene
Art (vitenskapelig navn)						

Mengde

Annet □
□

ISO-kode
ISO-kode
ISO-kode
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Omsetning av akvakulturdyr beregnet på oppdrett,
gjenutlegging, installasjoner for fritidsfiske, åpne akvakulturanlegg for akvariedyr og kultivering

DEN EUROPEISKE UNION
II.

Helseopplysninger

II.1.

Alminnelige krav

II.a Sertifikatets referansenummer

II.b.

Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvakulturdyrene nevnt i del I i dette sertifikatet

Del II: Sertifisering

II.1.1.

enten

(1)[er blitt undersøkt i løpet av de siste(1)(2)[72] (1)[24] timene før lasting, og viste ingen kliniske tegn på
sykdom]

eller

(1)[når det gjelder rogn og bløtdyr, kommer fra et akvakulturanlegg eller et akvakulturområde for bløtdyr
der det i henhold til akvakulturanleggets eller akvakulturområdets registre, ikke er noe som tyder på
sykdomsproblemer]

eller

(1)(3)[når det gjelder viltlevende vanndyr, er, så langt jeg kjenner til, klinisk friske],

II.1.2

ikke omfattes av noe forbud på grunn av økt dødelighet som ikke kan forklares,

II.1.3

ikke er beregnet på destruering eller slakting med sikte på å utrydde sykdommer,

II.1.4

oppfyller kravene til omsetning som fastsatt i direktiv 2006/88/EF,

II.1.5.

(1)[når det gjelder bløtdyr, er blitt undersøkt visuelt i hver del av forsendelsen, og ingen andre bløtdyrarter enn dem som er
angitt i del I av sertifikatet, ble påvist.]

II.2.

(1)(4)(5)[Krav for arter som er mottakelige for hemoragisk virusseptikemi (VHS), infeksiøs hematopoietisk nekrose
(IHN), infeksiøs lakseanemi (ISA), koiherpesvirussykdom (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae og/eller
hvitflekksykdom
Undertegnede offentlige inspektør attesterer at de akvariedyrene som er nevnt ovenfor

II.3.

enten

(1)(6)[kommer fra en medlemsstat, en sone eller et segment som er erklært fri/fritt for (1)[VHS] (1)[IHN] (1)
[ISA] (1)[KHV] (1)[Marteilia refringens] (1)[Bonamia ostreae] (1)[hvitflekksykdom] i samsvar med kapittel VII
i direktiv 2006/88/EF,]

eller

(1)(5)(6)[når det gjelder viltlevende vanndyr, er blitt holdt i karantene i samsvar med vedtak 2008/946/EF].

(1)(7)[Krav til arter som er smittebærere av hemoragisk virusseptikemi (VHS), infeksiøs hematopoietisk nekrose
(IHN), infeksiøs lakseanemi (ILA), koiherpesvirussykdom (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae og/eller
hvitflekksykdom
Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvakulturdyrene som er nevnt ovenfor, og som anses som smittebærende
arter for (1)[VHS] (1)[IHN] (1)[ISA] (1)[KHV] (1)[Marteilia refringens] (1)[Bonamia ostreae] (1)[hvitflekksykdom]
ettersom de er av arter som er oppført i kolonne 2, og oppfyller vilkårene fastsatt i kolonne 3 i tabellen i vedlegg I til
forordning (EF) nr. 1251/2008

II.4.

enten

(1)(6)[kommer fra en medlemsstat, en sone eller et segment som er erklært fri/fritt for (1)[VHS] (1)[IHN] (1)
[ISA] (1)[KHV] (1)[Marteilia refringens] (1)[Bonamia ostreae] (1)[hvitflekksykdom] i samsvar med kapittel VII
i direktiv 2006/88/EF,]

eller

(1)(6)(7)[er blitt holdt i karantene i samsvar med vedtak 2008/946/EF.]]

Krav til transport og merking
Undertegnede offentlige inspektør attesterer at

II.4.1

akvakulturdyrene som er nevnt ovenfor,
i)

plasseres under forhold, herunder med en vannkvalitet, som ikke endrer deres helsetilstand,

ii)

oppfyller de relevante alminnelige vilkår for transport av dyr fastsatt i artikkel 3 i forordning (EF) nr. 1/2005,
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II.

Helseopplysninger
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Omsetning av akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutlegging,
installasjoner for fritidsfiske, åpne akvakulturanlegg for akvariedyr
og kultivering
II.a Sertifikatets referansenummer

II.b.

II.4.2

transportcontaineren eller brønnbåten før lasting er ren og desinfisert eller tidligere ubrukt, og

II.4.3

forsendelsen er identifisert ved hjelp av en leselig etikett plassert utenpå containeren, eller ved transport med
brønnbåt, i skipsmanifestet, med de aktuelle opplysningene nevnt i felt I.8–I.13 i del I i dette sertifikatet, samt
følgende erklæring:

II.5.

enten

(1)[«(1)[Viltlevende] (1)[Fisk] (1)[Bløtdyr] (1)[Krepsdyr] beregnet på oppdrett i Den europeiske union»],

eller

(1)[«(1)[Viltlevende] (1)[Bløtdyr] beregnet på gjenutlegging i Den europeiske union»],

eller

(1)[«(1)[Viltlevende] (1)[Fisk] (1)[Bløtdyr] (1)[Krepsdyr] beregnet på installasjoner for fritidsfiske i Den
europeiske union»],

eller

(1)[«(1)[Viltlevende] (1)[Akvariefisk] (1)[Akvariebløtdyr] (1)[Akvariekrepsdyr] beregnet på åpne
akvakulturanlegg for akvariedyr i Den europeiske union»],

eller

(1)[«(1)[Fisk] (1)[Bløtdyr] (1)[Krepsdyr] beregnet på kultivering i Den europeiske union»],

eller

(1)[«(1)[Viltlevende] (1)[Fisk] (1)[Bløtdyr] (1)[Krepsdyr] beregnet på karantene i Den europeiske
union»].

(1)(8)[Attestasjon for forsendelser som kommer fra et område som omfattes av tiltak for sykdomsbekjempelse
som fastsatt i avsnitt 3–6 i kapittel V i direktiv 2006/88/EF
Undertegnede offentlige inspektør attesterer at

II.5.1.

dyrene nevnt ovenfor kommer fra et område som omfattes av tiltak for sykdomsbekjempelse med hensyn til (1)
[epizootisk ulcerativt syndrom (EUS)] (1)[epizootisk hematopoietisk nekrose (EHN)] (1)[hemoragisk virusseptikemi
(VHS)] (1)[infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN)] (1)[infeksiøs lakseanemi (ILA)] (1)[koiherpesvirussykdom
(KHV)] (1)[Bonamia exitiosa] (1)[Perkinsus marinus] (1)[Mikrocytos mackini] (1)[Marteilia refringens] (1)[Bonamia
ostreae] (1)[Taura-syndrom] (1)[Yellowhead disease] (1)[hvitflekksykdom] (1)(9)[følgende nye
sykdom …………………………],

II.5.2.

det er tillatt i henhold til gjeldende bekjempelsestiltak å bringe dyrene nevnt ovenfor i omsetning, og

II.5.3.

forsendelsen er identifisert ved hjelp av en leselig etikett plassert utenpå containeren, eller ved transport med
brønnbåt, i skipsmanifestet, med de aktuelle opplysningene nevnt i felt I.8–I.13 i del I i dette sertifikatet, samt
følgende erklæring:
«(1)[Viltlevende] (1)[Fisk] (1)[Bløtdyr] (1)[Krepsdyr] som kommer fra et område som omfattes av tiltak for
sykdomsbekjempelse».]

II.6.

(1)(10)[Krav for arter som er mottakelige for vårviremi hos karpe (SVC), bakteriell nyresyke (BKD), infeksiøs
pankreasnekrosevirus (IPN) og infeksjon med Gyrodactylus salaris (GS)
Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvariedyrene som er nevnt ovenfor,

enten

(1)[kommer fra en medlemsstat eller en del av en medlemsstat
a)

der (1)[SVC] (1)[GS] (1)[BKD] (1)[IPN] skal meldes til vedkommende myndighet, og meldinger om
mistanke om forekomst av en av de aktuelle sykdommene skal umiddelbart undersøkes av vedkommende
myndighet,

b)

der alle akvakulturdyr av arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), som er innført til
denne medlemsstaten eller en del av medlemsstaten, oppfyller kravene fastsatt i nr. II.6 i dette sertifikatet,

c)

der arter som er mottakelige for de aktuelle sykdommene, ikke er vaksinert mot disse sykdommene], og
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II.a Sertifikatets referansenummer

II.b.

enten

(1)[som når det gjelder (1)[IPN (1)[BKD], oppfyller kravene til sykdomsfrihet tilsvarende det som er fastsatt i
kapittel VII i direktiv 2006/88/EF,]

og/eller

(1)[som når det gjelder (1)[SVC] (1)[GS], oppfyller kravene til sykdomsfrihet tilsvarende det som er fastsatt i
den relevante OIE-standarden,]

og/eller

(1)[som når det gjelder (1)[SVC] (1)[IPN] (1)[BKD], omfatter et enkelt akvakulturanlegg som under tilsyn av
vedkommende myndighet
i)

er blitt tømt, rengjort og desinfisert samt brakklagt i minst 6 uker,

ii)

har vært gjenstand for kultivering med dyr fra områder som er sertifisert som fri for den aktuelle
sykdommen av vedkommende myndighet,]]

og/eller

(1)[når det gjelder viltlevende vanndyr som er mottakelige for (1)[SVC] (1)[IPN] (1)[BKD], er blitt holdt i karantene under vilkår
som minst tilsvarer dem som er fastsatt i vedtak 2008/946/EF,]

og/eller

(1)[når det gjelder forsendelser som GS-kravene gjelder for, som umiddelbart før omsetning er blitt holdt i vann med en salinitet
på over 25 promille i et sammenhengende tidsrom på minst 14 dager, og ingen andre levende vanndyr som er mottakelige for GS,
er blitt innført i dette tidsrommet,]

og/eller

(1)[når det gjelder øyerogn som GS-kravene gjelder for, er blitt desinfisert med en metode som har vist seg å være effektiv mot
GS.]]

II.7

(1)(11)[Krav for arter som er mottakelige for OsHV-1 μνar
Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvariedyrene som er nevnt ovenfor,

enten

(1)[kommer fra en medlemsstat eller et segment

og/eller

a)

der OsHV-1 μνar skal meldes til vedkommende myndighet, og meldinger om mistanke om forekomst av en av de aktuelle
sykdommene umiddelbart skal undersøkes av vedkommende myndighet,

b)

der alle akvakulturdyr av arter som er mottakelige for OsHV-1 μνar, som er innført til denne medlemsstaten eller et
segment, oppfyller kravene fastsatt i nr. II.7 i dette sertifikatet,

c)

enten

(1)[som oppfyller kravene til sykdomsfrihet tilsvarende det som er fastsatt i kapittel VII i direktiv 2006/88/EF,]

og/eller

(1)[som i tilfelle av forsendelser bestemt for en medlemsstat eller et segment som er omfattet av et program
som er godkjent ved beslutning 2010/221/EU, selv er omfattet av et overvåkingsprogram som er godkjent ved
beslutning 2010/221/EU,]

(1)[er blitt holdt i karantene under vilkår som minst tilsvarer dem som er fastsatt i vedtak 2008/946/EF.]]

Merknader
Del I:
–

Felt I.12: Dersom det er relevant, bruk godkjenningsnummeret for det berørte akvakulturanlegget eller akvakulturområdet for bløtdyr. Sett
kryss i «Annet» dersom det dreier seg om viltlevende vanndyr.

–

Felt I.13: Dersom det er relevant, bruk godkjenningsnummeret for det berørte akvakulturanlegget eller akvakulturområdet for bløtdyr. Sett
kryss i «Annet» dersom dyrene er beregnet på kultivering.

–

Felt I.19: Bruk relevante HS-koder: 0301, 0306, 0307, 030110 eller 030270.

–

Felt I.20 og I.31: Mengden angis som samlet antall.

–

Felt I.25: Sett kryss i «Oppdrett» dersom dyrene er beregnet på oppdrett, «Gjenutlegging» dersom dyrene er beregnet på gjenutlegging,
«Kjæledyr» dersom dyrene er beregnet på åpne akvakulturanlegg for akvariedyr, «Vilt for utsetting» dersom dyrene er beregnet på
kultivering, «Karantene» dersom akvakulturdyrene er beregnet på et karanteneanlegg, og «Annet» dersom dyrene er beregnet på
installasjoner for fritidsfiske.

Del II:
1) Stryk det som ikke passer.
2) 24-timersalternativet gjelder bare forsendelser av akvakulturdyr som i samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 1251/2008 må ledsages
av et sertifikat, og som i samsvar med bestemmelsene om omsetning i direktiv 2006/88/EF har tillatelse fra vedkommende myndighet til
å forlate et område som omfattes av bekjempelsestiltakene fastsatt i avsnitt 3–6 i kapittel V i direktiv 2006/88/EF, eller en medlemsstat,
en sone eller et segment som omfattes av et utryddelsesprogram godkjent i samsvar med artikkel 44 nr. 2 i nevnte direktiv. I alle andre
tilfeller gjelder 72-timersalternativet.
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II.

II.a Sertifikatets referansenummer

Helseopplysninger

II.b.

3) Gjelder bare forsendelser av akvakulturdyr som er fanget i sitt naturlige miljø og omgående fraktet til et akvakulturanlegg eller et
akvakulturområde for bløtdyr uten noen form for midlertidig lagring.
4) Del II.2 i dette sertifikatet gjelder arter som er mottakelige for en eller flere av sykdommene som er nevnt i det aktuelle punktet.
Mottakelige arter er oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF.
5) Forsendelser av viltlevende vanndyr kan bringes i omsetning uavhengig av kravene fastsatt i del II.2 i dette sertifikatet dersom dyrene er
beregnet på et karanteneanlegg som oppfyller kravene fastsatt i vedtak 2008/946/EF.
6)

For at forsendelsen skal kunne tillates innført til en medlemsstat, en sone eller et segment som er erklært fri/fritt for VHS, IHN, ILA,
KHV, Marteilia refringens, Bonamia ostreae eller hvitflekksykdom, eller som omfattes av et overvåkings- eller utryddelsesprogram som er
opprettet i samsvar med artikkel 44 nr. 1 eller 2 i direktiv 2006/88/EF, skal en av disse erklæringene kunne framvises dersom forsendelsen
inneholder arter som er mottakelige for eller smittebærere av den eller de sykdommene som betegnelsen sykdomsfri eller programmene
gjelder for. Opplysninger om sykdomsstatus på hvert akvakulturanlegg og hvert akvakulturområde for bløtdyr i Unionen er tilgjengelig på
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm

7)

Del II.3 i dette sertifikatet gjelder smittebærende arter for en eller flere av sykdommene som er nevnt i det aktuelle punktet. Mulige
smittebærende arter og vilkårene for at slike arter skal anses som smittebærende arter, er oppført i vedlegg I til forordning (EF)
nr. 1251/2008. Forsendelser av mulige smittebærende arter kan bringes i omsetning uavhengig av kravene fastsatt i del II.3 dersom
vilkårene fastsatt i kolonne 4 i tabellen i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1251/2008 ikke er oppfylt, eller dersom dyrene er beregnet på et
karanteneanlegg som oppfyller kravene fastsatt i vedtak 2008/946/EF.

8)

Del II.5 i dette sertifikatet gjelder forsendelser av akvakulturdyr som i samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 1251/2008 må ledsages
av et sertifikat, og som i samsvar med bestemmelsene for omsetning i direktiv 2006/88/EF har tillatelse fra vedkommende myndighet til å
forlate et område som omfattes av bekjempelsestiltakene fastsatt i avsnitt 3–6 i kapittel V i direktiv 2006/88/EF eller en medlemsstat, en
sone eller et segment som omfattes av et utryddelsesprogram godkjent i samsvar med artikkel 44 nr. 2 i nevnte direktiv.

9)

Gjelder når det er truffet tiltak i samsvar med artikkel 41 i direktiv 2006/88/EF.

10)

Del II.6 i dette sertifikatet gjelder bare for forsendelser beregnet på en medlemsstat eller en del av en medlemsstat som anses som
sykdomsfri, eller som omfattes av et program som er godkjent i samsvar med beslutning 2010/221/EU for SVC, BKD, IPN eller GS, og
forsendelsen består av arter som er oppført i del C i vedlegg II som mottakelige for sykdommen(e) som den sykdomsfrie statusen eller
programmet/programmene gjelder for.
Del II.6 skal også gjelde forsendelser av fisk av alle arter som kommer fra vann der det finnes arter oppført i del C i vedlegg II som
mottakelige for infeksjon med GS, når disse forsendelsene er beregnet på en medlemsstat eller en del av en medlemsstat oppført i vedlegg I
til beslutning 2010/221/EU som fri for GS.
Forsendelser av viltlevende vanndyr som kravene i forbindelse med SVC, IPN og/eller BKD gjelder for, kan bringes i omsetning
uavhengig av kravene fastsatt i del II.6 i dette sertifikatet dersom dyrene er beregnet på et karanteneanlegg som oppfyller kravene fastsatt i
vedtak 2008/946/EF.

11)

Del II.7 i dette sertifikatet gjelder bare for forsendelser som er beregnet på en medlemsstat eller et segment som anses som sykdomsfri(tt),
eller som er omfattet av et program er som er godkjent ved beslutning 2010/221/EU med hensyn til OsHV-1 μνar, og forsendelsen omfatter
arter som er oppført i del C i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1251/2008 som mottakelige for OsHV-1 μνar.
Kravene fastsatt i del II.7 får ikke anvendelse på forsendelser bestemt for karanteneanlegg som oppfyller krav som minst tilsvarer dem som
er fastsatt i beslutning 2008/946/EF.

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør
Navn (med blokkbokstaver):

Kvalifikasjon og tittel:

Lokal veterinærenhet:

Lokal veterinærenhets nummer:

Dato:

Underskrift:

Stempel:
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DEL B
Modell for helse- og hygienesertifikat for akvakulturdyr eller produkter av disse som bringes i omsetning og er beregnet på
videreforedling, ekspedisjonssentraler og rensesentraler og lignende virksomheter før konsum
									
DEN EUROPEISKE UNION

Del I: Opplysninger om forsendelsen

I.1.

I.5.

I.8.

Sertifikat til bruk ved handel innenfor Unionen

Avsender
Navn
Adresse
Postnummer
Mottaker
Navn
Adresse
Postnummer

Sertifikatets
referansenummer

I.2.a. Lokalt referansenummer

I.3.

Vedkommende sentrale myndighet

I.4.

Vedkommende lokale myndighet

I.6.

I.7.

Opprinnelsesstat

ISOkode

I.9.

I.10. Bestemmelsesstat

I.12. Opprinnelsessted

ISOkode

I.11.

I.13. Bestemmelsessted
Godkjent akvakulturvirksomhet □
Annet □
Godkjenningsnummer

Navn
Adresse
Postnummer
I.14. Lastested
Postnummer

Navn
Adresse
Postnummer

Godkjent akvakulturvirksomhet □
Annet □
Godkjenningsnummer

I.15. Dato og klokkeslett for avgang

I.16. Transportmiddel
Fly □

I.2.

I.17. Transportør
Skip □

Veigående kjøretøy □

Jernbanevogn □

Navn		

Annet □

Godkjenningsnummer

Adresse

Identifisering

Postnummer		

I.18. Varebeskrivelse

Medlemsstat
I.19. Varekode (HS-kode)
I.20. Mengde

I.21.

I.22. Antall kolli

I.23. Forseglings- og containernummer

I.24. Type kolli

I.25. Varer sertifisert til:
Konsum □
I.26. Transitt gjennom tredjestat
Tredjestat			
Utførselssted			
Innførselssted			
Grensekontrollstasjonens nr.:
I.28. Eksport
Tredjestat			
Utførselssted			

□
ISO-kode
Kode

□

I.27. Transitt gjennom medlemsstater
Medlemsstat			
Medlemsstat			
Medlemsstat			
I.29.

ISO-kode
Kode

I.30.
I.31. Identifikasjon av varene
Art (vitenskapelig navn)						

Mengde

□
ISO-kode
ISO-kode
ISO-kode
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Omsetning av akvakulturdyr eller produkter av disse for konsum

II.

Helseopplysninger

II.1.

Alminnelige krav

II.a Sertifikatets referansenummer

II.b.

Del II: Attestering

Undertegnede offentlige inspektør attesterer at de akvakulturdyrene eller produktene av disse som er nevnt i del I i dette
sertifikatet,
II.1.1.

oppfyller kravene til omsetning som fastsatt i rådsdirektiv 2006/88/EF.

II.2.

(1)(2)[Krav til arter som er mottakelige for hemoragisk virusseptikemi (VHS), infeksiøs hematopoietisk nekrose
(IHN), infeksiøs lakseanemi (ILA), koiherpesvirussykdom (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae og/eller
hvitflekksykdom
Undertegnede offentlige inspektør attesterer at de akvakulturdyrene eller produktene av disse som er nevnt ovenfor,

II.2.1

(1)kommer fra en medlemsstat, en sone eller et segment som er erklært fri/fritt for (1)[VHS] (1)[IHN] (1)[ILA] (1)[KHV] (1)
[Marteilia refringens] (1)[Bonamia ostreae] (1)[hvitflekksykdom] i samsvar med kapittel VII i direktiv 2006/88/EF.]

II.3.

Krav til transport og merking
Undertegnede offentlige inspektør attesterer at

II.3.1.

akvakulturdyrene eller produkter av disse som er nevnt ovenfor,
i)

plasseres under forhold, herunder med en vannkvalitet, som ikke endrer deres helsetilstand,

ii)

oppfyller de relevante alminnelige vilkårene for transport av dyr fastsatt i artikkel 3 i rådsforordning (EF)
nr. 1/2005,

II.3.2.

transportcontaineren eller brønnbåten før lasting er ren og desinfisert eller tidligere ubrukt, og

II.3.3.

forsendelsen er identifisert ved hjelp av en leselig etikett plassert utenpå containeren, eller ved transport med brønnbåt, i
skipsmanifestet, med de aktuelle opplysningene nevnt i felt I.8–I.13 i del I i dette sertifikatet, samt følgende erklæring:
«(1)[Fisk] (1)[Bløtdyr] (1)[Krepsdyr] beregnet på (1)[videreforedling] (1)[ekspedisjonssentraler eller lignende virksomheter]
(1)[rensesentraler eller lignende virksomheter] før konsum i Den europeiske union»].

II.4.

(1)(3)[Attestasjon for forsendelser som kommer fra et område som omfattes av tiltak for sykdomsbekjempelse
Undertegnede offentlige inspektør attesterer at

II.4.1

enten

(1)[dyrene som er nevnt ovenfor, er blitt undersøkt i løpet av de siste 24 timene før lasting, og viste ingen
kliniske tegn på sykdom],

eller

(1)[når det gjelder rogn og bløtdyr, at de kommer fra et akvakulturanlegg eller et akvakulturområde for
bløtdyr der det i henhold til akvakulturanleggets eller akvakulturområdets registre ikke er noe som tyder på
sykdomsproblemer],

II.4.2

dyrene nevnt ovenfor kommer fra et område som omfattes av tiltak for sykdomsbekjempelse med hensyn til (1)[epizootisk
ulcerativt syndrom (EUS)] (1)[epizootisk hematopoietisk nekrose (EHN)] (1)[hemoragisk virusseptikemi (VHS)] (1)
[infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN)] (1)[infeksiøs lakseanemi (ILA)] (1)[koiherpesvirussykdom (KHV)] (1)[Bonamia
exitiosa] (1)[Perkinsus marinus] (1)[Mikrocytos mackini] (1)[Marteilia refringens] (1)[Bonamia ostreae] (1)[Taurasyndrom] (1)[Yellowhead disease] (1)[hvitflekksykdom] (1)(4)[følgende nye sykdom …………………………],

II.4.3

det er tillatt i henhold til gjeldende bekjempelsestiltak å bringe dyrene nevnt ovenfor i omsetning, og

II.4.4

forsendelsen er identifisert ved hjelp av en leselig etikett plassert utenpå containeren, eller ved transport med brønnbåt, i
skipsmanifestet, med de aktuelle opplysningene nevnt i felt I.8–I.13 i del I i dette sertifikatet, samt følgende erklæring:
«(1)[Fisk] (1)[Bløtdyr] (1)[Krepsdyr] som kommer fra et område som omfattes av tiltak for sykdomsbekjempelse».]

II.5.

(1)(5)[Krav for arter som er mottakelige for OsHV-1 μνar
Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvariedyrene som er nevnt ovenfor,

enten

(1)[kommer fra en medlemsstat eller et segment
a)

der OsHV-1 μνar skal meldes til vedkommende myndighet, og meldinger om mistanke om forekomst av nevnte
sykdom umiddelbart skal undersøkes av vedkommende myndighet,
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II.a Sertifikatets referansenummer

II.b.

b)

der alle akvakulturdyr av arter som er mottakelige for OsHV-1 μνar, som er innført til denne medlemsstaten eller et segment,
oppfyller kravene fastsatt i nr. II.5 i dette sertifikatet,

c)

enten

(1)[som oppfyller kravene til sykdomsfrihet tilsvarende det som er fastsatt i kapittel VII i direktiv 2006/88/
EF,]

og/eller

(1)[som i tilfelle av forsendelser bestemt for en medlemsstat eller et segment som er omfattet av et program
som er godkjent ved beslutning 2010/221/EU, selv er omfattet av et overvåkingsprogram som er godkjent
ved beslutning 2010/221/EU,]

(1)[er blitt holdt i karantene under vilkår som minst tilsvarer dem som er fastsatt i vedtak 2008/946/EF.]

Merknader
Del I:
_

Felt I.12 og I.13: Dersom det er relevant, bruk godkjenningsnummeret for det berørte akvakulturanlegget eller akvakulturområdet for bløtdyr
eller den berørte virksomheten.

_

Felt I.19: Bruk relevante HS-koder: 0301, 0302, 030270, 0303, 0306 eller 0307.

_

Felt I.20 og I.31: Mengden angis som samlet antall.

Del II:
1)

Stryk det som ikke passer.

2)

Del II.2 i dette sertifikatet gjelder arter som er mottakelige for en eller flere av sykdommene som er nevnt i det aktuelle punktet.
Mottakelige arter er oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF.
For at forsendelsen skal kunne tillates innført til en medlemsstat, en sone eller et segment som er erklært fri/fritt for VHS, IHN, ILA,
KHV, Marteilia refringens, Bonamia ostreae eller hvitflekksykdom, eller som omfattes av et overvåkings- eller utryddelsesprogram som
er opprettet i samsvar med artikkel 44 nr. 1 eller 2 i direktiv 2006/88/EF, skal denne erklæringen kunne framvises dersom forsendelsen
inneholder arter som er mottakelige for den eller de sykdommene som betegnelsen sykdomsfri eller programmene gjelder for, med
mindre forsendelsen er beregnet på foredlingsvirksomheter som er godkjent i samsvar med artikkel 4 nr. 2 i direktiv 2006/88/EF, eller på
ekspedisjonssentraler, rensesentraler eller lignende virksomheter som er utstyrt med et system for rensing av avløpsvann som inaktiverer
de aktuelle sykdomsframkallende stoffene, eller der avløpsvannet gjennomgår andre typer behandling som reduserer risikoen for å overføre
sykdommer til naturlige vannområder, til et akseptabelt nivå.
Opplysninger om sykdomsstatus på hvert akvakulturanlegg og hvert akvakulturområde for bløtdyr i Den europeiske union er tilgjengelig på
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm

3)

Del II.4 i dette sertifikatet gjelder forsendelser av akvakulturdyr og produkter av disse som i samsvar med artikkel 8 i forordning (EF)
nr. 1251/2008 må ledsages av et sertifikat, og som i samsvar med bestemmelsene om omsetning i direktiv 2006/88/EF, har tillatelse fra
vedkommende myndighet til å forlate et område som omfattes av bekjempelsestiltakene fastsatt i avsnitt 3–6 i kapittel V i direktiv 2006/88/
EF, eller en medlemsstat, en sone eller et segment som omfattes av et utryddelsesprogram godkjent i samsvar med artikkel 44 nr. 2 i nevnte
direktiv.

4)

Gjelder når det er truffet tiltak i samsvar med artikkel 41 i direktiv 2006/88/EF.

5)

Del II.5 i dette sertifikatet gjelder bare for forsendelser som er beregnet på ekspedisjonssentraler, rensesentraler eller lignende
virksomheter i medlemsstater eller segmenter som anses som sykdomsfri, eller som er omfattet av et program er som er godkjent ved
beslutning 2010/221/EU med hensyn til OsHV-1 μνar, og forsendelsen omfatter arter som er oppført i del C i vedlegg II til forordning (EF)
nr. 1251/2008 som mottakelige for OsHV-1 μνar.
Kravene fastsatt i del II.5 får ikke anvendelse på forsendelser beregnet på ekspedisjonssentraler, rensesentraler eller lignende virksomheter
som er utstyrt med et system for rensing av avløpsvann som er godkjent av vedkommende myndighet, og som inaktiverer kappevirus eller
reduserer risikoen for å overføre sykdommer til de naturlige vannmassene til et akseptabelt nivå.

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør
Navn (med blokkbokstaver):

Kvalifikasjon og tittel:

Lokal veterinærenhet:

Lokal veterinærenhets nummer

Dato:

Underskrift:

Stempel:
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DEL C
Liste over arter som er mottakelige for sykdommer som det er godkjent nasjonale tiltak for i henhold til beslutning
2010/221/EU
Sykdom

Mottakelige arter

Vårviremi hos karpe
(SVC)

Karpe av arten Aristichthys nobilis, gullfisk (Carassius auratus), karuss (Carassius carassius),
gresskarpe (Ctenopharyngodon idellus), karpe av artene Cyprinus carpio og Hypophthalmichthys
molitrix, malle (Silurus glanis), suter (Tinca tinca) og vederbuk (Leuciscus idus)

Bakteriell nyresykdom
(BKD)

Familie: laksefisk

Infeksiøs
pankreasnekrosevirus
(IPN)

Regnbueørret (Oncorhynchus mykiss), bekkerøye (Salvelinus fontinalis), ørret (Salmo trutta),
atlanterhavslaks (Salmo salar), Oncorhynchus spp. og sik (Coregonus lavaretus)

Infeksjon med
Gyrodactylus salaris

Atlanterhavslaks (Salmo salar), regnbueørret (Oncorhynchus mykiss), røye (Salvelinus alpinus),
kanadisk bekkerøye (Salvelinus fontinalis), harr (Thymallus thymallus), røye av arten Salvelinus
namaycush og ørret (Salmo trutta).

Østersherpesvirus 1 μνar
(OsHV-1 μνar)

Stillehavsøsters (Crassostrea gigas)»
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2016/EØS/47/14

KOMMISJONSVEDTAK
av 29. april 2009

om harmonisering og om regelmessig oversending av opplysningene og spørreskjemaet nevnt i
artikkel 22 nr. 1 bokstav a) og i artikkel 18 i europaparlaments‑ og rådsdirektiv 2006/21/EF om
håndtering av avfall fra utvinningsindustrien
[meddelt under nummer K(2009) 3011]
(2009/358/EF)(*)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

5)

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

GJORT DETTE VEDTAK:

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv
2006/21/EF av 15. mars 2006 om håndtering av avfall fra
utvinningsindustrien og om endring av direktiv 2004/35/EF(1),
særlig artikkel 22 nr. 1 bokstav a) og artikkel 18, og

Opplysningene i tillatelser gitt i henhold til artikkel 7 i direktiv
2006/21/EF, som skal gjøres tilgjengelige for Fellesskapets
statistikkmyndigheter når de er nødvendige for statistikkformål,
er nærmere angitt i vedlegg I.

ut fra følgende betraktninger:
1)

Dette vedtaks formål er å fastsette minstekrav for å sikre
en harmonisert, rettidig og egnet innsamling og, ved
behov, oversending av opplysningene nevnt i artikkel 7
nr. 5, artikkel 11 nr. 3 og artikkel 12 nr. 6 i direktiv
2006/21/EF, og å fastsette grunnlaget for spørreskjemaet
nevnt i artikkel 18 nr. 1 i nevnte direktiv.

2)

Den årlige oversendingen av opplysningene nevnt
i artikkel 7 nr. 5, artikkel 11 nr. 3 og artikkel 12
nr. 6 i direktiv 2006/21/EF bør omfatte tidsrommet
mellom 1. mai og 30. april året etter.

3)

Rapporten nevnt i artikkel 18 nr. 1 i direktiv 2006/21/
EF bør første gang omfatte tidsrommet fra 1. mai 2008
til 30. april 2011 og bør oversendes Kommisjonen
senest 1. februar 2012.

4)

For å minske den administrative byrden i forbindelse
med gjennomføringen av dette vedtak, bør listen over
opplysninger som kreves, begrenses til nyttige data med
sikte på å lette gjennomføringen av direktivet. Kravet om
oversending av årlige opplysninger om hendelser nevnt i
artikkel 11 nr. 3 og artikkel 12 nr. 6 i direktiv 2006/21/EF
bør begrenses til å gjelde for medlemsstater der en slik
hendelse inntreffer i løpet av det berørte tidsrommet.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 110 av 1.5.2009, s. 39, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 71/2012 av 30. mars 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 61.
(1) EUT L 102 av 11.4.2006, s. 15.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra komiteen nedsatt ved artikkel 23 nr. 2 i direktiv
2006/21/EF —

Artikkel 1

Artikkel 2
Dersom en eller flere hendelser nevnt i artikkel 11 nr. 3
og artikkel 12 nr. 6 i direktiv 2006/21/EF inntreffer i en
medlemsstat, skal den berørte medlemsstat årlig oversende
Kommisjonen opplysningene angitt i vedlegg II for
hver hendelse. Opplysningene skal omfatte tidsrommet
mellom 1. mai og 30. april året etter og skal oversendes
Kommisjonen senest 1. juli i sistnevnte år.
Artikkel 3
Medlemsstatene skal anvende spørreskjemaet i vedlegg III til
å rapportere om gjennomføringen av direktivet i samsvar med
artikkel 18 nr. 1 i direktiv 2006/21/EF.
Artikkel 4
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 29. april 2009.

For Kommisjonen
Stavros DIMAS
Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

Opplysninger som skal inngå i listen over tillatelser gitt i henhold til direktiv 2006/21/EF
1.

Anleggets navn og adresse, vedkommende myndighet som har utstedt tillatelsen, og vedkommende myndighet
som gjennomfører inspeksjonen.

2.

Grunnleggende opplysninger om den utstedte tillatelsen, herunder utstedelsesdato, gyldighetstid, anleggets
kategori i henhold til direktivets artikkel 9 og beskrivelse av anleggets driftsfase (i drift, i avviklingsfasen eller i
fasen etter avvikling).

3.

Dersom det er hensiktsmessig, opplysninger om avfallstype og en kort beskrivelse av anleggene og av
framgangsmåtene for overvåking og kontroll.
______
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VEDLEGG II

Opplysninger som skal oversendes Kommisjonen om hendelsene nevnt i artikkel 11 nr. 3 og
artikkel 12 nr. 6 i henhold til artikkel 18 nr. 2 i direktiv 2006/21/EF
For hver hendelse skal følgende opplysninger innhentes og oversendes:
1.

Anleggets navn og adresse, vedkommende myndighet som har utstedt tillatelsen, og vedkommende myndighet
som gjennomfører inspeksjonen.

2.

Opplysninger om den utstedte tillatelsen, herunder utstedelsesdato, gyldighetstid, anleggets kategori i henhold
til direktivets artikkel 9, avfallstype og en kort beskrivelse av anleggene og framgangsmåtene for overvåking og
kontroll; beskrivelse av anleggets driftsfase (i drift, i avviklingsfasen eller i fasen etter avvikling).

3.

Beskrivelse av hendelsen, herunder
a) hendelsens art og en beskrivelse av hendelsen; en beskrivelse av hvordan hendelsen ble oppdaget; tidspunkt
og sted for hendelsen,
b) tidspunkt for og en beskrivelse av opplysningene som den driftsansvarlige har oversendt vedkommende
myndigheter, og opplysningene som gis til offentligheten og, om relevant, til andre medlemsstater som kan bli
berørt av potensielle virkninger over landegrensene,
c) vurdering av mulige virkninger på folkehelsen og av mulige følger for avfallsanleggets stabilitet,
d) analyse av mulige årsaker til hendelsen.

4.

Beskrivelse av de korrigerende tiltak som er truffet for å håndtere hendelsen, og særlig
a) dersom det er relevant, beskrivelse av hvordan beredskapsplanen er blitt gjennomført,
b) type instruksjoner gitt av vedkommende myndigheter,
c) andre tiltak (angi hvilke).

5.

En beskrivelse av de tiltak som er truffet for å hindre flere hendelser av samme art, og særlig
a) nye vilkår som er inntatt i tillatelsen,
b) tilpasning av overvåkings‑ og kontrollsystemene,
c) forbedring med hensyn til overføringen av opplysninger,
d) andre tiltak (angi hvilke).

6.

Ytterligere opplysninger som kan være nyttige for andre medlemsstater og for Kommisjonen med sikte på å lette
gjennomføringen av direktivet.
______
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VEDLEGG III
«Spørreskjema for medlemsstatenes rapport om gjennomføringen av direktiv 2006/21/EF
DEL A. SPØRSMÅL SOM SKAL BESVARES BARE FOR DEN FØRSTE RAPPORTERINGSPERIODEN
1.

Administrative bestemmelser og allmenne opplysninger
Navn på vedkommende myndighet(er) med ansvar for:
a) kontroll og godkjenning av avfallshåndteringsplanene som foreslås av de driftsansvarlige,
b) utarbeiding av de eksterne beredskapsplanene for anlegg i kategori A,
c) utstedelse og ajourføring av tillatelser og opprettelse og ajourføring av den økonomiske garantien, og
d) inspeksjon av avfallsanleggene.

2.

Avfallshåndteringsplaner, forebygging av større ulykker og opplysninger
a) Gi en kort beskrivelse av framgangsmåtene som er fastsatt for godkjenning av avfallshåndteringsplaner i
henhold til direktivets artikkel 5 nr. 6.
b) For anlegg i kategori A som ikke omfattes av rådsdirektiv 96/82/EF av 9. desember 1996 om kontroll med
farene for større ulykker med farlige stoffer(1), beskrives tiltak som er truffet for å

3.

–

identifisere farer for større ulykker,

–

innlemme de nødvendige tiltak ved utforming, drift og avvikling av anlegget, og

–

begrense skadevirkningene for menneskers helse og/eller miljøet.

Tillatelse og økonomisk garanti
a) Angi de tiltak som er truffet for å sikre at alle anlegg i drift vil være omfattet av en tillatelse i samsvar med
direktivet før 1. mai 2012.
b) Gi en kort beskrivelse av de tiltak som er truffet for å opplyse de myndighetene som har ansvar for utstedelse
og kontroll av tillatelser, om de beste tilgjengelige teknikkene.
c) Angi om muligheten nevnt i direktivets artikkel 2 nr. 3 til å redusere eller frafalle kravene til deponering av
ikke‑farlig avfall (inert eller ikke‑inert), ikke-forurenset jord eller torv har blitt anvendt?
d) Forklar hvilke tiltak som er truffet for å sikre at tillatelsene regelmessig ajourføres som fastsatt i direktivets
artikkel 7 nr. 4.
e) Beskriv nærmere framgangsmåten nevnt i direktivets artikkel 14 nr. 1 for oppretting av den økonomiske
garantien og regelmessig justering av den. Hvor mange anlegg er allerede omfattet av en garanti i samsvar med
direktivets bestemmelser? Hvordan vil det bli sikret at alle anlegg omfattes av en garanti før 1. mai 2014?

4.

Offentlig deltaking, virkninger over landegrensene
a) Forklar hvordan offentlighetens synspunkter og kommentarer analyseres og tas hensyn til før det treffes
beslutninger om tillatelser og ved utarbeidingen av eksterne beredskapsplaner.

(1)

EFT L 10 av 14.1.1997, s. 13.
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b) For anlegg med potensiell virkning over landegrensene: Hvordan sikres det at nødvendige opplysninger gjøres
tilgjengelige i et egnet tidsrom for den andre medlemsstaten og for den berørte offentlighet?
c) For anlegg i kategori A: Hvilke praktiske tiltak treffes ved en større ulykke for å sikre at

5.

–

den driftsansvarlige umiddelbart oversender de nødvendige opplysningene til vedkommende myndighet,

–

opplysninger om sikkerhetstiltak og om nødvendige tiltak gis til offentligheten, og

–

opplysninger gitt av driftsansvarlige videresendes til den andre medlemsstaten dersom det gjelder anlegg
med potensiell virkning over landegrensene?

Oppføring og forvaltning av avfallsanlegg
a) Angi nærmere hvilke tiltak som er truffet for å sikre at avfallsanleggene forvaltes av en «kvalifisert person» i
henhold til direktivets artikkel 11 nr. 1 og at personalet har fått egnet opplæring.
b) Gi en kort beskrivelse av framgangsmåten som er fastsatt for melding til myndigheten innen 48 timer av
enhver hendelse som vil kunne påvirke anleggets stabilitet, og av alle betydelige skadevirkninger på miljøet
som avsløres gjennom overvåkingen.
c) Beskriv hvordan vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 11 kontrollerer at regelmessige rapporter
om overvåkingsresultater

6.

–

oversendes av den driftsansvarlige til myndigheten,

–

viser at vilkårene for tillatelsen er oppfylt.

Framgangsmåter ved og etter avvikling, fortegnelse
a) Forklar kort framgangsmåten som er fastsatt for å sikre at regelmessige kontroller av stabiliteten samt tiltak
for å begrense miljøvirkningen gjennomføres etter avvikling av anleggene og når myndigheten anser det
nødvendig.
b) Beskriv nærmere tiltaket som er truffet for å sikre at en fortegnelse over avviklede anlegg utarbeides i henhold
til direktivets artikkel 20, innen 1. mai 2012.

7.

Inspeksjoner
a) Forklar kort, og i så fall hvordan, det tas hensyn til minstekrav til miljøinspeksjoner(1) i forbindelse med
kontrollen av de anleggene som omfattes av direktivet.
b) Gi en kort beskrivelse av hvordan inspeksjonsvirksomheten planlegges. Er prioriterte anlegg for inspeksjon
angitt og, dersom svaret er ja, i henhold til hvilke kriterier? Er hyppigheten og arten av inspeksjonen tilpasset
til risikoene som er knyttet til anlegget og omgivelsene?
c) Forklar hvilke inspeksjonstiltak som gjennomføres, for eksempel eventuelle rutiner for besøk på anleggsstedet,
prøvetaking, kontroll av egne overvåkingsdata, kontroll av ajourførte registre over avfallshåndteringen.
d) Forklar hvilke tiltak som er truffet for å sikre at de godkjente avfallshåndteringsplanene regelmessig ajourføres
og overvåkes.
e) Hvilke regler gjelder for sanksjoner ved overtredelse av de nasjonale bestemmelsene i henhold til direktivets
artikkel 19?

(1)

Europaparlaments- og rådsrekommandasjon av 4. april 2001 om fastsettelse av minstekrav til miljøinspeksjoner i medlemsstatene
(EFT L 118 av 27.4.2001, s. 41).
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DEL B. SPØRSMÅL SOM SKAL BESVARES FOR ALLE RAPPORTERINGSPERIODER
1.

Administrative bestemmelser og allmenne opplysninger
a) Angi hvilket administrativt organ (navn, adresse, kontaktperson, e‑post) som har ansvaret for å samordne
svarene på dette spørreskjemaet.
b) Gi et anslag, om mulig ved hjelp av tabellen i vedlegget, over antall anlegg for utvinningsavfall på
medlemsstatens territorium.
c) Angi antall avfallsanlegg i kategori A som er i drift på medlemsstatens territorium, og som kan ha potensiell
virkning på miljøet eller menneskers helse i en annen medlemsstat.

2.

Avfallshåndteringsplaner, forebygging av større ulykker og opplysninger
a) Gi en kort beskrivelse av
–

antall avfallshåndteringsplaner som er godkjent eller avvist, midlertidig eller endelig, i
rapporteringsperioden, og

–

dersom det er relevant og mulig, hovedgrunnene til at en avfallshåndteringsplan er avvist.

b) Angi en liste over de eksterne beredskapsplanene nevnt i direktivets artikkel 6 nr. 3. Dersom alle anlegg i
kategori A ennå ikke er omfattet av en beredskapsplan, angis antall planer som mangler, og når disse planene
skal utarbeides.
c) Dersom en medlemsstat har utarbeidet en liste over inert avfall i henhold til artikkel 2 nr. 3 i kommisjonsvedtak
2009/359/EF av 30. april 2009 om nærmere presisering av definisjonen av inert avfall i henhold til
artikkel 22 nr. 1 bokstav f) i europaparlaments‑ og rådsdirektiv 2006/21/EF om håndtering av avfall fra
utvinningsindustrien(1), vedlegges en kopi av denne listen med en kort beskrivelse av de opplysningene og
dataene som er anvendt for å avgjøre om avfallet på listen kunne defineres som inert.
3.

Tillatelse og økonomisk garanti
Gi et anslag, om mulig ved hjelp av tabellen i vedlegget, over antall anlegg som det er utstedt en tillatelse for i
samsvar med bestemmelsene i dette direktiv.

4.

Framgangsmåter ved og etter avvikling, fortegnelse
a) Angi hvor mange framgangsmåter for avvikling i henhold til direktivets artikkel 12 som ble gjennomført og/
eller godkjent i rapporteringsperioden.
b) Hvor mange anlegg i medlemsstaten er avviklet og overvåkes regelmessig?

5.

Inspeksjoner
a) Angi antall inspeksjoner som er gjennomført i rapporteringsperioden, om mulig fordelt på
–

anlegg i kategori A og de øvrige anleggene,

–

anlegg for inert avfall, og

–

anlegg for ikke‑inert ikke‑farlig avfall.

Dersom et inspeksjonsprogram er utarbeidet på egnet geografisk plan (nasjonalt/regionalt/lokalt), oversendes
en kopi av programmet eller programmene som vedlegg til rapporten.
(1)

EUT L 110 av 1.5.2009, s. 46.
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b) I hvor mange tilfeller ble det påvist at direktivets bestemmelser ikke er overholdt? Angi hovedgrunnene til den
manglende overholdelsen og hvilke tiltak som er truffet for å sikre overholdelse av direktivet.
Andre relevante opplysninger

6.

a) Angi de viktigste vanskelighetene i forbindelse med gjennomføringen av direktivet. Hvordan ble de

eventuelle problemene løst?

b) Angi eventuelle ytterligere kommentarer, forslag eller opplysninger i forbindelse med
gjennomføringen av direktivet.
VEDLEGG(1)

I drift

I drift med
tillatelse(1)

I
I
overgangsfasen(2) avviklingsfasen(3)

Avviklet eller
forlatt(4)

Kategori A(5)
Herunder «Seveso»anlegg(6)
Ikke kategori A
Inert avfall(7)
Ikke-farlig ikke-inert
avfall
I alt
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(1)

Antall anlegg som har en tillatelse som allerede oppfyller direktivets krav.
Antall anlegg som vil bli avviklet før 2010, og som omfattes av artikkel 24 nr. 4.
Antall anlegg som fortsatt er under avvikling (artikkel 12).
Gi om mulig et anslag over antall forlatte og avviklede anlegg som er potensielt skadelige, og som omfattes av direktivets
artikkel 20.
Anlegg som klassifiseres i kategori A i henhold til direktivets artikkel 9.
Anlegg som omfattes av direktiv 96/82/EF.
Anlegg som håndterer bare inert avfall som definert i direktivet.»

Om mulig fordelt per sektor for byggemineraler, metallholdige mineraler, industrimineraler, energiholdige mineraler og øvrige
sektorer.
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD

Nr. 47/91

2016/EØS/47/15

av 7. juli 2011
om endring av vedlegg II og III til avgjerd 2010/221/EU med omsyn til tilbakekalling av eit program
for utrydding av bakteriell nyresjuke for territoriet til Storbritannia og godkjenning av eit program
for overvaking av østersherpesvirus 1 μνar for Guernsey
[meld under nummeret K(2011) 4770]
(2011/403/EU)(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

medlemsstatane har gjort for å motkjempe bakteriell
nyresjuke på territoriet til Storbritannia, vart det
konkludert med at det ikkje lenger er føremålstenleg
å nytte restriksjonar på flytting av sendingar med visse
akvakulturdyr til Det sameinte kongeriket, slik det
er fastsett i det nemnde programmet. Territoriet til
Storbritannia bør difor fjernast frå lista over område
som har godkjende program for utrydding av bakteriell
nyresjuke, slik det er fastsett i vedlegg II til avgjerd
2010/221/EU.

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske
unionen,

med tilvising til rådsdirektiv 2006/88/EF av 24. oktober 2006
om helse- og hygienekrav til akvakulturdyr og produkter og
om forebygging og bekjempelse av visse sykdommer hos
vanndyr(1), særleg artikkel 43 nr. 2, og
4)

I vedlegg III til avgjerd 2010/221/EU er no delar av territoria
til Storbritannia og Nord-Irland oppførte som område av
Det sameinte kongeriket med eit godkjent program for
overvaking av østersherpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar).
Det sameinte kongeriket har no sendt over eit program
for overvaking av OsHV-1 μνar for Guernsey. Føremålet
med overvakingsprogrammet er å syne at dei områda av
Guernsey der OsHV-1 μνar ikkje er vorte påvist, er frie for
dette viruset, og å hindre at viruset vert innført til desse
områda. Innhaldet i dette overvakingsprogrammet svarar
til dei overvakingsprogramma som alt er godkjende, og
som er oppførte i vedlegg III til avgjerd 2010/221/EU.

5)

I dei siste to åra har det ikkje vore påvist auka dødstal ved
akvakulturanlegg og attutleggingsområde på Guernsey,
der det vert drive oppdrett av stillehavsøsters. I samsvar
med dei opplysningane som Det sameinte kongeriket
har sendt over, har driftsansvarlege som driv oppdrett
av stillehavsøsters, sidan april 2010 nytta eit frivillig
forbod mot flytting av stillehavsøsters til Guernsey. Desse
opplysningane tyder på at Guernsey er fri for OsHV1 μνar. Restriksjonane på flytting med sikte på vern av
helsetilstanden til stillehavsøsters på dette territoriet, bør
godkjennast.

6)

Overvakingsprogrammet for Guernsey bør difor
godkjennast, og Guernsey bør førast opp i den lista som
er ført opp i vedlegg III til avgjerd 2010/221/EU.

7)

Avgjerd 2010/221/EU bør difor endrast.

ut frå desse synsmåtane:

1)

Etter kommisjonsavgjerd 2010/221/EU av 15. april
2010 om godkjenning av nasjonale tiltak for avgrensing
av verknaden av visse sjukdommar hjå akvakulturdyr
og viltlevande vassdyr i samsvar med artikkel 43 i
rådsdirektiv 2006/88/EF(2) kan visse medlemsstatar nytte
restriksjonar på omsetning og import av sendingar med
desse dyra for å unngå at visse sjukdommar vert innførte
til territoriet deira, på det vilkåret at dei anten har prova at
territoriet deira eller visse avgrensa område av territoriet
deira er frie for slike sjukdommar, eller at dei har innført
eit utryddings- eller overvakingsprogram for å oppnå
dette.

2)

I vedlegg II til avgjerd 2010/221/EU er no territoriet til
Storbritannia ført opp som eit område i Det sameinte
kongeriket med eit godkjent program for utrydding av
bakteriell nyresjuke (BKD).

3)

Det sameinte kongeriket har meldt frå om at staten tek
sikte på å kalle tilbake dette utryddingsprogrammet.
Etter ei omfattande ny vurdering av dei tiltaka som

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 180 av 8.7.2011, s. 47, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 36/2012 av 30. mars 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 5.
(1) TEU L 328 av 24.11.2006, s. 14.
(2) TEU L 98 av 20.4.2010, s. 7.
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Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar
med fråsegna frå Det faste utvalet for næringsmiddelkjeda
og dyrehelsa —

TEKE DENNE AVGJERDA:
Artikkel 1
Vedlegg II og III til avgjerd 2010/221/EU vert bytt ut med
teksta i vedlegget til denne avgjerda.

25.8.2016

Artikkel 2
Denne avgjerda er retta til medlemsstatane.
Utferda i Brussel, 7. juli 2011.
For Kommisjonen
John DALLI
Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

«VEDLEGG II

Medlemsstatar og delar av medlemsstatar som har program for utrydding av visse sjukdommar hjå
akvakulturdyr, og som er godkjende for å gjere nasjonale tiltak for å motkjempe desse sjukdommane i samsvar
med artikkel 43 nr. 2 i direktiv 2006/88/EF
Sjukdom

Medlemsstat

Bakteriell nyresjuke (BKD)

Infeksiøs pankreasnekrose (IPN)

Kode

Geografisk avgrensing av området som er omfatta
av godkjende nasjonale tiltak

Finland

FI

Fastlandssonene til territoriet

Sverige

SE

Fastlandssonene til territoriet

Sverige

SE

Kystområda til territoriet

VEDLEGG III

Medlemsstatar og område i medlemsstatar som har program for overvaking av østersherpesvirus 1 μνar (OsHV1 μνar), og som er godkjende for å gjere nasjonale tiltak for å motkjempe denne sjukdommen i samsvar med
artikkel 43 nr. 2 i direktiv 2006/88/EF
Sjukdom

Østersherpesvirus 1 μνar (OsHV1 μνar)

Medlemsstat

Kode

Geografisk avgrensing av områda som er omfatta av
godkjende nasjonale tiltak (medlemsstatar, soner og
segment)

Irland

IE

Segment 1: Sheephaven Bay og Gweedore Bay.
Segment 2: Gweebara Bay.
Segment 3: Drumcliff Bay, Killala Bay, Broadhaven
Bay og Blacksod Bay.
Segment 4: Ballinakill Bay og Streamstown Bay.
Segment 5: Bertraghboy Bay og Galway Bay.
Segment 6: Shannon Estuary og Poulnasharry Bay,
Askeaton Bay og Ballylongford Bay.
Segment 7: Kenmare Bay.
Segment 8: Dunmanus Bay.
Segment 9: Kinsale Bay og Oysterhaven Bay.

Det sameinte
kongeriket

UK

Territoriet til Storbritannia, bortsett frå Whitestable
Bay, Kent.
Territoriet til Nord-Irland, bortsett frå Killough
Bay, Lough Foyle og Carlington Lough.
Territoriet til Guernsey.»

Nr. 47/93
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2016/EØS/47/16

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 170/2011
av 23. februar 2011

om godkjenning av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôrvarer for
smågriser (avvente) og om endring av forordning (EF) nr. 1200/2005 (innehaver av godkjenningen:
Prosol SpA)(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

5)

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet
(«Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av 6. oktober
2010(7) at Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 under
de foreslåtte vilkårene for bruk ikke har noen skadevirkning
på menneskers eller dyrs helse eller på miljøet, og at det
kan forbedre den avlstekniske prestasjonen til målartene.
Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav
om overvåking etter markedsføring. Den bekrefter også
rapporten om metoden for analyse av tilsetningsstoffet i
fôrvarer framlagt av Fellesskapets referanselaboratorium,
som ble opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003.

6)

Vurderingen av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885
viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i
forordning (EF) nr. 1831/2003, er oppfylt. Bruk av dette
preparatet bør derfor godkjennes, som angitt i vedlegget
til denne forordning.

7)

Som følge av at det gis ny godkjenning ved denne
forordning, bør oppføringen for Saccharomyces
cerevisiae MUCL 39885 i forordning (EF) nr. 1200/2005
strykes.

8)

Ettersom endringene i betingelsene for godkjenningen
ikke er knyttet til sikkerhetsgrunner, er det hensiktsmessig
å tillate en overgangsperiode for disponering av
eksisterende lagre av premikser og fôrblandinger som
inneholder dette preparatet.

9)

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

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i
fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må
tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer,
godkjennes, og forordningen inneholder grunnlaget og
framgangsmåtene for å gi slik godkjenning. I henhold
til artikkel 10 i nevnte forordning skal tilsetningsstoffer
som er godkjent i henhold til rådsdirektiv 70/524/EØF(2),
vurderes på nytt.
Preparatet Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885
ble godkjent i samsvar med direktiv 70/524/EØF som
tilsetningsstoff i fôrvarer uten tidsbegrensning for
bruk på smågris (avvente) ved kommisjonsforordning
(EF) nr. 1200/2005(3) og for oppfôringsstorfe
ved kommisjonsforordning (EF) nr. 492/2006(4).
Tilsetningsstoffet ble deretter innført i fellesskapsregisteret
over tilsetningsstoffer i fôrvarer som et eksisterende
produkt, i samsvar med artikkel 10 nr. 1 bokstav b) i
forordning (EF) nr. 1831/2003.

3)

Preparatet Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885
ble også godkjent i samsvar med forordning (EF)
nr. 1831/2003 som tilsetningsstoff i ti år for bruk på
purker ved kommisjonsforordning (EF) nr. 896/2009(5)
og for melkekyr og hester ved kommisjonsforordning
(EU) nr. 1119/2010(6).

4)

I samsvar med artikkel 10 nr. 2, sammenholdt med
artikkel 7, i forordning (EF) nr. 1831/2003 ble det inngitt
en søknad om ny vurdering av Saccharomyces cerevisiae
MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôrvarer for smågris
(avvente), med anmodning om at tilsetningsstoffet
klassifiseres i kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer».
Søknaden ble ledsaget av de nødvendige opplysninger
og dokumenter som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i
nevnte forordning.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 49 av 24.2.2011, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 37/2012 av 30. mars 2012 om endring
av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØStillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 6.
1
( ) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29.
(2) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1.
(3) EUT L 195 av 27.7.2005, s. 6.
(4) EUT L 89 av 28.3.2006, s. 6.
(5) EUT L 256 av 29.9.2009, s. 6.
(6) EUT L 317 av 3.12.2010, s. 9.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
Preparatet som er oppført i vedlegget og tilhører kategorien
«avlstekniske tilsetningsstoffer» og den funksjonelle gruppen
«tarmflorastabilisatorer», godkjennes som tilsetningsstoff i
fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget.
(7)

EFSA Journal 2010 8(10):1864.
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Artikkel 2

Nr. 47/95

direktiv 70/524/EØF, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes
til eksisterende lagre er tømt.

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1200/2005 strykes
oppføringen E 1710, tilsetningsstoff: Saccharomyces cerevisiae
MUCL 39885.
Artikkel 3

Artikkel 4

Premikser og fôrblandinger som inneholder Saccharomyces
cerevisiae MUCL 39885 og som er merket i samsvar med

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, 23. februar 2011.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
______

Navn på
innehaveren av
godkjenning

Tilsetningsstoff

Sammensetning, kjemisk formel,
beskrivelse, analysemetode

(1)

Prosol SpA

Identifikasjon:
polymerasekjedereaksjon (PCR)

Telling ved platespredningsmetoden
ved bruk av gjærekstraktagar med
kloramfenikol

Analysemetoder(1)

Levedyktige celler av Saccharomyces
cerevisiae MUCL 39885

Karakterisering av det aktive stoffet:

Saccharomyces Tilsetningsstoffets sammensetning
cerevisiae
Preparat av Saccharomyces cerevisiae
MUCL 39885
MUCL 39885 som inneholder minst
1 × 10 KDE/g
Smågriser
(avvente)

Dyreart eller
dyregruppe
Høyeste alder

Nærmere opplysninger om analysemetoden finnes på Fellesskapets referanselaboratoriums nettsted: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

4b1710

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: tarmflorastabilisatorer.

Tilsetningsstoffets
identifikasjonsnummer

VEDLEGG

3 × 109
—

KDE per kg fullfôr med et
vanninnhold på 12 %

Laveste innhold Høyeste innhold
Godkjenningsperiodens utløp

3. For smågriser (avvente) opptil ca.
35 kg.

2. Sikkerhet: Bruk briller og hansker ved
håndtering.

1. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 16. mars 2021
og premiksen angis lagringstemperatur,
holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet.

Andre bestemmelser

Nr. 47/96
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
25.8.2016

25.8.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 171/2011

Nr. 47/97

2016/EØS/47/17

av 23. februar 2011
om godkjenning av 6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt av Aspergillus oryzae DSM 14223 som
tilsetningsstoff i fôrvarer for svin og fjørfe og om endring av forordning (EF) nr. 255/2005 (innehaver
av godkjenningen: DSM Nutritional Products Ltd representert ved DSM Nutritional products
Sp. z o.o)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

og purker og, i samsvar med artikkel 7 i nevnte forordning,
om ny bruk på svin og fjørfe som ikke er godkjent
tidligere, med anmodning om at tilsetningsstoffet
klassifiseres i kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer».
Søknaden ble ledsaget av de nødvendige opplysninger
og dokumenter som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i
nevnte forordning.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i
fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må
tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer,
godkjennes, og forordningen inneholder grunnlaget og
framgangsmåtene for å gi slik godkjenning. I henhold
til artikkel 10 i nevnte forordning skal tilsetningsstoffer
som er godkjent i henhold til rådsdirektiv 70/524/EØF(2),
vurderes på nytt.

2)

6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt av Aspergillus oryzae
DSM 14223 ble godkjent i samsvar med direktiv 70/524/
EØF som tilsetningsstoff i fôrvarer uten tidsbegrensning
for
bruk
på
oppfôringskyllinger,
verpehøner,
oppfôringskalkuner, smågriser, oppfôringssvin og purker
ved kommisjonsforordning (EF) nr. 255/2005(3). Nevnte
tilsetningsstoff ble deretter innført i fellesskapsregisteret
over tilsetningsstoffer i fôrvarer som et eksisterende
produkt, i samsvar med artikkel 10 nr. 1 bokstav b) i
forordning (EF) nr. 1831/2003).

3)

4)

Nevnte tilsetningsstoff ble også godkjent i samsvar
med forordning (EF) nr. 1831/2003 for ti år for bruk på
ender ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1500/2007
av 18. desember 2007 om godkjenning av ny bruk av
6-fytase EC 3.1.3.26 (Ronozyme) som tilsetningsstoff i
fôrvarer(4).
I samsvar med artikkel 10 nr. 2, sammenholdt med
artikkel 7, i forordning (EF) nr. 1831/2003 ble det
inngitt en søknad om ny vurdering av 6-fytase (EC
3.1.3.26) framstilt av Aspergillus oryzae DSM 14223
som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger,
verpehøner, oppfôringskalkuner, smågris, oppfôringssvin

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 49 av 24.2.2011, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 37/2012 av 30. mars 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 6.
(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29.
(2) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1.
(3) EUT L 45 av 16.2.2005, s. 3.
(4) EUT L 333 av 19.12.2007, s. 54.

5)

Nye opplysninger ble framlagt til støtte for søknaden.
Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet
(«Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av 6. oktober
2010(5) at 6-fytase (EC 3.1.3.26) under de foreslåtte
vilkårene for bruk ikke har noen skadevirkning på
menneskers eller dyrs helse eller på miljøet, og at det
kan gjøre fosfor lettere fordøyelig. Myndigheten anser
ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter
markedsføring. Den bekrefter også rapporten om metoden
for analyse av tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av
Fellesskapets referanselaboratorium, som ble opprettet
ved forordning (EF) nr. 1831/2003.

6)

Vurderingen av 6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt av
Aspergillus oryzae DSM 14223 viser at vilkårene for
godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF)
nr. 1831/2003, er oppfylt. Bruk av dette preparatet bør
derfor godkjennes, som angitt i vedlegget til denne
forordning.

7)

Som følge av at det gis ny godkjenning ved denne
forordning, bør oppføringen for 6-fytase (EC 3.1.3.26)
framstilt av Aspergillus oryzae DSM 14223 i forordning
(EF) nr. 255/2005 strykes.

8)

Av klarhetshensyn bør forordning (EF) nr. 1500/2007
oppheves.

9)

Ettersom endringene i betingelsene for godkjenningen
ikke er knyttet til sikkerhetsgrunner, er det hensiktsmessig
å tillate en overgangsperiode for disponering av
eksisterende lagre av premikser og fôrblandinger.

(5)

EFSA Journal 2010 8(10):1862.
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Artikkel 4

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

Premikser og fôrblandinger som inneholder 6-fytase (EC
3.1.3.26) framstilt av Aspergillus oryzae DSM 14223 og som
er merket i samsvar med direktiv 70/524/EØF og forordning
(EF) nr. 255/2005, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes
til eksisterende lagre er tømt.

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Preparatet som er oppført i vedlegget og tilhører kategorien
«avlstekniske tilsetningsstoffer» og den funksjonelle
gruppen «fordøyelsesfremmende stoffer», godkjennes som
tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget.

Premikser og fôrblandinger som inneholder 6-fytase (EC
3.1.3.26) framstilt av Aspergillus oryzae DSM 14223 og som
er merket i samsvar med forordning (EF) nr. 1831/2005 og (EF)
nr. 1500/2007, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til
eksisterende lagre er tømt.

Artikkel 2
I vedlegg II til forordning (EF) nr. 255/2005 strykes oppføringen
EF nr: 1614(i), tilsetningsstoff: 6-fytase EC 3.1.326.

Artikkel 5

Artikkel 3

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

Forordning (EF) nr. 1500/2007 oppheves.

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

Utferdiget i Brussel, 23. februar 2011.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

______

Navn på
innehaveren av
godkjenning

Tilsetningsstoff

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse,
analysemetode

DSM Nutritional 6-fytase
Products Ltd,
representert av
EC 3.1.3.26
DSM Nutritional
products Sp.
Z o.o

2

Analysemetode( )
Kolorimetrisk metode basert på
vanadomolybdats reaksjon på uorganisk
fosfat gjennom virkning av 6-fytase på det
fytatholdige substratet (natriumfytat) ved pH
5,5 og 37 °C, mengdebestemt ved hjelp av en
standardkurve over uorganisk fosfat.

Karakterisering av det aktive stoffet:
6-fytase framstilt av Aspergillus oryzae DSM
14223

Fast form: 5 000 FYT/g(1)
Flytende form: 20 000 FYT/g

Tilsetningsstoffets sammensetning
Preparat av 6‑fytase framstilt av Aspergillus
oryzae DSM 14223 med en aktivitet på
minst:

500 FYT

750 FYT

300 FYT

Avlssvin og
avlsdyr av
mindre utbredte
arter av svin
Andre svin og
mindre utbredte
arter av svin

Høyeste innhold

—

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr med et vanninnhold på 12 %

Laveste innhold

250 FYT

—

Høyeste
alder

Annet fjørfe

Avlsfjørfe og
verpehøner

Dyreart eller
dyregruppe

(1) 1 FYT er den mengden enzym som frigjør 1 mikromol uorganisk fosfat fra natriumfytat per minutt ved pH 5,5 og 37 °C.
(2) Nærmere opplysninger om analysemetoden finnes på Fellesskapets referanselaboratoriums nettsted: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.

4a1641(i)

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: fordøyelsesfremmende stoffer.

Tilsetningsstoffets identifikasjonsnummer

VEDLEGG

3. Sikkerhet: åndedrettsvern, briller
og hansker ved håndtering.

2. Til bruk i fôr som inneholder mer
enn 0,23 % fytinbundet fosfor.

1. I bruksanvisningen for
tilsetningsstoffet og premiksen
angis lagringstemperatur,
holdbarhetstid og
pelleteringsstabilitet.

Andre bestemmelser

16. mars
2021

Godkjenningsperiodens
utløp

25.8.2016
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 47/99

Nr. 47/100
25.8.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

25.8.2016
Nr.
47/100

2016/EØS/47/18

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 184/2011
av 25. februar 2011

om godkjenning av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som tilsetjingsstoff i fôrvarer for livkjuklingar,
kalkunar, mindre utbreidde fugleartar, andre prydfuglar og anna fuglevilt (innehavar av godkjenninga:
Calpis Co. Ltd Japan, representert ved Calpis Co. Ltd Europe Representative Office)(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

kalkunar og mindre utbreidde fugleartar. I ei fråsegn av
5. oktober 2010(4) slo Den europeiske styresmakta for
næringsmiddeltryggleik (heretter kalla «Styresmakta»)
fast at Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) under dei
framlagde bruksvilkåra ikkje har nokon skadeverknad
på dyrehelsa, menneskehelsa eller miljøet, og at bruken
av preparatet kan føre til betre vektauke hjå den aktuelle
målarten. Styresmakta reknar ikkje at det er naudsynt
med særlege krav om overvaking etter marknadsføring.
Fråsegna stadfesta dessutan den rapporten om metoden
for analyse av tilsetjingsstoffet i fôrvarer som er lagd
fram av referanselaboratoriet til Fellesskapet, som vart
skipa ved forordning (EF) nr. 1831/2003.

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske
unionen,

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i
fôrvarer(1), særleg artikkel 9 nr. 2, og

ut frå desse synsmåtane:

1)

2)

3)

4)

5)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneheld føresegner om
godkjenning av tilsetjingsstoff i fôrvarer og om vilkår og
framgangsmåtar for å gje slik godkjenning.

I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003
er det sendt inn søknad om godkjenning av det preparatet
som er ført opp i vedlegget til denne forordninga. Saman
med søknaden var òg dei opplysningane og dokumenta
sende inn som krevst i medhald av artikkel 7 nr. 3 i
forordning (EF) nr. 1831/2003.

Søknaden gjeld godkjenning i kategorien «avlstekniske
tilsetjingsstoff» av eit nytt bruksområde for preparatet
Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som tilsetjingsstoff
i fôrvarer for livkjuklingar, kalkunar og mindre utbreidde
fugleartar.

Bruken av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)
vart godkjend for ti år for oppfôringskjuklingar ved
kommisjonsforordning (EF) nr. 1444/2006(2) og for
avvande smågrisar ved kommisjonsforordning (EU)
nr. 333/2010(3).

6)

Vurderinga av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)
viser at dei vilkåra for godkjenning som er fastsette i
artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er oppfylte.
Bruken av dette preparatet bør difor godkjennast i
samsvar med vedlegget til denne forordninga.

7)

Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga,
er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for
næringsmiddelkjeda og dyrehelsa —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1
Preparatet som er ført opp i vedlegget og tilhøyrer kategorien
«avlstekniske tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa «middel
som stabiliserer tarmfloraen», vert godkjent som tilsetjingsstoff
i fôrvarer på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget.

Det er lagt fram nye opplysningar til støtte for søknaden
om godkjenning av preparatet for livkjuklingar,

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 53 av 26.2.2011, s. 33, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 37/2012 av 30. mars 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 6.
(1) TEU L 268 av 18.10.2003, s. 29.
(2) TEU L 271 av 30.9.2006, s. 19.
(3) TEU L 102 av 23.4.2010, s. 19.

Artikkel 2
Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er
kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.
(4)

EFSA Journal 2010, 8(10):1867.

25.8.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 25. februar 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
______

Nr. 47/101

Namnet til innehavaren
av godkjenninga

Tilsetjingsstoff

Samansetnad, kjemisk formel, forklaring,
analysemetode

(1)

Identifikasjon: pulsfeltgelelektroforese
(PFGE).

Teljing: platespreiingsmetoden med
bruk av trypton-soya-agar med
førevarming av fôrvareprøvene.

Analysemetodar(1)

Levedyktige sporar av Bacillus subtilis
C-3102 (DSM 15544)

Karakteristikk av det aktive stoffet

Calpis Co. Ltd Japan, Bacillus subtilis Samansetnaden til tilsetjingsstoffet
representert
ved C-3102 (DSM
Preparat av Bacillus subtilis C-3102
Calpis Co. Ltd Europe 15544)
DSM 15544 som inneheld minst
Representative
1 × 1010 KDE/g
Office, Frankrike
Kalkunar,
mindre utbreidde
fugleartar, andre
prydfuglar og
anna fuglevilt

Livkjuklingar

Dyreart eller
dyregruppe

—

Høgste
alder

Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet til Fellesskapet: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

4b1820

Kategori: avlstekniske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: middel som stabiliserer tarmfloraen

Identifikasjonsnummeret til
tilsetjingsstoffet

VEDLEGG

Høgste
innhald

3 × 108

5 × 108
—

KDE/kg fullfôr med eit
vassinnhald på 12 %

Lågaste
innhald

3. Kan nyttast i fôr som inneheld følgjande
godkjende koksidiostatikum: dekokinat,
monensinnatrium, robenidinhydroklorid,
diclazuril, lasalocidnatirum, halofuginon,
narasin,
salinomycinnatrium,
maduramicinammonium,
narasinnicarbazin, semduramicinnatrium eller
nikarbazin.

2. Tryggleikstiltak: pustevern, briller og
hanskar skal nyttast under handsaminga.

1. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet
og premiksen inneheld opplysningar
om lagringstemperatur, lagringstid og
pelleteringsstabilitet.

Andre føresegner

18. mars 2021

Godkjenninga
gjeld inntil

Nr. 47/102
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
25.8.2016

25.8.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 47/103

2016/EØS/47/19

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 212/2011
av 3. mars 2011

om godkjenning av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som tilsetjingsstoff i fôrvarer for
verpehøner (innehavar av godkjenninga: Lallemand SAS)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske
unionen,

(EF) nr. 911/2009(4) og for avvande smågrisar ved
kommisjonsforordning (EU) nr. 1120/2010(5).

5)

Det er lagt fram nye opplysningar til støtte for
søknaden om godkjenning av Pediococcus acidilactici
CNCM MA 18/5M for verpehøner. I ei fråsegn av
5. oktober 2010(6) slo Den europeiske styresmakta for
næringsmiddeltryggleik (heretter kalla «Styresmakta»)
fast at Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M under
dei framlagde bruksvilkåra ikkje har nokon skadeverknad
på dyrehelsa, menneskehelsa eller miljøet, og at bruken
av preparatet aukar verpinga monaleg hjå den aktuelle
målarten. Styresmakta reknar ikkje at det er naudsynt
med særlege krav om overvaking etter marknadsføring.
Ho stadfesta dessutan den rapporten om metoden for
analyse av tilsetjingsstoffet i fôrvarer som er lagd fram av
referanselaboratoriet til Fellesskapet, som vart skipa ved
forordning (EF) nr. 1831/2003.

6)

Vurderinga av Pediococcus acidilactici CNCM MA
18/5M viser at vilkåra for godkjenning, som er fastsette
i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er oppfylte.
Bruken av dette preparatet bør difor godkjennast i
samsvar med vedlegget til denne forordninga.

7)

Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga,
er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for
næringsmiddelkjeda og dyrehelsa —

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i
fôrvarer(1), særleg artikkel 9 nr. 2, og

ut frå desse synsmåtane:

1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneheld føresegner om
godkjenning av tilsetjingsstoff i fôrvarer og om vilkår og
framgangsmåtar for å gje slik godkjenning.

2)

I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003
er det sendt inn søknad om godkjenning av Pediococcus
acidilactici CNCM MA 18/5M. Saman med søknaden
var òg dei opplysningane og dokumenta sende inn som
krevst i medhald av artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF)
nr. 1831/2003.

3)

Søknaden gjeld godkjenning i kategorien «avlstekniske
tilsetjingsstoff» av eit nytt bruksområde for Pediococcus
acidilactici CNCM MA 18/5M som tilsetjingsstoff i
fôrvarer for verpehøner.

4)

Bruken
av
Pediococcus
acidilactici
CNCM
MA 18/5M er godkjend utan tidsavgrensing for
oppfôringskjuklingar ved kommisjonsforordning (EF)
nr. 1200/2005(2), utan tidsavgrensing for oppfôringssvin
ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2036/2005(3), for
ti år for laksefisk og reker ved kommisjonsforordning

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 59 av 4.3.2011, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 37/2012 av 30. mars 2012 om endring
av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØStillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 6.
(1) TEU L 268 av 18.10.2003, s. 29.
(2) TEU L 195 av 27.7.2005, s. 6.
(3) TEU L 328 av 15.12.2005, s. 13.

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1
Preparatet som er ført opp i vedlegget og tilhøyrer kategorien
«avlstekniske tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa «middel
som stabiliserer tarmfloraen», vert godkjent som tilsetjingsstoff
i fôrvarer på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget.
(4)
(5)
(6)

TEU L 257 av 30.9.2009, s. 10.
TEU L 317 av 3.12.2010, s. 12.
EFSA Journal 2010; 8(10):1865.

Nr. 47/104

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Artikkel 2
Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 3. mars 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
______

25.8.2016

Namnet til
innehavaren
av
godkjenninga

Tilsetjingsstoff

Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, analysemetode

Lallemand
SAS

CNCM MA
18/5M

Pediococcus
acidilactici

Identifikasjon: pulsfeltgelelektroforese (PFGE)

Teljing: platespreiingsmetoden med bruk av MRS-agar
(EN 15786:2009).

Analysemetodar(1)

Levedyktige celler av Pediococcus acidilactici CNCM
MA 18/5 M

Karakteristikk av det aktive stoffet

Preparat av Pediococcus acidilactici CNCM MA
18/5M som inneheld minst 1 × 1010 KDE/g

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet
Verpehøner

Dyreart eller
dyregruppe

—

Høgste alder

Høgste
innhald

1 × 109
—

KDE/kg fullfôr med eit
vassinnhald på 12 %

Lågaste
innhald

(1) Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet til Fellesskapet: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

4d1712

Kategori: avlstekniske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: middel som stabiliserer tarmfloraen

Identifikasjonsnummeret til tilsetjingsstoffet

VEDLEGG

2. Tryggleikstiltak: pustevern, briller
og hanskar skal nyttast under
handsaminga.

1. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet og premiksen inneheld
opplysningar om lagringstemperatur, lagringstid og
pelleteringsstabilitet.

Andre føresegner

24. mars 2021

Godkjenninga
gjeld inntil

25.8.2016
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 47/105

Nr. 47/106
25.8.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

25.8.2016
Nr.
47/106

2016/EØS/47/20

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 221/2011
av 4. mars 2011

om godkjenning av 6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt av Aspergillus oryzae DSM 14223 som
tilsetjingsstoff i fôrvarer for laksefisk (innehavar av godkjenninga: DSM Nutritional Products Ltd,
representert ved DSM Nutritional products Sp. Z o.o)(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

styresmakta for næringsmiddeltryggleik (heretter kalla
«Styresmakta») fast at 6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt
av Aspergillus oryzae DSM 14223 under dei framlagde
bruksvilkåra ikkje har nokon skadeverknad på dyrehelsa,
menneskehelsa eller miljøet, og at bruken av preparatet
kan betre utnyttinga av fosfor. Styresmakta reknar ikkje
at det er naudsynt med særlege krav om overvaking etter
marknadsføring. Ho stadfesta dessutan den rapporten om
metoden for analyse av tilsetjingsstoffet i fôrvarer som
er lagd fram av referanselaboratoriet til Den europeiske
unionen for tilsetjingsstoff i fôrvarer, som vart skipa ved
forordning (EF) nr. 1831/2003.

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske
unionen,

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i
fôrvarer(1), særleg artikkel 9 nr. 2, og

ut frå desse synsmåtane:

1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneheld føresegner om
godkjenning av tilsetjingsstoff i fôrvarer og om vilkår og
framgangsmåtar for å gje slik godkjenning.

2)

I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF)
nr. 1831/2003 er det sendt inn søknad om godkjenning
av enzympreparatet 6-fytase, (EC 3.1.3.26) framstilt av
Aspergillus oryzae DSM 14223. Saman med søknaden
var òg dei opplysningane og dokumenta sende inn som
krevst i medhald av artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF)
nr. 1831/2003.

3)

Søknaden gjeld godkjenning i kategorien «avlstekniske
tilsetjingsstoff» av 6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt av
Aspergillus oryzae DSM 14223 som tilsetjingsstoff i
fôrvarer for laksefisk.

6)

Vurderinga av 6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt av
Aspergillus oryzae DSM 14223 viser at vilkåra for
godkjenning som er fastsette i artikkel 5 i forordning (EF)
nr. 1831/2003, er oppfylte. Bruken av dette preparatet
bør difor godkjennast i samsvar med vedlegget til denne
forordninga.

7)

Av omsyn til klarleiken bør oppføringa av 6-fytase (EC
3.1.3.26) framstilt av Aspergillus oryzae DSM 14223 i
forordning (EF) nr. 521/2005 gå ut.

8)

Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga,
er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for
næringsmiddelkjeda og dyrehelsa —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:
4)

Bruken av preparatet vart mellombels godkjend for
laksefisk ved kommisjonsforordning (EF) nr. 521/2005(2).
Artikkel 1

5)

Det er lagt fram nye opplysningar til støtte for søknaden
om godkjenning av 6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt
av Aspergillus oryzae DSM 14223 for laksefisk. I ei
fråsegn av 10. november 2010(3) slo Den europeiske

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 60 av 5.3.2011, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 37/2012 av 30. mars 2012 om endring
av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØStillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 6.
(1) TEU L 268 av 18.10.2003, s. 29.
(2) TEU L 84 av 2.4.2005, s. 3.
(3) EFSA Journal 2010; 8(12):1915.

Preparatet som er ført opp i vedlegget og tilhøyrer
kategorien «avlstekniske tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa
«fordøyingsbetrande middel», vert godkjent som tilsetjingsstoff
i fôrvarer på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget.

Artikkel 2
I forordning (EF) nr. 521/2005 vert artikkel 2 og vedlegg II
oppheva.

25.8.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Artikkel 3
Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 4. mars 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
______

Nr. 47/107

Namnet til
innehavaren av
godkjenninga

Tilsetjingsstoff

Samansetnad, kjemisk formel,
forklaring, analysemetode

(1)
(2)

DSM Nutritional
Products Ltd,
representert ved
DSM Nutritional
products Sp. Z o.o

6-fytase
(EC 3.1.3.26)

Analysemetode(2)
Kolorimetrisk metode basert på
reaksjonen til vanadomolybdat på
uorganisk fosfat gjennom verknad
av 6-fytase framstilt av Aspergillus
oryzae DSM 14223 på eit
fytathaldig substrat (natriumfytat)
ved pH 5,5 og 37 °C, og som vert
utrekna i høve til ei standardkurve
for uorganisk fosfat.

Karakteristikk av det aktive stoffet
6-fytase framstilt av Aspergillus
oryzae DSM 14223

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet
Preparat av 6-fytase framstilt av
Aspergillus oryzae DSM 14223
med ein aktivitet på minst:
flytande form: 20 000 FYT(1)/g
Laksefisk

Dyreart eller
dyregruppe

—

Høgste alder

Høgste innhald

750 FYT

—

Einingar aktivt stoff per kg fullfôr med eit
vassinnhald på 12 %

Lågaste innhald
Godkjenninga
gjeld inntil

25. mars 2021
1. Bruksrettleiinga for
tilsetjingsstoffet og premiksen
inneheld opplysningar om
lagringstemperatur, lagringstid
og pelleteringsstabilitet.
2. Til bruk i fôr som inneheld meir
enn 0,23 % fytinbunde fosfor.
3. Tryggleikstiltak: pustevern,
briller og hanskar skal nyttast
under handsaminga.

Andre føresegner

1 FYT er den mengda enzym som frigjer 1 μmol uorganisk fosfat per minutt frå natriumfytat ved reaksjonsvilkåra med ein fytatkonsentrasjon på 5,0 mM ved pH 5,5 og ein temperatur på 37 °C ved inkubasjonstid på 30 minuttar.
Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet til Den europeiske unionen for tilsetjingsstoff i fôrvarer: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

4a1641(i)

Kategori: avlstekniske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: fordøyingsbetrande middel

Identifikasjonsnummeret til tilsetjingsstoffet

VEDLEGG

Nr. 47/108
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
25.8.2016

25.8.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 47/109

2016/EØS/47/21

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 335/2011
av 7. april 2011

om endring av forordning (EF) nr. 1091/2009 med hensyn til laveste innhold av enzympreparatet
av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma reesei (MUCL 49755) og endo-1,3(4)
-betaglukanase framstilt av Trichoderma reesei (MUCL 49754) som tilsetningsstoff i fôrvarer for
oppfôringskyllinger(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

3)

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet
(«Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 10.
november 2010 med at dataene framlagt fra tre forsøk med
oppfôringskyllinger ikke støtter reduksjonen av minste
anbefalte dosering fra 4 000 XU og 900 BGU/kg fôr til
2 000 XU og 450 BGU/kg fôr fordi analyser av fôret viste
at de tiltenkte doseringene var betraktelig overskredet.
Dataene viste imidlertid at produktet er virkningsfullt
ved lavere doseringer enn dem som for tiden er godkjent.
Ifølge Myndigheten viser dataene at ca. 3 000 XU og 600
BGU/kg fôr kan forbedre forholdet mellom fôrinntak og
vektøkning hos oppfôringskyllinger(5).

4)

Vilkårene fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF)
nr. 1831/2003 er oppfylt.

5)

Forordning (EF) nr. 1091/2009 bør derfor endres.

6)

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

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i
fôrvarer(1), særlig artikkel 13 nr. 3, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

Endo-1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma
reesei (MUCL 49755) og endo-1,3(4)-betaglukanase
framstilt av Trichoderma reesei (MUCL 49754) ble
ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1091/2009 av 13.
november 2009 om godkjenning av et enzympreparat
av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma
reesei (MUCL 49755) og endo-1,3(4)-betaglukanase
framstilt av Trichoderma reesei (MUCL 49754) som
tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger
(innehaver av godkjenningen: Aveve NV)(2) godkjent for
bruk til oppfôringskyllinger for et tidsrom på ti år.
Innehaveren av godkjenningen innga en søknad
om endring av vilkårene for godkjenningen av
dette tilsetningsstoffet i fôrvarer når det brukes i
oppfôringskyllinger, ved at laveste anbefalte dosering av
endo-1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma reesei
(MUCL 49755) og endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt
av Trichoderma reesei (MUCL 49754) reduseres fra
4 000 XU(3)/kg og 900 BGU(4)/kg til 2 000 XU/kg og 450
BGU/kg. Nevnte søknad ble ledsaget av de relevante data
til støtte for anmodningen om endring.

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Vedlegget til forordning (EF) nr. 1091/2009 erstattes med
teksten i vedlegget til denne forordning.
Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel, 7. april 2011.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

______
(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 94 av 8.4.2011, s. 14, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 37/2012 av 30. mars 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 6.
1
( ) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29.
(2) EUT L 299 av 14.11.2009, s. 6.
(3) 1 XU er den mengde enzym som frigir 1 μmol reduserende sukker (xyloseekvivalent) per minutt fra xylan av havreagner ved pH 5,0 og 50 °C.
(4) 1 BGU er den mengde enzym som frigir 1 μmol reduserende sukker (cellobioseekvivalent) per minutt fra betaglukan av bygg ved pH 4,8 og 50 °C.

(5)

EFSA Journal 2010; 8(12):1919.

Navn på
innehaveren av
godkjenningen

Tilsetningsstoff

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse,
analysemetode

4a9

Aveve NV

Tilsetningsstoffets sammensetning

EC 3.2.1.8

av

de

aktive

stoffene

i

Oppfôringskyllinger

Dyreart eller
dyregruppe

—

Høyeste alder

Høyeste
innhold

675 BGU

3 000 XU

Antall enheter aktivt stoff per
kg fullfôr med et vanninnhold
på 12 %

Laveste innhold

3. Sikkerhetstiltak: Åndedretts
vern, briller og hansker skal
brukes ved håndtering.

2. Til bruk i fôr med
høyt innhold av andre
polysakkarider enn stivelse
(hovedsakelig betaglukaner
og arabinoxylaner), f.eks.
blandinger som inneholder mer
enn 30 % hvete, korn, rug og/
eller rughvete.

1. I bruksanvisningen for
tilsetningsstoffet og premiksen
angis lagringstemperatur,
holdbarhetstid og
pelleteringsstabilitet.

Andre bestemmelser

4. desember
2019

Godkjenningsperiodens utløp

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

– kolorimetrisk metode som måler det
vannløselige fargestoffet som frigis
ved hjelp av endo-1,4-betaxylanase
fra arabinoxylansubstrat fra hvete
kryssbundet med fargestoffet,

Beskrivelse
fôrvarene:

– kolorimetrisk metode basert på reaksjon
av dinitrosalicylsyre på reduserende
sukker framkommet ved virkningen
av endo-1,3(4)-betaglukanase på et
betaglukanholdig substrat.

Beskrivelse av det aktive stoffet i
tilsetningsstoffet:
– kolorimetrisk metode basert på reaksjon
av dinitrosalicylsyre på reduserende
sukker framkommet ved virkningen av
endo-1,4-betaxylanase på et xylanholdig
substrat,

Analysemetode(1)

Beskrivelse av det aktive stoffet
Preparat av endo-1,4-betaxylanase framstilt
av Trichoderma reesei (MUCL 49755) og
endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av
Trichoderma reesei (MUCL 49754)

Preparat av endo-1,4-betaxylanase framstilt
av Trichoderma reesei (MUCL 49755) og
Endo-1,3(4)-betaglukanase endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av
Trichoderma reesei (MUCL 49754) med
EC 3.2.1.6
en aktivitet på minst 40 000 XU/g og 9 000
BGU/g

Endo-1,4-betaxylanase

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: fordøyelsesforbedrende midler.

Tilsetningsstoffets identifikasjonsnummer

VEDLEGG

Nr. 47/110
25.8.2016

Navn på
innehaveren av
godkjenningen

Tilsetningsstoff

– kolorimetrisk metode som måler det
vannløselige fargestoffet som frigis ved
hjelp av endo-1,3(4)-betaglukanase fra
betaglukansubstrat fra bygg kryssbundet
med fargestoffet.

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse,
analysemetode

Dyreart eller
dyregruppe
Høyeste alder

Høyeste
innhold

Antall enheter aktivt stoff per
kg fullfôr med et vanninnhold
på 12 %

Laveste innhold

(1) Nærmere opplysninger om analysemetoden finnes på Den europeiske unions referanselaboratoriums nettsted: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.

Tilsetningsstoffets identifikasjonsnummer
Andre bestemmelser

Godkjenningsperiodens utløp

25.8.2016
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 47/111

Nr. 47/112
25.8.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

25.8.2016
Nr.
47/112

2016/EØS/47/22

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 336/2011
av 7. april 2011

om endring av forordning (EF) nr. 1292/2008 med hensyn til bruken av tilsetningsstoffet Bacillus
amyloliquefaciens CECT 5940 i fôr som inneholder diclazuril, monensinnatrium og nicarbazin

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

inneholder
koksidiostatikaene
monensinnatrium,
diclazuril, nicarbazin, robenidinhydroklorid, salinomycinnatrium, lasalocidnatrium, narasin/nicarbazin,
maduramicinammonium, dekokinat eller semduramicinnatrium til oppfôringskyllinger. Innehaveren av godkjenningen har framlagt relevante opplysninger
til støtte for anmodningen.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i
fôrvarer(1), særlig artikkel 13 nr. 3, og
5)

Myndigheten konkluderte i sin uttalelse av 9. november
2010 at tilsetningsstoffet Bacillus amyloliquefaciens
CECT 5940 er forenlig med diclazuril, monensinnatrium
og nicarbazin(3).

6)

Vilkårene fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF)
nr. 1831/2003 er oppfylt.

I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 kan
vilkårene for godkjenning av et tilsetningsstoff endres
etter søknad fra innehaveren av godkjenningen og på
grunnlag av en uttalelse fra Den europeiske myndighet
for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten»).

7)

Forordning (EF) nr. 1292/2008 bør derfor endres.

8)

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

Mikroorganismepreparatet av Bacillus amyloliquefaciens
CECT 5940 ble ved kommisjonsforordning (EF) nr.
1292/2008 av 18. desember 2008 om godkjenning av
Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol og
Ecobiol plus) som tilsetningsstoff i fôrvarer(2) godkjent
for bruk til oppfôringskyllinger for et tidsrom på ti år.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

4)

I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må
tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer,
godkjennes, og forordningen inneholder grunnlaget og
framgangsmåtene for å gi slik godkjenning.

Innehaveren
av
godkjenningen
innga
en
søknad om endring av godkjenningen av dette
tilsetningsstoffet for å tillate at det brukes i fôr som

Artikkel 1
Vedlegget til forordning (EF) nr. 1292/2008 erstattes med
teksten i vedlegget til denne forordning.
Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 7. april 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
______

( 1)
(2)

EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29.
EUT L 340 av 19.12.2008, s. 36.

(3)

EFSA Journal 2010; 8(12):1918.

Navn på
innehaveren av
godkjenningen

Tilsetningsstoff

Sammensetning, kjemisk formel,
beskrivelse, analysemetode

(1)

Norel SA

Identifikasjon:
pulsfeltsgelelektroforese (PFGE).

Telling: platespredningsmetoden
med bruk av trypton-soya-agar etter
varmebehandling.

Analysemetoder(1)

Sporer av Bacillus amyloliquefaciens
CECT 5940

Karakterisering av det aktive stoffet

Bacillus amylo- Tilsetningsstoffets sammensetning
liquefaciens
Preparat av Bacillus
CECT 5940
amyloliquefaciens CECT 5940 som
inneholder minst 1 × 109 KDE/g
tilsetningsstoff
Oppfôringskyllinger

Dyreart eller
dyregruppe

—

Høyeste alder

«VEDLEGG
Høyeste
innhold

1 × 109
—

KDE/kg fullfôr med et
vanninnhold på 12 %

Laveste
innhold

Nærmere opplysninger om analysemetoden finnes på Den europeiske unions referanselaboratoriums nettsted: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.»

4b1822

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: tarmflorastabilisatorer

Tilsetningstoffets
identifikasjonsnummer

Vedlegget til forordning (EF) nr. 1292/2008 skal lyde:

VEDLEGG

3. Sikkerhetstiltak: Åndedrettsvern, vernebriller og hansker skal brukes ved
håndtering.

2. Kan brukes i fôr som inneholder de
tillatte koksidiostatikaene: diclazuril,
monensinnatrium eller nicarbazin.

1. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet
og premiksen angis lagringstemperatur,
holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet.

Andre bestemmelser

8.1.2019

Godkjenningsperiodens utløp

25.8.2016
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 47/113

Nr. 47/114
25.8.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

25.8.2016
Nr.
47/114

2016/EØS/47/23

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 337/2011
av 7. april 2011

om godkjenning av eit enzympreparat av endo-1,4-betaxylanase og endo-1,3(4)-betaglukanase
som tilsetjingsstoff i fôrvarer for fjørfe, avvande smågrisar og oppfôringssvin (innehavar av
godkjenninga: Danisco Animal Nutrition)(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

bruksvilkåra ikkje har nokon skadeverknad på dyrehelsa,
menneskehelsa eller miljøet, og at dette tilsetjingsstoffet
kan betre dei avlstekniske parametrane hjå den aktuelle
målarten. Styresmakta reknar ikkje at det er naudsynt
med særlege krav om overvaking etter marknadsføring.
Ho stadfesta dessutan den rapporten om metoden for
analyse av tilsetjingsstoffet i fôrvarer som er lagd fram
av referanselaboratoriet til Den europeiske unionen for
tilsetjingsstoff i fôrvarer, som vart skipa ved forordning
(EF) nr. 1831/2003.

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske
unionen,
med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i
fôrvarer(1), særleg artikkel 9 nr. 2, og
ut frå desse synsmåtane:
1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneheld føresegner om
godkjenning av tilsetjingsstoff i fôrvarer og om vilkår og
framgangsmåtar for å gje slik godkjenning.

2)

I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003
er det sendt inn søknad om godkjenning av det preparatet
som er ført opp i vedlegget til denne forordninga. Saman
med søknaden var òg dei opplysningane og dokumenta
sende inn som krevst i medhald av artikkel 7 nr. 3 i
forordning (EF) nr. 1831/2003.

3)

Søknaden gjeld godkjenning i kategorien «avlstekniske
tilsetjingsstoff» av det preparatet som er ført opp i
vedlegget, som tilsetjingsstoff i fôrvarer for fjørfe,
avvande smågrisar og oppfôringssvin.

4)

I ei fråsegn av 10. november 2010(2) slo Den
europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik
(heretter kalla «Styresmakta») fast at det preparatet
som er ført opp i vedlegget, under dei framlagde

5)

Vurderinga av preparatet som er ført opp i vedlegget, viser
at dei vilkåra for godkjenning som er fastsette i artikkel 5
i forordning (EF) nr. 1831/2003, er oppfylte. Bruken av
dette preparatet bør difor godkjennast i samsvar med
vedlegget til denne forordninga.

6)

Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga,
er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for
næringsmiddelkjeda og dyrehelsa —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:
Artikkel 1
Preparatet som er ført opp i vedlegget og tilhøyrer
kategorien «avlstekniske tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa
«fordøyingsbetrande middel», vert godkjent som tilsetjingsstoff
i fôrvarer på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget.
Artikkel 2
Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er
kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.
Utferda i Brussel, 7. april 2011.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
______

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 94 av 8.4.2011, s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 37/2012 av 30. mars 2012 om endring
av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØStillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 6.
(1) TEU L 268 av 18.10.2003, s. 29.
(2) EFSA Journal (2010); 8(12):1916.

Namnet til
innehavaren
av
godkjenninga

Tilsetjingsstoff

Samansetnad, kjemisk formel, forklaring,
analysemetode

(1)
(2)
(3)

Danisco
Animal
Nutrition

EC 3.2.1.6

Endo-1,3(4)betaglukanase

EC 3.2.1.8

Endo-1,4betaxylanase
Verpehøner

Oppfôrings- og
avlskalkunar

i

– kolorimetrisk metode med måling av
det vassløyselege fargestoffet som vert
frigjeve gjennom verknad av endo-1,3(4)betaglukanase frå bygg-betaglukansubstrat
som er kryssbundne med azurin.

– kolorimetrisk metode med måling av det
vassløyselege fargestoffet som vert frigjeve
gjennom verknad av endo-1,4-betaxylanase
frå kveite-arabinoxylansubstrat som er
kryssbundne med azurin,

Karakteristikk av det aktive stoffet
tilsetjingsstoffet, premiksar og fôrvarer:

Analysemetodar(3)

Anna fjørfe
Endo-1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma
Smågrisar
(avvande)
reesei (ATCC PTA 5588) og endo-1,3(4)betaglukanase framstilt av Trichoderma reesei
Oppfôringssvin
(ATCC SD 2106)

Karakteristikk av det aktive stoffet

Preparat (fast og flytande form) av endo-1,4betaxylanase framstilt Trichoderma reesei
(ATCC PTA 5588) og endo-1,3(4)-betaglukanase
framstilt av Trichoderma reesei (ATCC SD
2106) med ein høvesvis aktivitet på minst 12 200
U(1)/g og 1 520 U(2)/g.

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet

Dyreart eller
dyregruppe

—

Høgste alder

Høgste innhald

76 U

Endo-1,3(4)betaglukanase

610 U

Endo-1,4betaxylanase

152 U

Endo-1,3(4)betaglukanase

1220 U

Endo-1,4betaxylanase

—

Einingar aktivt stoff per kg fullfôr
med eit vassinnhald på 12 %

Lågaste innhald
Andre føresegner

Godkjenninga
gjeld inntil

4. For smågrisar (avvande) på
opptil 35 kg.

3. Tryggleikstiltak:
pustevern,
briller og hanskar skal nyttast
under handsaminga.

2. Til bruk i fôrblandingar
med høgt innhald av andre
polysakkarid enn stive (først
og fremst betaglukan og
arabinoxylan), som t.d. inneheld
over 30 % kveite, bygg, rug og/
eller rugkveite.

1. Bruksrettleiinga for tilsetjings- 28. april 2021
stoffet og premiksen inneheld
opplysningar om lagringstemperatur,
lagringstid
og
pelleteringsstabilitet.

1 U er den mengda enzym som frigjer 0,48 μmol reduserande sukker (xyloseekvivalentar) frå kveite-arabinoxylan per minutt ved pH 4,2 og 50 ℃.
1 U er den mengda enzym som frigjer 2,4 μmol reduserande sukker (glukoseekvivalentar) frå bygg-glukan per minutt ved pH 5,0 og 50 ℃.
Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet til Den europeiske unionen for tilsetjingsstoff i fôrvarer: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives
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Kategori: avlstekniske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: fordøyingsbetrande middel

Identifikasjonsnummeret til tilsetjingsstoffet

VEDLEGG

25.8.2016
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 47/115

Nr. 47/116
25.8.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 361/2011

25.8.2016
Nr.
47/116

2016/EØS/47/24

av 13. april 2011
om godkjenning av Enterococcus faecium NCIMB 10415 som tilsetningsstoff i fôrvarer for
oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: DSM Nutritional products Ltd representert ved
DSM Nutritional Products Sp. z o.o) og om endring av forordning (EF) nr. 943/2005(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

for oppfôringskyllinger, med anmodning om at
tilsetningsstoffet klassifiseres i kategorien «avlstekniske
tilsetningsstoffer». Søknaden var ledsaget av de
opplysninger og dokumenter som kreves i henhold til
artikkel 7 nr. 3 i nevnte forordning.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i
fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og

4)

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet
(«Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av 22. juni
2010(8) at Enterococcus faecium NCIMB 10415 under de
foreslåtte vilkårene for bruk ikke har noen skadevirkning
på menneskers eller dyrs helse eller på miljøet, og at det
kan øke sluttvekten til oppfôringskyllinger. Myndigheten
anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking
etter markedsføring. Den bekrefter også rapporten om
metoden for analyse av tilsetningsstoffet i fôrvarer
framlagt av Den europeiske unions referanselaboratorium,
som ble opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003.

5)

Vurderingen av Enterococcus faecium NCIMB 10415
viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i
forordning (EF) nr. 1831/2003, er oppfylt. Bruk av nevnte
preparat bør derfor godkjennes, som angitt i vedlegg I til
denne forordning.

6)

Som følge av at det gis ny godkjenning ved denne
forordning, bør oppføringen for Enterococcus faecium
NCIMB 10415 for oppfôringskyllinger i forordning (EF)
nr. 943/2005 strykes.

7)

Ettersom endringene i betingelsene for godkjenningen
ikke er knyttet til sikkerhetsgrunner, er det hensiktsmessig
å tillate en overgangsperiode for disponering av
eksisterende lagre av premikser og fôrblandinger.

8)

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

ut fra følgende betraktninger:
1)

I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må
tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer,
godkjennes, og forordningen inneholder grunnlaget og
framgangsmåtene for å gi slik godkjenning. I henhold
til artikkel 10 i nevnte forordning skal tilsetningsstoffer
som er godkjent i henhold til rådsdirektiv 70/524/EØF(2),
vurderes på nytt.

2)

Preparatet Enterococcus faecium NCIMB 10415 ble
godkjent i samsvar med direktiv 70/524/EØF som
tilsetningsstoff uten tidsbegrensning for bruk på kalver
på opptil seks måneder ved kommisjonsforordning
(EF) nr. 1288/2004(3), for bruk på oppfôringskyllinger
og
oppfôringssvin
ved
kommisjonsforordning
(EF) nr. 943/2005(4), for bruk på purker ved
kommisjonsforordning (EF) nr. 1200/2005(5), for
bruk på smågris ved kommisjonsforordning (EF)
nr. 252/2006(6) og for bruk på katter og hunder ved
kommisjonsforordning (EF) nr. 102/2009(7). Nevnte
tilsetningsstoff ble deretter innført i fellesskapsregisteret
over tilsetningsstoffer i fôrvarer som et eksisterende
produkt, i samsvar med artikkel 10 nr. 1 bokstav b) i
forordning (EF) nr. 1831/2003.

3)

I samsvar med artikkel 10 nr. 2, sammenholdt med
artikkel 7, i forordning (EF) nr. 1831/2003 ble det
inngitt en søknad om ny vurdering av Enterococcus
faecium NCIMB 10415 som tilsetningsstoff i fôrvarer

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 100 av 14.4.2011, s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 37/2012 av 30. mars 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 6.
1
( ) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29.
2
( ) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1.
(3) EUT L 243 av 15.7.2004, s. 10.
(4) EUT L 159 av 22.6.2005, s. 6.
(5) EUT L 195 av 27.7.2005, s. 6.
(6) EUT L 44 av 15.2.2006, s. 3.
(7) EUT L 34 av 4.2.2009, s. 8.

(8)

EFSA Journal 2010; 8(7):1661.
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Artikkel 3

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1

Premikser og fôrblandinger som inneholder Enterococcus
faecium NCIMB 10415 som er merket i samsvar med direktiv
70/524/EØF kan fortsatt markedsføres og brukes til lagrene er
tomme.

Preparatet som er oppført i vedlegg I og tilhører kategorien
«avlstekniske tilsetningsstoffer» og den funksjonelle gruppen
«tarmflorastabilisatorer», godkjennes som tilsetningsstoff i
fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget.
Artikkel 2

Artikkel 4

Vedlegg I til forordning (EF) nr. 943/2005 erstattes med teksten
i vedlegg II 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, 13. april 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

______

Navn på
innehaveren av
godkjenning

Tilsetningsstoff

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse,
analysemetode

(1)

DSM
Nutritional
Products Ltd,
representert
av DSM
Nutritional
products Sp.
Z o.o

NCIMB 10415

Enterococcus
faecium

Identifikasjon: pulsfeltgelelektroforese (PFGE)

Telling ved platespredningsmetoden med
galleeskulinazidagar

Analysemetode(1)

NCIMB 10415

Enterococcus faecium

Karakterisering av det aktive stoffet:

1 × 1010 KDE/g tilsetningsstoff

Andre mikroinnkapslede former:

2 × 1010 KDE/g tilsetningsstoff

overtrukket form (med skjellakk):

NCIMB 10415 som inneholder minst:

Preparat av Enterococcus faecium

Tilsetningsstoffets sammensetning
Oppfôringskyllinger

Dyreart eller
dyregruppe

Høyeste
alder

Laveste
innhold

Høyeste
innhold

3 × 108
—

KDE per kg fullfôr med et
vanninnhold på 12 %

Nærmere opplysninger om analysemetoden finnes på Den europeiske unions referanselaboratoriums nettsted: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.

4b1705

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: tarmflorastabilisatorer.

Tilsetningsstoffets identifikasjonsnummer

VEDLEGG I

2. Kan brukes i fôr som
inneholder følgende
godkjente koksiodiostatika:
dekokinat, monensinnatrium,
robenidinhydroklorid, diclazuril
eller semduramicin.

1. I bruksanvisningen for
tilsetningsstoffet og premiksen
angis lagringstemperatur,
holdbarhetstid og
pelleteringsstabilitet.

Andre bestemmelser

4. mai 2021

Godkjenningsperiodens utløp

Nr. 47/118
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
25.8.2016

E 1705

Mikroorganismer

EF-nr.

Mikroinnkapslet form:

NCIMB 10415

3,5 × 1010 KDE/g tilsetningsstoff

Granulert form:

1,0 × 1010 KDE/g tilsetningsstoff

Preparat av Enterococcus faecium som
inneholder minst:

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

Enterococcus
faecium

Tilsetningsstoff

Vedlegg I til forordning (EF) nr. 943/2005 skal lyde:

Oppfôringssvin

Dyreart eller
dyregruppe

—

Høyeste alder

«VEDLEGG I

VEDLEGG II

Høyeste
innhold

0,35 × 109
1,0 × 109

KDE/kg fullfôr

Laveste
innhold

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis lagringstemperatur,
holdbarhetstid
og
pelleteringsstabilitet.

Andre bestemmelser

Uten
tidsbegrensning»

Godkjenningsperiodens utløp

25.8.2016
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 47/119

Nr. 47/120
25.8.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

25.8.2016
Nr.
47/120

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 371/2011

2016/EØS/47/25

av 15. april 2011
om godkjenning av dimetylglysinnatriumsalt som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger
(innehaver av godkjenningen: Taminco N.V.)(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

menneskers eller dyrs helse eller på miljøet, og at det
kan øke oppfôringskyllingers kroppsvekt og forbedre
forholdet mellom fôrinntak og vektøkning betydelig.
Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav
om overvåking etter markedsføring. Den bekrefter også
rapporten om metoden for analyse av tilsetningsstoffet
i fôrvarer framlagt av Den europeiske unions
referanselaboratorium, som ble opprettet ved forordning
(EF) nr. 1831/2003.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i
fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må
tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer,
godkjennes, og forordningen inneholder grunnlaget og
framgangsmåtene for å gi slik godkjenning.

2)

I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003
har det blitt inngitt en søknad om godkjenning av
dimetylglysinnatriumsalt. Søknaden ble ledsaget av de
nødvendige opplysninger og dokumenter som kreves i
henhold til artikkel 7 nr. 3 i nevnte forordning.

3)

Søknaden gjelder godkjenning av dimetylglysinnatriumsalt
som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger i
kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer».

4)

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet
(«Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av 7. desember
2010(2) at dimetylglysinnatriumsalt under de foreslåtte
vilkårene for bruk ikke har noen skadevirkning på

5)

Vurderingen av dimetylglysinnatriumsalt viser at
vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning
(EF) nr. 1831/2003, er oppfylt. Bruk av dette preparatet
bør derfor godkjennes, som angitt i vedlegget til denne
forordning.

6)

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Preparatet som er oppført i vedlegget og tilhører kategorien
«avlstekniske tilsetningsstoffer» og den funksjonelle gruppen
«andre avlstekniske tilsetningsstoffer», godkjennes som
tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget.
Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel, 15. april 2011.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
______

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 102 av 16.4.2011, s. 6, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 37/2012 av 30. mars 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 6.
(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29.
(2) EFSA Journal 2011 9(1):1950.

Navn på
innehaveren av
godkjenning

Tilsetningsstoff

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse,
analysemetode

Dyreart eller
dyregruppe

Høyeste
alder

(1)

Taminco N.V.

Dimetylglysinnatriumsalt

Bestemmelse av det aktive stoffet i
tilsetningsstoffet:
gasskromatografi
(GC) ved derivatisering i forkolonne og
flammeionisasjonspåvisning (FID).

Bestemmelse av det aktive stoffet
i
tilsetningsstoffet
og
premikser:
væskekromatografi (HPLC) med påvisning
ved diodeoppstilling (DAD), påvisning ved
193 nm.

Analysemetoder(1)

C4H8NO2Na, framstilt ved kjemisk syntese

Natrium N,N-dimetylglysin

Aktivt stoff

Dimetylglysinnatriumsalt med en renhet på
minst 97 %

Tilsetningsstoffets sammensetning
Oppfôringskyllinger

—

Nærmere opplysninger om analysemetoden finnes på Den europeiske unions referanselaboratoriums nettsted: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.

4d4

Høyeste
innhold

1 000

mg/kg fullfôr med et vanninnhold
på 12 %

Laveste innhold

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: andre avlstekniske tilsetningsstoffer (forbedring av parametrene)

Tilsetningsstoffets identifikasjonsnummer

VEDLEGG

2. Laveste anbefalte dose: 1 000 mg/
kg av fullfôr med et vanninnhold på
12 %.

1. Sikkerhet: briller og hansker ved
håndtering.

Andre bestemmelser

6. mai 2021

Godkjenningsperiodens utløp

25.8.2016
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 47/121

Nr. 47/122

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 373/2011

25.8.2016

2016/EØS/47/26

av 15. april 2011
om godkjenning av preparatet av Clostridium butyricum FERM-BP 2789 som tilsetningsstoff i fôrvarer for mindre utbredte fuglearter unntatt eggleggende fjørfe, avvente smågris og mindre utbredte
arter av svin (avvente) og om endring av forordning (EF) nr. 903/2009 (innehaver av godkjenningen
er Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, representert av Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

5)

Myndigheten fastslo i sin uttalelse av 8. desember 2010(3)
at preparatet av Clostridium butyricum FERM-BP 2789
nevnt i vedlegget under de foreslåtte bruksvilkår ikke har
noen skadevirkning på menneskers eller dyrs helse eller
på miljøet, og at tilsetningsstoffet har potensial til å kunne
forbedre vektøkning og effektivt fôrforbruk i målartene.
Myndigheten fastslo også at den tidligere stammebetegnelsen ikke var egnet til en entydig identifikasjon av
produksjonsstammen og støtter derfor søkerens ønske om
å endre den til Clostridium butyricum FERM-BP 2789.
Myndigheten fastslo at det er dokumentert forenlighet for
ytterligere to koksidiostatika. Myndigheten anser ikke at
det er behov for særlige krav om overvåking etter markedsføring. Den bekrefter også rapporten om metoden for
analyse av tilsetningsstoffet i fôrvarer som ble framlagt
av Den europeiske unions referanselaboratorium, som ble
opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003.

6)

Den foreslåtte endringen i vilkårene for godkjenningen
knyttet til navnet på representanten til innehaveren av
godkjenningen er av ren administrativ art og innebærer
ikke en ny vurdering av de berørte tilsetningsstoffene.
Myndigheten er underrettet om søknaden.

7)

Vurderingen av preparatet viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er
oppfylt. Bruk av preparatet bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til denne forordning.

8)

Forordning (EF) nr. 903/2009 bør derfor endres.

9)

Ettersom endringene i vilkårene for godkjenning ikke er
knyttet til sikkerheten, bør det fastsettes en overgangsperiode, slik at eksisterende lagre av premikser og fôrblandinger kan brukes opp.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i
fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2 og 13 nr. 3, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, godkjennes, og
forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene
for å gi slik godkjenning og muligheten til å endre godkjenningen av et tilsetningsstoff etter anmodning fra innehaveren av godkjenningen og uttalelse fra Den europeiske
myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten»).

2)

Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 903/2009(2) ble preparatet av Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERMP 1467) godkjent som tilsetningsstoff i fôrvarer i ti år for
bruk på oppfôringskyllinger.

3)

Søkeren anmodet om en endring av stammebetegnelsen
fra Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467)
til Clostridium butyricum FERM-BP 2789, av navnet til
innehaverens representant fra Mitsui & Co. Deutschland
GmbH til Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U. og, i
samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003,
om ny bruk av tilsetningsstoffet på mindre utbredte fuglearter (unntatt verpehøner), avvente smågris og mindre
utbredte arter av svin, med anmodning om at tilsetningsstoffet klassifiseres i kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer».

4)

Søknaden var ledsaget av de opplysninger og dokumenter
som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF)
nr. 1831/2003, og relevante opplysninger til støtte for anmodningen.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 102 av 16.4.2011, s. 10, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 37/2012 av 30. mars 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 6.
(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29.
2
( ) EUT L 256 av 29.9.2009, s. 26.

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og
dyrehelsen —
(3)

EFSA Journal (2011); 9(1):1951.
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I punkt 2 i kolonnen «Andre bestemmelser» i vedlegget til
forordning (EF) nr. 903/2009 tilføyes ordene «monensinnatrium
eller lasalocid».

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Preparatet som er oppført i vedlegget og tilhører kategorien
«avlstekniske tilsetningsstoffer» og den funksjonelle gruppen
«tarmflorastabilisatorer», godkjennes som tilsetningsstoff i
fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget.

Artikkel 3
Fôr som inneholder Clostridium butyricum MIYAIRI 588
(FERM-P 1467) og er merket i samsvar med forordning (EF)
nr. 903/2009, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til
lagrene er tomme.

Artikkel 2
I forordning (EF) nr. 903/2009 erstattes ordene «Clostridium
butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467)» og ordene «Mitsui
& Co. Deutschland GmbH» med ordene «Clostridium
butyricum FERM-BP 2789» og «Miyarisan Pharmaceutical
Europe S.L.U».

Artikkel 4
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 15. april 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

_____

Navn på innehaver av
godkjenningen

Tilsetningsstoff

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, analysemetode

(1)

Miyarisan
Phar- Clostridium bumaceutical Co. Ltd tyricum
representert av Miyarisan Pharmaceuti- FERM BP-2789
cal Europe S.L.U.

Identifikasjon: pulsfeltgelelektroforese
(PFGE).

Mengdebestemmelse: platespredningsmetoden basert på ISO 15213-standarden.

Analysemetode(1)

Clostridium butyricum FERM BP2789

Mindre utbredte fuglearter (unntatt eggleggende
Preparat av Clostridium butyricum fjørfe)
FERM BP-2789 som inneholder minst
5 × 108 KDE/g tilsetningsstoff i fast Smågris (avvente) og minform
dre utbredte arter av svin
(avvente)
Karakterisering av det aktive stoffet

Tilsetningsstoffets sammensetning

Dyreart eller dyregruppe

—

Høyeste alder

Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på Den europeiske unions referanselaboratoriums nettsted: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.

4b1830

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: tarmflorastabilisatorer.

Tilsetningsstoffets identifikasjonsnummer

VEDLEGG

Høyeste
innhold

2,5 × 108
CFU

5 × 108
KDE

—

KDE/kg fullfôr med et vanninnhold på 12 %

Laveste
innhold

3. Sikkerhetstiltak: Bruk åndedrettsvern ved håndtering.

2. Kan brukes i fôrvarer som inneholder tillatte koksidiostatika:
monensinnatrium, diclazuril,
maduramicinammonium,
robenidin, narasin, narasin/nicarbazin, semduramicin, dekokinat, salinomycinnatrium eller
lasalocidnatrium.

1. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis
lagringstemperatur,
holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet.

Andre bestemmelser

6. mai 2021

Godkjenningsperiodens utløp

Nr. 47/124
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
25.8.2016
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Nr. 47/125

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 388/2011

2016/EØS/47/27

av 19. april 2011
om godkjenning av alfa-maduramicinammonium som tilsetningsstoff i
fôrvarer for oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: Alpharma
(Belgia) BVBA) og om endring av forordning (EF) nr. 2430/1999(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på
miljøet, og at tilsetningsstoffet er effektivt til bekjempelse
av koksidiose hos oppfôringskyllinger(5). Myndigheten
anbefaler at det treffes hensiktsmessige tiltak i
forbindelse med brukernes sikkerhet. Den bekrefter også
rapporten om metoden for analyse av tilsetningsstoffet
i fôrvarer som ble framlagt av Den europeiske unions
referanselaboratorium for tilsetningsstoffer i fôrvarer,
som ble opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i
fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og
5)

Vurderingen av alfa-maduramicinammonium viser at
godkjenningsvilkårene fastsatt i artikkel 5 i forordning
(EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av det nevnte
preparatet bør derfor godkjennes som angitt i vedlegget
til denne forordning.

6)

Som følge av at det gis ny godkjenning i henhold til
forordning (EF) nr. 1831/2003, bør bestemmelsene
om alfa-maduramicinammonium i forordning (EF)
nr. 2430/1999 oppheves.

7)

Ettersom endringene i godkjenningsvilkårene ikke er
knyttet til sikkerhetsgrunner, er det hensiktsmessig å tillate
en overgangsperiode for disponering av eksisterende
lagre av premikser og fôrblandinger.

8)

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

ut fra følgende betraktninger:

1)

2)

3)

4)

I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må
tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer,
godkjennes, og forordningen inneholder grunnlaget og
framgangsmåtene for å gi slik godkjenning. I artikkel 10 i
nevnte forordning er det fastsatt at tilsetningsstoffer som
er godkjent i henhold til rådsdirektiv 70/524/EØF(2), skal
vurderes på nytt.

Alfa-maduramicinammonium, CAS-nr. 84878-61-5, ble
godkjent for bruk i ti år i samsvar med direktiv 70/524/
EØF som et tilsetningsstoff til bruk på oppfôringskyllinger
ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2430/1999(3)
og på kalkuner ved kommisjonsforordning (EF)
nr. 2380/2001(4). Dette tilsetningsstoffet ble deretter
innført i fellesskapsregisteret over tilsetningsstoffer i
fôrvarer som et eksisterende produkt, i samsvar med
artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1831/2003.

I samsvar med artikkel 10 nr. 2, sammenholdt med
artikkel 7, i forordning (EF) nr. 1831/2003 ble det inngitt en
søknad om ny vurdering av alfa-maduramicinammonium
som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger,
med anmodning om at det klassifiseres i kategorien
«koksidiostatika og histomonostatika». Søknaden ble
ledsaget av de nødvendige opplysninger og dokumenter
som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i nevnte forordning.

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet
(«Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av
9. desember 2010 med at alfa-maduramicinammonium
under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 104 av 20.4.2011, s. 3, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 37/2012 av 30. mars 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 6.
(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29.
(2) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1.
(3) EFT L 296 av 17.11.1999, s. 3.
(4) EFT L 321 av 6.12.2001, s. 18.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
Preparatet oppført i vedlegget, som tilhører kategorien
«koksidiostatika og histomonostatika», godkjennes som
tilsetningsstoff i fôrvarer på de vilkår som er fastsatt i vedlegget.

Artikkel 2
I vedlegg I til forordning (EF) nr. 2430/1999 utgår oppføringen
for tilsetningsstoffet med registreringsnummer E 770, som
gjelder alfa-maduramicinammonium.
(5)

EFSA Journal 2011; 9(1):1952.
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Artikkel 3
Premikser og fôrblandinger som inneholder alfa-maduramicinammonium som er merket i samsvar med
direktiv 70/524/EØF kan fortsatt bringes i omsetning og brukes inntil de eksisterende lagrene er tømt.
Artikkel 4
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 19. april 2011.

For Kommisjonen
President
José Manuel BARROSO

______

25.8.2016

Navn på
innehaveren av
godkjenning

Tilsetningsstoff
(handels
betegnelse)

5 1 770

Alpharma
(Belgia)
BVBA

Alfamaduramicin
ammonium
10 g/kg
(Cygro 10 G)

Koksidiostatika og histomonostatika

Tilsetnings
stoffets
identifikasjons
nummer
Dyreart eller
dyregruppe

—

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

5

6

mg aktivt stoff/kg fullfôr med et
vanninnhold på 12 %

Laveste innhold
Godkjennings
periodens utløp

Grenseverdier
for restmengder
i de relevante
næringsmidlene av
animalsk opprinnelse

6. Bruk de siste tre døgn før
slakting forbudt.

5. Innehaveren av godkjenningen
skal utarbeide og gjennomføre
en plan for overvåking etter
markedsføring med hensyn til
resistens mot Eimeria spp.

4. Sikkerhet: Bruk
åndedrettsvern, briller og
hansker ved håndtering.

1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 10. mai 2021 150 μg maduramicin
ammonium/kg fersk
fôrblandinger som en premiks.
lever, fersk hud og
ferskt fett.
2. Alfa-maduramicinammonium
må ikke blandes med andre
100 μg maduramicin
koksidiostatika.
ammonium/kg ferske
nyrer.
3. I bruksanvisningen
angis: «Farlig for dyr av
30 μg maduramicin
hestefamilien».
ammonium/kg ferske
muskler.
«Denne fôrvaren inneholder
en ionofor: bør ikke brukes
sammen med visse stoffer
med legemiddelvirkning
(f.eks. tiumalin)».

Andre bestemmelser

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

salt framstilt ved gjæring av
stammen Actinomadura
yumaensis NRRL
12515: ≥ 90 %.

Aktivt stoff
Alfa-maduramicinammonium
C47H83O17N
CAS-nr. 84878-61-5
(2R, 3S, 4S, 5R, 6S)-6[(1R)-1[(2S,5R,7S,8R,9S)-2[2S,2′R,3′S,5R,5
′R)-3′-[(2,6-dideoxy-3,4-diO-metyl-β-L-arabinoheksopyra
nosyl)oksy]-oktahydro-2metyl-5′-[(2S,3S,5R,6S)tetrahydro-6-hydroksy-3,5,6trimetyl-2H-pyran2-yl][2,2′-bifuran]-5-yl]-9hydroksy-2,8-dimety1,6dioksaspirol[4.5]dec-7yl]etyl]tetrahydro2-hydroksy-4,5dimetoksy-3metyl-3H-pyran-2-eddik
syre, monoammonium

Oppfôrings
Tilsetningsstoffets
kyllinger
sammensetning:
Alfa-maduramicinammonium
10 g/kg
Natriumkarboksymetylcellulose:
20 g/kg
Kalsiumsulfatdihydrat: 970 g/kg

Sammensetning, kjemisk formel,
beskrivelse, analysemetode

VEDLEGG

25.8.2016
Nr. 47/127

(1)

Navn på
innehaveren av
godkjenning

Tilsetningsstoff
(handels
betegnelse)

vanillin og påvisning ved 520nm
- EN 15781:2009.
Til bestemmelse av restmengder
av alfa-maduramicinammonium
i lever og muskler: reversfase
høytrykksvæskekromatografi
(HPLC) sammen med
tandemmassespektrometri.

Analysemetode(1):
Til bestemmelse av alfamaduramicinammonium i
tilsetningsstoffet, premikser
og fôrvarer: reversfase
høytrykksvæskekromatografi
(HPLC) med
postkolonne‑derivatisering med

Beslektede urenheter:
Maduramicinammonium β:
≤1%

Sammensetning, kjemisk formel,
beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller
dyregruppe

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

mg aktivt stoff/kg fullfôr med et
vanninnhold på 12 %

Laveste innhold

Nærmere opplysninger om analysemetoden finnes på Den europeiske unionis referanselaboratoriums nettsted: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.

Tilsetnings
stoffets
identifikasjons
nummer
Andre bestemmelser

Godkjennings
periodens utløp

Grenseverdier
for restmengder
i de relevante
næringsmidlene av
animalsk opprinnelse

Nr. 47/128
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Nr. 47/129

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 389/2011

2016/EØS/47/28

av 19. april 2011
om godkjenning av eit enzympreparat av endo-1,4-betaxylanase, subtilisin og alfa-amylase som
tilsetjingsstoff i fôrvarer for verpehøner (innehavar av godkjenninga: Danisco Animal Nutrition(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

5)

I ei fråsegn av 7 desember 2010(3) slo Den europeiske
styresmakta for næringsmiddeltryggleik (heretter kalla
«Styresmakta») fast at enzympreparatet av endo-1,4betaxylanase, subtilisin og alfa-amylase under dei
framlagde bruksvilkåra ikkje har nokon skadeverknad
på dyrehelsa, menneskehelsa eller miljøet, og at
dette tilsetjingsstoffet kan betre parametrane for
eggproduksjonen hjå verpehøner. Styresmakta reknar
ikkje at det er naudsynt med særlege krav om overvaking
etter marknadsføring. Ho stadfesta dessutan den
rapporten om metoden for analyse av tilsetjingsstoffet i
fôrvarer som er lagd fram av referanselaboratoriet til Den
europeiske unionen for tilsetjingsstoff i fôrvarer, som vart
skipa ved forordning (EF) nr. 1831/2003.

6)

Vurderinga av enzympreparatet av endo-1,4-betaxylanase,
subtilisin og alfa-amylase viser at dei vilkåra for
godkjenning som er fastsette i artikkel 5 i forordning (EF)
nr. 1831/2003, er oppfylte. Bruken av dette preparatet
bør difor godkjennast i samsvar med vedlegget til denne
forordninga.

7)

Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga,
er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for
næringsmiddelkjeda og dyrehelsa —

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske
unionen,

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i
fôrvarer(1), særleg artikkel 9 nr. 2, og

ut frå desse synsmåtane:

1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneheld føresegner om
godkjenning av tilsetjingsstoff i fôrvarer og om vilkår og
framgangsmåtar for å gje slik godkjenning.

2)

I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003
er det sendt inn søknad om godkjenning av eit
enzympreparat av endo-1,4-betaxylanase framstilt av
Trichoderma reesei ATCC PTA 5588, subtilisin framstilt
av Bacillus subtilis ATCC 2107 og alfa-amylase framstilt
av Bacillus amyloliquefaciens ATCC 3978. Saman med
søknaden var òg dei opplysningane og dokumenta sende
inn som krevst i medhald av artikkel 7 nr. 3 i forordning
(EF) nr. 1831/2003.

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:
3)

4)

Søknaden gjeld godkjenning i kategorien «avlstekniske
tilsetjingsstoff» av eit enzympreparat av endo1,4-betaxylanase, subtilisin og alfa-amylase som
tilsetjingsstoff i fôrvarer for verpehøner.

Bruken av preparatet av endo-1,4-betaxylanase,
subtilisin og alfa-amylase vart godkjent for ti år for
oppfôringskjuklingar, ender og oppfôringskalkunar ved
kommisjonsforordning (EF) nr. 1087/2009(2).

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 104 av 20.4.2011, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 37/2012 av 30. mars 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 6.
(1) TEU L 268 av 18.10.2003, s. 29.
(2) TEU L 297 av 13.11.2009, s. 4.

Artikkel 1
Preparatet som er ført opp i vedlegget og tilhøyrer
kategorien «avlstekniske tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa
«fordøyingsbetrande middel», vert godkjent som tilsetjingsstoff
i fôrvarer på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget.

Artikkel 2
Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er
kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.
(3)

EFSA Journal (2011); 9(1):1949.

Nr. 47/130
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Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 19. april 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

______

25.8.2016

Namnet til
innehavaren av
godkjenninga

Tilsetjingsstoff

Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, analysemetode

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

Danisco
Animal
Nutrition

EC 3.2.1.1

Alfaamylase

EC
3.4.21.62

Subtilisin

EC 3.2.1.8

Endo-1,4betaxylanase

Subtilisin: kolorimetrisk metode basert på mengdefastsetjing av
vassløyselege farga fragment (azurin) framstilte gjennom verknad av
subtilisin på kommersielt tilgjengelege kryssbundne kaseinstoff.

Alfa-amylase: kolorimetrisk metode basert på mengdefastsetjing av
vassløyselege farga fragment framstilte gjennom verknad av alfaamylase på kommersielt tilgjengelege stivepolymerstoff som er
kryssbundne med azurin.

Endo-1,4-betaxylanase:
kolorimetrisk
metode
basert
på
mengdefastsetjing av vassløyselege farga fragment framstilte gjennom
verknad av endo-1,4-betaxylanase på kommersielt tilgjengelege
kveitearabinoxylanstoff som er kryssbundne med azurin.

Fastsetjing av det aktive stoffet i tilsetjingsstoffet, premiksar og
fôrvarer.

Analysemetodar(4)

Endo-1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma reesei (ATCC PTA
5588), alfa-amylase framstilt av Bacillus amyloliquefaciens (ATCC
3978) og subtilisin framstilt av Bacillus subtilis (ATCC 2107).

Karakteristikk av det aktive stoffet

– alfa-amylase 2 000 U(3)/g.

– subtilisin 20 000 U(2)/g,

– endo-1,4-betaxylanase 1 500 U(1)/g,

Preparat av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma
reesei (ATCC PTA 5588), alfa-amylase framstilt av Bacillus
amyloliquefaciens (ATCC 3978) og subtilisin framstilt av Bacillus
subtilis (ATCC 2107), fast form, med ein aktivitet på minst:

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet
Verpehøner

Dyreart eller
dyregruppe

—

Høgste alder

Høgste
innhald

400 U

Alfa-amylase

4 000 U

Subtilisin

300 U

Endo-1,4betaxylanase

—

Einingar aktivt stoff per kg
fullfôr med eit vassinnhald
på 12 %

Lågaste
innhald

1 U er den mengda enzym som frigjer 0,5 μmol reduserande sukker (uttrykt som xyloseekvivalentar) frå eit kryssbunde xylansubstrat frå havreagner per minutt ved pH 5,3 og 50 °C.
1 U er den mengda enzym som frigjer 1 μmol fenolsambinding (tyrosinekvivalentar) frå eit kaseinsubstrat per minutt ved pH 7,5 og 40 °C.
1 U er den mengda enzym som frigjer 1 μmol glukosidbindingar frå eit vassuløyseleg kryssbunde stivepolymersubstrat per minutt ved pH 6,5 og 37 °C.
Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet til Den europeiske unionen for tilsetjingsstoff i fôrvarer: www.irmm.jrc.be/eurl-feed-additives

4a10

Kategori: avlstekniske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: fordøyingsbetrande middel

Identifikasjonsnummeret til
tilsetjingsstoffet

VEDLEGG

3.

2.

1.

Godkjenninga
gjeld inntil

Tr y g g l e i k s t i l t a k :
pustevern, briller og
hanskar skal nyttast
under handsaminga.

Til
bruk
i
fôrblandingar
med
høgt innhald av stive
og polysakkarid utan
stive (først og fremst
arabinoxylan
og
betaglukan), som t.d.
inneheld over 40 %
mais.

B r u k s r e t t l e i i n g a 10. mai 2021
for
tilsetjingsstoffet
inneheld
opplysningar
om
lagringstemperatur,
lagringstid
og
pelleteringsstabilitet.

Andre føresegner

25.8.2016
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 47/131

Nr. 47/132
25.8.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

25.8.2016
Nr.
47/132

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 406/2011

2016/EØS/47/29

av 27. april 2011
om endring av forordning (EF) nr. 2380/2001 med hensyn til sammensetningen av tilsetningsstoffet
alfa-maduramicinammonium(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

nye skadevirkninger på dyrs eller menneskers helse
eller på miljøet, og at det er effektivt til bekjempelse av
koksidiose.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i
fôrvarer(1), særlig artikkel 13 nr. 3, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 kan vilkårene
for godkjenning av et tilsetningsstoff endres etter søknad
fra innehaveren av godkjenningen og på grunnlag
av en uttalelse fra Den europeiske myndighet for
næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»).
Alfa-maduramicinammonium, som tilhører gruppen
koksidiostatika og andre stoffer med legemiddelvirkning,
ble godkjent for bruk i ti år i samsvar med rådsdirektiv
70/524/EØF(2) som et tilsetningsstoff til bruk på
oppfôringskyllinger ved kommisjonsforordning (EF)
nr. 2430/1999(3) og på kalkun ved kommisjonsforordning
(EF) nr. 2380/2001(4).

3)

Innehaveren av godkjenningen inngav en søknad
om endring av godkjenningen med hensyn til
sammensetningen
av
tilsetningsstoffets
bærer.
Innehaveren av godkjenningen framla relevante
opplysninger til støtte for søknaden.

4)

Myndigheten konkluderte i sin uttalelse av 8. desember
2010(5) med at bruken av denne nye formelen av
tilsetningsstoffet på kalkun ikke forventes å ha noen

5)

Vilkårene fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF)
nr. 1831/2003 er oppfylt.

6)

Forordning (EF) nr. 2380/2001 bør derfor endres.

7)

Ettersom endringene i betingelsene for godkjenningen
ikke er knyttet til sikkerhetsgrunner, er det hensiktsmessig
å tillate en overgangsperiode for disponering av
eksisterende lagre av premikser og fôrblandinger.

8)

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Vedlegget til forordning (EF) nr. 2380/2001 erstattes med
vedlegget til denne forordning.
Artikkel 2
Premikser og fôrblandinger som inneholder alfamaduramicinammonium, og som er framstilt i samsvar med
forordning (EF) nr. 2380/2001, kan fortsatt markedsføres og
brukes til lagrene er tømt.
Artikkel 3
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel, 27. april 2011.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
______
(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 108 av 28.4.2011, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 37/2012 av 30. mars 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 6.
(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29.
(2) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1.
(3) EFT L 296 av 17.11.1999, s. 3.
(4) EFT L 321 av 6.12.2001, s. 18.
(5) EFSA Journal 2011; 9(1):1954.

Navn på
innehaveren av
godkjenning

Tilsetningsstoff
(handelsbetegnelse)

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse,
analysemetode

E 770

Alpharma
Belgia BVBA

(Cygro 1 %)

Alfa-maduramicinammonium 1 g/100 g

Beslektede urenheter:
Maduramicinammonium β: < 10 %

Aktivt stoff
Maduramicinammonium α C47H83O17N
CAS-nr.: 84878-61-5, ammoniumsalt av en
polyeter monokarboksylsyre framstilt ved
gjæring av stammen Actinomadura yumaensis
(ATCC 31585) (NRRL 12515)

Tilsetningsstoffets sammensetning
Alfa-maduramicinammonium: 1 g/100 g
Natriumkarboksymetylcellulose: 2 g/100 g
Kalsiumsulfat dihydrat: 97 g/100 g

Koksidiostatika og andre stoffer med legemiddelvirkning

Tilsetningsstoffets identifikasjonsnummer

Kalkuner

Dyreart eller
dyregruppe

16 uker

Høyeste alder

«VEDLEGG

VEDLEGG

Høyeste
innhold

5

5

mg aktivt stoff/kg fullfôr med et
vanninnhold på 12 %

Laveste
innhold

«Denne fôrvaren inneholder en
inofoner: bør ikke brukes sammen med
visse stoffer med legemiddelvirkning
(f.eks. tiumalin).»

2. I bruksanvisningen angis: «Farlig for
hester.»

1. Bruk de siste fem døgn før slakting
forbudt.

Andre bestemmelser

15.12.2011»

Godkjenningsperiodens utløp

25.8.2016
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 47/133

Nr. 47/134
25.8.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

25.8.2016
Nr.
47/134

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 495/2011

2016/EØS/47/30

av 20. mai 2011
om endring av forordning (EF) nr. 109/2007 med hensyn til sammensetningen av monensinnatrium
som tilsetningsstoff i fôrvarer(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

4)

Myndigheten konkluderte i sin uttalelse av 1. februar
2011(3) med at bruken av denne nye sammensetningen av
tilsetningsstoffet på oppfôringskyllinger og kalkuner ikke
forventes å gi grunn til nye bekymringer for dyrs eller
menneskers helse eller for miljøet, og at det er effektivt
til bekjempelse av koksidiose. Den bekrefter også
rapporten om metoden for analyse av tilsetningsstoffet
i fôrvarer som ble framlagt av Den europeiske unions
referanselaboratorium for fôrvarer, som ble opprettet ved
forordning (EF) nr. 1831/2003.

5)

Vilkårene fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF)
nr. 1831/2003 er oppfylt.

6)

Forordning (EF) nr. 109/2007 bør derfor endres.

7)

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

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i
fôrvarer(1), særlig artikkel 13 nr. 3, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 kan vilkårene
for godkjenning av et tilsetningsstoff endres etter søknad
fra innehaveren av godkjenningen og på grunnlag
av en uttalelse fra Den europeiske myndighet for
næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»).
Monensinnatrium, som tilhører gruppen koksidiostatika
og histomonostatika, ble godkjent for bruk i ti år som
tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger og
kalkuner, i samsvar med kommisjonsforordning (EF)
nr. 109/2007(2).

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Vedlegget til forordning (EF) nr. 109/2007 erstattes med
vedlegget til denne forordning.

Innehaveren av godkjenningen inngav en søknad
om endring av godkjenningen av monensinnatrium
med hensyn til en ytterligere sammensetning av
tilsetningsstoffet. Relevante opplysninger ble framlagt til
støtte for denne søknaden.

Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 20. mai 2011.

For Kommisjonen
President
José Manuel BARROSO
______

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 134 av 21.5.2011, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 37/2012 av 30. mars 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 6.
(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29.
(2) EUT L 31 av 6.2.2007, s. 6.

(3)

EFSA Journal 2011; 9(2):2009.

(handels
betegnelse)

Tilsetnings
stoff

51701

(Coxidin)

Huvepharma Monensin
NV Belgia
natrium

Koksidiostatika og histomonostatika

Tilsetnings
Navn på
stoffets
innehaveren av
identifikasjons
godkjenning
nummer

Metode for bestemmelse av det aktive
stoffet: høytrykksvæskekromatografi
(HPLC) med postkolonnederivatisering
og UV-påvisning (λ = 520 nm).

Analysemetode(1):

Monensin C: 0,2-0,3 %

Monensin A + B: ikke under 95 %

Monensin A: ikke under 90 %

Sammensetning:

Natriumsalt av
polyetermonokarboksylsyre framstilt
av Streptomyces cinnamonensis,
28682, LMG S-19095 i pulverform.

C36H61O11Na

Aktivt stoff

Hvetekli: 55-60 %

Perlitt: 15-20 %

Monensinnatrium av teknisk kvalitet
med en aktivitet tilsvarende den hos
monensin: 25 %

Tilsetningsstoffets sammensetning

Sammensetning, kjemisk formel,
beskrivelse, analysemetode

Kalkuner

Oppfôringskyllinger

Dyreart eller
dyregruppe

16 uker

—

Høyeste alder

Laveste
innhold

Høyeste
innhold

60

100
100

125

mg aktivt stoff/kg fullfôr
med et vanninnhold på 12 %

«VEDLEGG

VEDLEGG

6.

Bruk egnet vernetøy, hansker
og øye- og ansiktsvern. Ved
dårlig ventilasjon i lokalene,
bruk egnet åndedrettsvern.

«Farlig for dyr av
hestefamilien. Denne fôrvaren
inneholder en ionofor: bør ikke
brukes samtidig med tiamulin,
og bør overvåkes for eventuelle
bivirkninger når den brukes
samtidig med andre stoffer med
legemiddelvirkning.»

I bruksanvisningen angis:

5.

500 mg/kg for kalkuner.

Monensinnatrium må
ikke blandes med andre
koksidiostatika.

–
4.

625 mg/kg for oppfôrings
kyllinger,

Høyeste tillatte dose
av monensinnatrium i
tilskuddsfôr:

3.

–

Tilsetningsstoffet skal tilsettes
fôrblandinger i form av en
premiks.

Bruk forbudt minst det siste
døgnet før slakting.

2.

1.

Andre bestemmelser

6.2.2017

Godkjennings
periodens utløp

8 μg monensin
natrium/kg lever,
nyre og muskel
(våtvekt)

25 μg monensin
natrium/kg hud +
fett (våtvekt)

Midlertidige
grenseverdier
for restmengder
i de relevante
næringsmidlene av
animalsk opprinnelse

25.8.2016
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 47/135

(1)

(Coxidin)

Huvepharma Monensin
NV Belgia
natrium

(handels
betegnelse)

Tilsetnings
stoff

Oppfôrings
kyllinger

Tilsetningsstoffets sammensetning

Metode for bestemmelse av det aktive
stoffet: høytrykksvæskekromatografi
(HPLC) med postkolonnederivatisering
og UV/VIS-påvisning (EN ISOstandardmetode 14183:2008).

Analysemetode(1):

Monensin C: 0,2-0,3 %

Monensin A + B: ikke under 95 %

Monensin A: ikke under 90 %

Sammensetning:

Natriumsalt av polyeter
monokarboksylsyre framstilt av
Streptomyces cinnamonensis, 28682,
LMG S-19095 i pulverform.

C36H61O11Na

Aktivt stoff

Kalsiumkarbonat: qs. 100 %

Perlitt: 15-20 %

Monensinnatrium av teknisk kvalitet
med en aktivitet tilsvarende den hos Kalkuner
monensin: 25 %

Dyreart eller
dyregruppe

Sammensetning, kjemisk formel,
beskrivelse, analysemetode

16 uker

—

Høyeste alder

Høyeste
innhold

60

100
100

125

mg aktivt stoff/kg fullfôr
med et vanninnhold på 12 %

Laveste
innhold

Monensinnatrium må
ikke blandes med andre
koksidiostatika.
I bruksanvisningen angis:

3.

4.

Bruk egnet vernetøy, hansker
og øye- og ansiktsvern. Ved
dårlig ventilasjon i lokalene,
bruk egnet åndedrettsvern.

«Farlig for dyr av hestefamilien.
Denne fôrvaren inneholder
en ionofor: bør ikke brukes
samtidig med tiamulin, og
bør overvåkes for eventuelle
bivirkninger når den brukes
samtidig med andre stoffer med
legemiddelvirkning.»

Tilsetningsstoffet skal tilsettes
fôrblandinger i form av en
granulert premiks.

5.

Godkjennings
periodens utløp

Bruk forbudt minst det siste 10.6.2021
døgnet før slakting .

Andre bestemmelser

2.

1.

Nærmere opplysninger om analysemetoden finnes på Den europeiske unions referanselaboratoriums nettsted: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives.»

51701

Tilsetnings
Navn på
stoffets
innehaveren av
identifikasjons
godkjenning
nummer

8 μg monensin
natrium/kg lever,
nyre og muskel
(våtvekt)

25 μg monensin
natrium/kg hud +
fett (våtvekt)

Midlertidige
grenseverdier
for restmengder
i de relevante
næringsmidlene av
animalsk opprinnelse

Nr. 47/136
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
25.8.2016

25.8.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 47/137

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 496/2011

2016/EØS/47/31

av 20. mai 2011
om godkjenning av natriumbenzoat som tilsetjingsstoff i fôrvarer for avvande smågrisar (innehavar
av godkjenninga: Kemira Oyj)(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

når det gjeld auke av endeleg kroppsvekt og effektivt
fôrforbruk hjå den aktuelle målarten. Styresmakta reknar
ikkje at det er naudsynt med særlege krav om overvaking
etter marknadsføring. Ho stadfesta dessutan den rapporten
om metoden for analyse av tilsetjingsstoffet i fôrvarer
som er lagd fram av det referanselaboratoriet som vart
skipa ved forordning (EF) nr. 1831/2003.

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske
unionen,
med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i
fôrvarer(1), særleg artikkel 9 nr. 2, og
ut frå desse synsmåtane:
1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneheld føresegner om
godkjenning av tilsetjingsstoff i fôrvarer og om vilkår og
framgangsmåtar for å gje slik godkjenning.

2)

I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er
det sendt inn søknad om godkjenning av natriumbenzoat.
Saman med søknaden var òg dei opplysningane og
dokumenta sende inn som krevst i medhald av artikkel 7
nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003.

3)

4)

5)

Vurderinga av stoffet viser at dei vilkåra for godkjenning
som er fastsette i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003,
er oppfylte. Bruken av dette stoffet bør difor godkjennast
slik det er fastlagt i vedlegget til denne forordninga.

6)

Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga,
er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for
næringsmiddelkjeda og dyrehelsa —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Søknaden gjeld godkjenning i kategorien «avlstekniske
tilsetjingsstoff» av natriumbenzoat som tilsetjingsstoff i
fôrvarer for avvande smågrisar.

Artikkel 1
Stoffet som er ført opp i vedlegget og tilhøyrer kategorien
«avlstekniske tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa «andre
avlstekniske tilsetjingsstoff», vert godkjent som tilsetjingsstoff
i fôrvarer på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget.

I ei fråsegn av 1. februar 2011(2) slo Den europeiske
styresmakta for næringsmiddeltryggleik (heretter kalla
«Styresmakta») fast at det stoffet som er ført opp i
vedlegget, under dei framlagde bruksvilkåra ikkje har
nokon skadeverknad på dyrehelsa, menneskehelsa eller
miljøet, og at dette tilsetjingsstoffet har vist gode resultat

Artikkel 2
Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er
kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 20. mai 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
______

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 134 av 21.5.2011, s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 37/2012 av 30. mars 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 6.
(1) TEU L 268 av 18.10.2003, s. 29.
(2) EFSA Journal 2011;9(2):2005.

Namnet til
innehavaren av
godkjenninga

Tilsetjingsstoff

Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, analysemetode

(1)

4d 5

Natriumbenzoat

For fastsetjing av natriumbenzoat i premiksar og fôr:
HPLC-metoden med UV-påvising.

For fastsetjing av natriumbenzoat i tilsetjingsstoff
i fôrvarer: titrimetrisk metode (monografi
01/2008:0123, Den europeiske farmakopeen).

Analysemetode(1)

C7H5O2Na

Natriumbenzoat

Aktivt stoff

Natriumbenzoat: ≥ 99,9 %

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet
Smågrisar
(avvande)

Dyreart eller
dyregruppe

—

Høgste alder

Høgste
innhald

—

4 000

mg aktivt stoff/kg fullfôr
med eit vassinnhald på
12 %

Lågaste
innhald

Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

Kemira Oyj

Avlstekniske tilsetjingsstoff: andre avlstekniske tilsetjingsstoff (betring av ytingsparametrar)

Identifikasjonsnummeret
til tilsetjingsstoffet

VEDLEGG

5. Tryggleikstiltak: pustevern, briller
og hanskar skal nyttast under
handsaminga.

4. Tilrådd minstedose: 4 000 mg/kg.

3. For smågrisar (avvande) opptil 35 kg.

2. Tilskotsfôr som inneheld natriumbenzoat, kan ikkje gjevast direkte til
smågrisar.

1. Tilsetjingsstoffet skal ikkje blandast
med andre kjelder til benzosyre eller
benzoat.

Andre føresegner

10. juni 2021

Godkjenninga
gjeld inntil

Nr. 47/138
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
25.8.2016

25.8.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 47/139

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 515/2011

2016/EØS/47/32

av 25. mai 2011
om godkjenning av vitamin B6 som tilsetjingsstoff i fôrvarer for alle dyreartar(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

bruksvilkåra ikkje har nokon skadeverknad på dyrehelsa,
menneskehelsa eller miljøet(3). Ho stadfesta dessutan den
rapporten om metoden for analyse av tilsetjingsstoffet
i fôrvarer som er lagd fram av referanselaboratoriet for
tilsetjingsstoff i fôrvarer, som vart skipa ved forordning
(EF) nr. 1831/2003.

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske
unionen,

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i
fôrvarer(1), særleg artikkel 9 nr. 2, og

5)

Vurderinga av vitamin B6 viser at dei vilkåra for
godkjenning som er fastsette i artikkel 5 i forordning (EF)
nr. 1831/2003, er oppfylte. Bruken av tilsetjingsstoffet
bør difor godkjennast i samsvar med vedlegget til denne
forordninga.

6)

Ettersom endringane i vilkåra for godkjenninga ikkje
vert gjorde av omsyn til tryggleiken, bør det fastsetjast
ein overgangsperiode for bruk av eksisterande lager
av premiksar og fôrblandingar som inneheld dette
tilsetjingsstoffet.

7)

Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga,
er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for
næringsmiddelkjeda og dyrehelsa —

ut frå desse synsmåtane:

1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneheld føresegner om
godkjenning av tilsetjingsstoff i fôrvarer og om vilkår og
framgangsmåtar for å gje slik godkjenning. I artikkel 10
i den nemnde forordninga er det fastsett at tilsetjingsstoff
som er godkjende i medhald av rådsdirektiv 70/524/
EØF(2), skal vurderast på nytt.

2)

Vitamin B6 vart ved direktiv 70/524/EØF godkjent utan
tidsavgrensing som tilsetjingsstoff i fôrvarer for alle
dyreartar som ein del av gruppa «vitamin, provitamin
og kjemisk veldefinerte stoff med tilsvarande verknad».
Tilsetjingsstoffet vart seinare ført opp i registeret over
tilsetjingsstoff i fôrvarer som eit eksisterande produkt,
i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF)
nr. 1831/2003.

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1
3)

4)

I samsvar med artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF)
nr. 1831/2003 jamført med artikkel 7 i den nemnde
forordninga er det sendt over ein søknad om ny vurdering
av vitamin B6 som tilsetjingsstoff i fôrvarer for alle
dyreartar, med ei oppmoding om at stoffet vert klassifisert
i kategorien «ernæringsmessige tilsetjingsstoff». Saman
med søknaden var òg dei opplysningane og dokumenta
sende inn som krevst i medhald av artikkel 7 nr. 3 i
forordning (EF) nr. 1831/2003.

I ei fråsegn av 9. november 2010 slo Den europeiske
styresmakta for næringsmiddeltryggleik (heretter kalla
«Styresmakta») fast at vitamin B6 under dei framlagde

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 138 av 26.5.2011, s. 40, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 37/2012 av 30. mars 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 6.
(1) TEU L 268 av 18.10.2003, s. 29.
(2) TEF L 270 av 14.12.1970, s. 1.

Preparatet som er ført opp i vedlegget og tilhøyrer kategorien
«ernæringsmessige tilsetjingsstoff», vert godkjent som
tilsetjingsstoff i fôrvarer på dei vilkåra som er fastsette i
vedlegget.

Artikkel 2
Fôr som inneheld vitamin B6 og er merkt i samsvar med direktiv
70/524/EØF eller forordning (EF) nr. 1831/2003, kan framleis
bringast i omsetning og nyttast inntil lagra er tømde.

Artikkel 3
Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er
kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.
(3)

EFSA Journal 2010;8(12):1917.
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Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 25. mai 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

______

25.8.2016

Tilsetjingsstoff

Kjemisk formel, forklaring, analysemetodar

Dyreart eller
dyregruppe

(1)
(2)

2. For fastsetjing av vitamin B6 i premiksar: reversfase
høgtrykksvæskekromatografi kombinert med UVdetektor (RP-HPLC-UV)(2)

1. For fastsetjing av vitamin B6 i tilsetjingsstoff i
fôrvarer: Den europeiske farmakopeen, monografi
0245 – 7. utgåve

Analysemetodar(1)

Reinleikskriterium: minst 98,5 %

Vitamin B6/
Aktivt stoff
pyridoksinhydropyridoksinhydroklorid C8H11NO3.HCl
klorid
Alle dyreartar

—

Lågaste
innhald

—

Høgste innhald

Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
VDLUFA, Bd III, 13.9.1.

3a831

—

Høgste alder

Ernæringsmessige tilsetjingsstoff: vitamin, provitamin og kjemisk veldefinerte stoff med tilsvarande verknad

Identifikasjonsnummeret til tilsetjingsstoffet

VEDLEGG

3. Tryggleikstiltak
for
brukarane:
pustevern, vernebriller og hanskar skal
nyttast under handsaminga.

2. Vitamin B6/pyridoksinhydroklorid kan
òg nyttast i drikkevatn.

1. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet
og premiksen inneheld opplysningar
om lagringstemperatur, lagringstid,
pelleteringsstabilitet og stabilitet i vatn.

Andre føresegner

15. juni 2021

Godkjenninga
gjeld inntil

25.8.2016
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 47/141

Nr. 47/142
25.8.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

25.8.2016
Nr.
47/142

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 516/2011

2016/EØS/47/33

av 25. mai 2011
om endring av forordning (EF) nr. 600/2005 med hensyn til bruken av preparatet av Bacillus
licheniformis DSM 5749 og Bacillus subtilis DSM 5750 i fôr som inneholder maursyre(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

oppfôringskalkuner som inneholder maursyre. Søknaden
inneholdt relevante opplysninger til støtte for den.
Kommisjonen framla søknaden for Myndigheten.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i
fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og

4)

Myndigheten fastslo i sin uttalelse av 7. desember 2010 at
det var konstatert at preparatet av Bacillus licheniformis
DSM 5749 og Bacillus subtilis DSM 5750, som fastsatt
i vedlegget, er forenlig med maursyre til bruk på
oppfôringskalkuner(6).

5)

Vilkårene fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF)
nr. 1831/2003 er oppfylt.

6)

Forordning (EF) nr. 600/2005 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)

2)

3)

I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 kan
vilkårene for godkjenning av et tilsetningsstoff endres
etter søknad fra innehaveren av godkjenningen og på
grunnlag av en uttalelse fra Den europeiske myndighet
for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten»).
Preparatet av Bacillus licheniformis DSM 5749
og Bacillus subtilis DSM 5750, som tilhører
gruppen «mikroorganismer», ble godkjent uten
tidsbegrensning i samsvar med rådsdirektiv 70/524/
EØF(2) som tilsetningsstoff i fôrvarer for purker ved
kommisjonsforordning (EF) nr. 1453/2004(3), for
oppfôringskalkuner og kalver på opptil tre måneder
ved kommisjonsforordning (EF) nr. 600/2005(4), og for
oppfôringssvin og smågriser ved kommisjonsforordning
(EF) nr. 2148/2004(5).

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Vedlegg III til forordning (EF) nr. 600/2005 endres i samsvar
med vedlegget til denne forordning.

Kommisjonen mottok en søknad med anmodning om
endring av vilkårene for godkjenning av preparatet
av Bacillus licheniformis DSM 5749 og Bacillus
subtilis DSM 5750 for å tillate bruk av det i fôr for

Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 25. mai 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
______
(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 138 av 26.5.2011, s. 43, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 37/2012 av 30. mars 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 6.
(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29.
(2) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1.
(3) EUT L 269 av 17.8.2004, s. 3.
(4) EUT L 99 av 19.4.2005, s. 5.
(5) EUT L 370 av 17.12.2004, s. 24.

(6)

EFSA Journal 2011; 9(1):1953.

«E 1700

Tilsetningsstoff

(i forholdet 1/1)

DSM 5750

Bacillus subtilis

DSM 5749

Bacillus licheniformis

Mikroorganismer

EF-nr.

Blanding av Bacillus licheniformis DSM
5749 og Bacillus subtilis DSM 5750 med
minst 3,2 × 109 KDE/g tilsetningsstoff
(1,6 × 109 av hver bakterie)

Kjemisk betegnelse, beskrivelse

Kalver

Oppfôringskalkuner

Dyreart eller
dyregruppe

3 måneder

—

Høyeste alder

Høyeste innhold

1,28 × 109

1,28 × 109

1,28 × 109

1,28 × 109

KDE/kg fullfôr

Laveste
innhold

Godkjenningsperiodens utløp

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet Uten
og premiksen angis lagringstemperatur, tidsbegrensning»
holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet.

Kan brukes i fôrblandinger som inneholder
ett av følgende koksidiostatika: diclazuril,
halofuginon, monensinnatrium, robenidin,
maduramicinammonium, lasalocidnatrium
og konserveringsmiddelet maursyre.

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet Uten
og premiksen angis lagringstemperatur, tidsbegrensning
holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet.

Andre bestemmelser

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 600/2005 skal oppføringen med nummer E 1700, som gjelder Bacillus licheniformis DSM 5749 og Bacillus subtilis DSM 5750 lyde:

VEDLEGG
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Nr. 47/144
25.8.2016
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25.8.2016
Nr.
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 527/2011

2016/EØS/47/34

av 30. mai 2011
om godkjenning av eit preparat av endo-1,4-β-xylanase framstilt av Trichoderma reesei (MUCL
49755), endo-1,3(4)-β-glukanase framstilt av Trichoderma reesei (MUCL 49754) og polygalakturonase
framstilt av Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) som tilsetjingsstoff i fôrvarer for avvande smågrisar
(innehavar av godkjenninga: Aveve NV)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

(heretter kalla «Styresmakta») fast at det preparatet
som er ført opp i vedlegget, under dei framlagde
bruksvilkåra ikkje har nokon skadeverknad på dyrehelsa,
menneskehelsa eller miljøet, og at dette tilsetjingsstoffet
kan auke kroppsvekta og betre fôrfaktoren hjå den aktuelle
målarten. Styresmakta reknar ikkje at det er naudsynt
med særlege krav om overvaking etter marknadsføring.
Ho stadfesta dessutan den rapporten om metoden for
analyse av tilsetjingsstoffet i fôrvarer som er lagd fram
av referanselaboratoriet for tilsetjingsstoff i fôrvarer, som
vart skipa ved forordning (EF) nr. 1831/2003.

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske
unionen,

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i
fôrvarer(1), særleg artikkel 9 nr. 2, og

ut frå desse synsmåtane:

1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneheld føresegner om
godkjenning av tilsetjingsstoff i fôrvarer og om vilkår og
framgangsmåtar for å gje slik godkjenning.

2)

I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003
er det sendt inn søknad om godkjenning av preparatet
av endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av
Trichoderma reesei (MUCL 49755), endo-1,3(4)-βglukanase (EC 3.2.1.6) framstilt av Trichoderma reesei
(MUCL 49754) og polygalakturonase (EC 3.2.1.15)
framstilt av Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), slik
det er fastsett i vedlegget. Saman med søknaden var
òg dei opplysningane og dokumenta sende inn som
krevst i medhald av artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF)
nr. 1831/2003.

3)

4)

Søknaden gjeld godkjenning i kategorien «avlstekniske
tilsetjingsstoff» av det preparatet som er ført opp i
vedlegget, som tilsetjingsstoff i fôrvarer for avvande
smågrisar.

I fråsegnene sine av 8. juli 2009(2) og 2. februar 2011(3) slo
Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 143 av 31.5.2011, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 37/2012 av 30. mars 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 6.
(1) TEU L 268 av 18.10.2003, s. 29.
(2) EFSA Journal (2009) 1186, 1-17.
(3) EFSA Journal (2011); 9(2):2010.

5)

Vurderinga av preparatet som er ført opp i vedlegget, viser
at dei vilkåra for godkjenning som er fastsette i artikkel 5
i forordning (EF) nr. 1831/2003, er oppfylte. Bruken av
dette preparatet bør difor godkjennast i samsvar med
vedlegget til denne forordninga.

6)

Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga,
er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for
næringsmiddelkjeda og dyrehelsa —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1
Preparatet som er ført opp i vedlegget og tilhøyrer
kategorien «avlstekniske tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa
«fordøyingsbetrande middel», vert godkjent som tilsetjingsstoff
i fôrvarer på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget.

Artikkel 2
Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er
kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.

25.8.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 30. mai 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

______

Nr. 47/145

Namnet til
innehavaren
av
godkjenninga

Tilsetjingsstoff

Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, analysemetode

4a 14

Aveve NV

I fast form:

Preparat av endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) framstilt
av Trichoderma reesei (MUCL 49755), endo-1,3(4)β-glukanase (EC 3.2.1.6) framstilt av Trichoderma
reesei (MUCL 49754) og polygalakturonase (EC
3.2.1.15) framstilt av Aspergillus aculeatus (CBS
589.94), med ein aktivitet på minst:

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet

EC 3.2.1.15

Smågrisar
(avvande)

Dyreart eller
dyregruppe
Høgste alder

Høgste
innhald

Polygalakturonase: 46
PGLU

Endo-1,3(4)β-glukanase:
1 230 BGU

Endo-1,4β-xylanase:
2 140 XU

—

Einingar aktivt stoff per kg
fullfôr med eit vassinnhald
på 12 %

Lågaste innhald
Godkjenninga
gjeld inntil

3. Til bruk i fôrblandingar med høgt
innhald av andre polysakkarid enn
stive.

2. For smågrisar (avvande) på opptil
35 kg.

1. Bruksrettleiinga for tilsetjings- 20. juni 2021
stoffet og premiksen inneheld
opplysningar
om
lagringstemperatur,
lagringstid
og
pelleteringsstabilitet.

Andre føresegner

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Karakteristikk av dei aktive stoffa i tilsetjingsstoffet
og i fôrvarer:

Analysemetode (4)

framstilt av Trichoderma reesei, endo-1,3(4)-βglukanase (EC 3.2.1.6) framstilt av Trichoderma
reesei og polygalakturonase (EC 3.2.1.15) framstilt
av Aspergillus aculeatus

Endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8)

Karakteristikk av det aktive stoffet

Polygalakturonase: 230 PGLU/g.

Endo-1,3(4)-β-glukanase: 6 150 BGU/g

Endo-1,4-β-xylanase: 10 700 XU/g

I flytande form:

Polygalakturonase: 460 PGLU(3)/g.

Endo-1,3(4)-β-glukanase: 12 300 BGU(2)/g

Polygalakturonase Endo-1,4-β-xylanase: 21 400 XU(1)/g

EC 3.2.1.6

Endo-1,3(4)-βglukanase

EC 3.2.1.8

Endo-1,4-βxylanase

Kategori: avlstekniske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: fordøyingsbetrande middel

Identifikasjonsnummeret til tilsetjingsstoffet

VEDLEGG

Nr. 47/146
25.8.2016

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

Namnet til
innehavaren
av
godkjenninga

Tilsetjingsstoff

– viskosimetrisk metode basert på redusert
viskositet gjennom verknad av polygalakturonase
på det pektinhaldige substratet, polymetylgalakturonsyre.

– kolorimetrisk metode med måling av det
vassløyselege fargestoffet som vert frigjeve
gjennom verknad av endo-1,3-(4)-β-glukanase
frå bygg-betaglukansubstrat som er kryssbunde
med fargestoff,

– kolorimetrisk metode med måling av det
vassløyselege fargestoffet som vert frigjeve
gjennom verknad av endo-1,4-β-xylanase frå
kveite-arabinoxylansubstrat som er kryssbunde
med fargestoff,

Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, analysemetode

Dyreart eller
dyregruppe
Høgste alder

Høgste
innhald

Einingar aktivt stoff per kg
fullfôr med eit vassinnhald
på 12 %

Lågaste innhald

1 XU er den mengda enzym som frigjer 1 μmol reduserande sukker (xyloseekvivalentar) frå xylan frå havreagner per minutt ved pH 4,8 og 50 ℃.
1 BGU er den mengda enzym som frigjer 1 μmol reduserande sukker (cellobioseekvivalentar) frå β-glukan frå bygg per minutt ved pH 5,0 og 50 ℃.
1 PGLU er den mengda enzym som frigjer 1 μmol reduserande sukker (glukoseekvivalentar) frå polymetylgalakturonsyre (pektinhaldig substrat) per minutt ved pH 4,8 og 35 ℃.
Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

Identifikasjonsnummeret til tilsetjingsstoffet
Andre føresegner

Godkjenninga
gjeld inntil

25.8.2016
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 47/147

Nr. 47/148
25.8.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

25.8.2016
Nr.
47/148

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 528/2011

2016/EØS/47/35

av 30. mai 2011
om godkjenning av endo-1,4-β-xylanase framstilt av Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588)
som tilsetjingsstoff i fôrvarer for avvande smågrisar og for oppfôringssvin (innehavar av
godkjenninga: Danisco Animal Nutrition)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

I ei fråsegn av 1. februar 2011(3) slo Den europeiske
styresmakta for næringsmiddeltryggleik (heretter
kalla «Styresmakta») fast at endo-1,4-β-xylanase (EC
3.2.1.8) framstilt av Trichoderma reesei (ATCC PTA
5588) under dei framlagde bruksvilkåra ikkje har nokon
skadeverknad på dyrehelsa, menneskehelsa eller miljøet,
og at bruken av preparatet kan betre den avlstekniske
utnyttinga. Styresmakta reknar ikkje at det er naudsynt
med særlege krav om overvaking etter marknadsføring.
Ho stadfesta dessutan den rapporten om metoden for
analyse av tilsetjingsstoffet i fôrvarer som er lagd fram
av referanselaboratoriet for tilsetjingsstoff i fôrvarer, som
vart skipa ved forordning (EF) nr. 1831/2003.

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske
unionen,
med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i
fôrvarer(1), særleg artikkel 9 nr. 2, og
ut frå desse synsmåtane:
1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneheld føresegner om
godkjenning av tilsetjingsstoff i fôrvarer og om vilkår og
framgangsmåtar for å gje slik godkjenning.

2)

I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003
er det sendt inn søknad om godkjenning av endo-1,4β-xylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av Trichoderma
reesei (ATCC PTA 5588). Saman med søknaden var
òg dei opplysningane og dokumenta sende inn som
krevst i medhald av artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF)
nr. 1831/2003.

3)

Søknaden gjeld godkjenning i kategorien «avlstekniske
tilsetjingsstoff» av endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8)
framstilt av Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) som
tilsetjingsstoff i fôrvarer for avvande smågrisar og for
oppfôringssvin.

4)

Bruken av dette preparatet vart godkjend for ti år
for oppfôringskjuklingar, verpehøner, ender og
oppfôringskalkunar ved kommisjonsforordning (EF)
nr. 9/2010 (2).

5)

Det er lagt fram nye opplysningar til støtte for ein søknad
om godkjenning av endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8)
framstilt av Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) for
avvande smågrisar og for oppfôringssvin.

6)

Vurderinga av endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) framstilt
av Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) viser at vilkåra
for godkjenning som er fastsette i artikkel 5 i forordning
(EF) nr. 1831/2003, er oppfylte. Bruken av dette preparatet
bør difor godkjennast i samsvar med vedlegget til denne
forordninga.

7)

Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga,
er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for
næringsmiddelkjeda og dyrehelsa —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:
Artikkel 1
Preparatet som er ført opp i vedlegget og tilhøyrer
kategorien «avlstekniske tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa
«fordøyingsbetrande middel», vert godkjent som tilsetjingsstoff
i fôrvarer på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget.
Artikkel 2
Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er
kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 30. mai 2011.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
______
(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 143 av 31.5.2011, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 37/2012 av 30. mars 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 6.
(1) TEU L 268 av 18.10.2003, s. 29.
(2) TEU L 3 av 7.1.2010, s. 10.

(3)

The EFSA Journal 2011;9(2):2008.

Namnet til
innehavaren av
godkjenninga

Tilsetjingsstoff

Samansetnad, kjemisk formel, forklaring,
analysemetode

Danisco
Animal
Nutrition

EC 3.2.1.8

Endo-1,4-βxylanase

Kolorimetrisk metode med måling av
det vassløyselege fargestoffet som vert
frigjeve gjennom verknad av endo-1,4-βxylanase frå kveite-arabinoxylanstoff som
er kryssbundne med azurin.

Analysemetode (2)

Endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) framstilt
av Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588)

Karakteristikk av det aktive stoffet

framstilt av Trichoderma reesei (ATCC
PTA 5588) med ein aktivitet for endo-1,4β-xylanase på minst: 40 000 U(1)/g

Smågrisar
(avvande)
Preparat av endo-1,4-β-xylanase (EC
og opp3.2.1.8)
fôringssvin

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet

Dyreart eller
dyregruppe
Høgste alder

Høgste
innhald

2 000 U

—

Einingar aktivt stoff per kg
fullfôr med eit vassinnhald
på 12 %

Lågaste
innhald

Godkjenninga
gjeld inntil

3. For smågrisar (avvande) på opptil 35 kg.

2. Til bruk i fôr med høgt innhald av andre
polysakkarid enn stive.

1. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet og 20. juni 2021
premiksen inneheld opplysningar om lagringstemperatur, lagringstid og pelleteringsstabilitet.

Andre føresegner

(1) 1 U er den mengda enzym som frigjer 0,5 μmol reduserande sukker (uttrykt som xyloseekvivalentar) frå eit kryssbunde arabinoxylansubstrat frå havreagner per minutt ved pH 5,3 og 50 ℃.
(2) Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
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Kategori: avlstekniske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: fordøyingsbetrande middel

Identifikasjonsnummeret til
tilsetjingsstoffet
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 532/2011

2016/EØS/47/36

av 31. mai 2011
om godkjenning av robenidinhydroklorid som tilsetningsstoff i fôrvarer for avlskaniner og
oppfôringskaniner (innehaver av godkjenningen: Alpharma Belgium BVBA) og om endring av
forordning (EF) nr. 2430/1999 og (EF) nr. 1800/2004(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

godkjenningsvilkårene fastsatt i artikkel 5 i forordning
(EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av dette preparatet
bør derfor godkjennes, som angitt i vedlegget til denne
forordning.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i
fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og

6)

Som følge av at det gis ny godkjenning ved denne
forordning, bør oppføringen for robenidinhydroklorid for
avlskaniner i forordning (EF) nr. 2430/1999 strykes.

7)

Som en ytterligere følge av denne nye godkjenningen,
bør oppføringen for robenidinhydroklorid i vedlegget til
forordning (EF) nr. 1800/2004 endres.

8)

Ettersom endringene i betingelsene for godkjenningen
ikke er knyttet til sikkerhetsgrunner, er det hensiktsmessig
å tillate en overgangsperiode for disponering av
eksisterende lagre av premikser og fôrblandinger
som inneholder dette preparatet, som er godkjent ved
forordning (EF) nr. 2430/1999 for bruk på avlskaniner
og ved forordning (EF) nr. 1800/2004 for bruk på
oppfôringskaniner,

9)

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

ut fra følgende betraktninger:
1)

I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må
tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, godkjennes,
og forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi slik godkjenning. I henhold til artikkel 10
i nevnte forordning skal tilsetningsstoffer som er godkjent
i henhold til rådsdirektiv 70/524/EØF(2), vurderes på nytt.

2)

Robenidinhydroklorid, CAS-nummer 25875-50-7, ble
godkjent for bruk i ti år i samsvar med direktiv 70/524/
EØF som et koksidiostatikum til bruk på oppfôringskaniner ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2430/1999(3)
og på kalkuner, oppfôringskyllinger og oppfôringskaniner
ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1800/2004(4).
Tilsetningsstoffet ble deretter registrert i registeret over
tilsetningsstoffer i fôrvarer som et eksisterende produkt,
i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF)
nr. 1831/2003.

3)

4)

5)

I samsvar med artikkel 10 nr. 2, sammenholdt med
artikkel 7, i forordning (EF) nr. 1831/2003 ble det inngitt
en søknad om ny vurdering av robenidinhydroklorid som
tilsetningsstoff i fôrvarer for avlskaniner og oppfôringskaniner, med anmodning om at det klassifiseres i
kategorien «koksidiostatika og histomonostatika».
Søknaden ble ledsaget av de nødvendige opplysninger
og dokumenter som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i
nevnte forordning.
Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet
(«Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av
7. mars 2011 med at robenidinhydroklorid under de
foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning
på dyrs eller forbrukeres helse eller på miljøet, og
at tilsetningsstoffet er effektivt til bekjempelse av
koksidiose hos oppfôringskaniner(5). Den bekrefter også
rapporten om metoden for analyse av tilsetningsstoffet
i fôrvarer som ble framlagt av Den europeiske unions
referanselaboratorium, som ble opprettet ved forordning
(EF) nr. 1831/2003.
Vurderingen

av

robenidinhydroklorid

viser

at

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 146 av 1.6.2011, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 37/2012 av 30. mars 2012 om endring
av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØStillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 6.
(1) EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.
(2) EFT L 270, 14.12.1970, s. 1.
(3) EFT L 296, 17.11.1999, s. 3.
(4) EUT L 317, 16.10.2004, s. 37.
(5) EFSA Journal 2011;9(3):2102.

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Preparatet oppført i vedlegg I, som tilhører kategorien
«koksidiostatika og histomonostatika», godkjennes som
tilsetningsstoff i fôrvarer på de vilkår som er fastsatt i nevnte
vedlegg.
Artikkel 2
I vedlegg I til forordning (EF) nr. 2430/1999 utgår oppføringen
for tilsetningsstoffet med registreringsnummer E 758, som
gjelder robenidinhydroklorid for avlskaniner.
Artikkel 3
Vedlegget til forordning (EF) nr. 1800/2004 endres i samsvar
med vedlegg II til denne forordning.
Artikkel 4
Premikser og fôrblandinger som er merket i samsvar med
direktiv 70/524/EØF og som inneholder robenidinhydroklorid
og som er godkjent ved forordning (EF) nr. 2430/1999 til bruk
på avlskaniner og ved forordning (EF) nr. 1800/2004 til bruk på
oppfôringskaniner, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes
til eksisterende lagre er tømt.

25.8.2016
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Artikkel 5
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, 31. mai 2011.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

______
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Navn på
innehaveren av
godkjenning

Tilsetningsstoff
(handelsbetegnelse)

Alpharma
Belgium
BVBA

Fastsettelse av robenidinhydrokloridinnhold i fôr: reversfase
høytrykksvæskekromatografi
med UV-påvisning (HPLC/UV) i
samsvar med metode E i vedlegg IV
til kommisjonsforordning (EF)
nr. 152/2009(2).

Analysemetoder(1):

Bis-[4-Cl-benzyliden]hydrazin (AZIN):
≤ 0,5 %

N,N′,N″-Tris[(p-Cl-benzyliden)amino]
guanidin (TRIS): ≤ 0,5 %

Beslektede urenheter:

1,3-bis[(p-klorbenzyliden) amino]guanidinhydroklorid : > 97 %

CAS-nr. 25875-50-7,

C15H13Cl2N5 . HCl,

Robenidinhydroklorid,

Aktivt stoff:

Kalsiumsulfatdihydrat: 894 g/kg

Robenidinhydro- Tilsetningsstoffets sammensetning:
klorid 66g/kg
Robenidinhydroklorid: 66 g/kg
(Cycostat 66G)
Lignosulfonat: 40 g/kg

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse,
analysemetode

Oppfôringskaniner

Avlskaniner

Dyreart eller
dyregruppe

—

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

50

50
66

66

mg aktivt stoff/kg fullfôr
med et vanninnhold på
12 %

Laveste
innhold

5. Bruk de siste fem døgn før slakting
forbudt.

4. Innehaveren av godkjenningen skal
utarbeide og gjennomføre en plan
for overvåking etter markedsføring
med hensyn til resistens mot
Eimeria spp.

3. Sikkerhet: åndedrettsvern, briller
og hansker ved håndtering.

2. Robenidinhydroklorid må ikke
blandes med andre koksidiostatika.

1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes
fôrblandinger som en premiks.

Andre bestemmelser

21. juni
2021

Godkjenningsperiodens utløp

(1) Nærmere opplysninger om analysemetoden finnes på Den europeiske unions referanselaboratoriums nettsted: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.
(2) EUT L 54, 26.2.2009, s. 1.

5 1 758

Koksidiostatika og histomonostatika

Tilsetningsstoffets identifikasjonsnummer

VEDLEGG I

100 μg /kg
våtvekt for alt
annet vev

200 μg/kg
våtvekt for
lever og nyrer

Grenseverdier
for restmengder
i de relevante
næringsmidlene
av animalsk
opprinnelse
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Navn og registreringsnummer til
den personen med
ansvar for å bringe tilsetningsstoffet i omsetning

Tilsetningsstoff
(handelsbetegnelse)

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse

E 758

Alpharma
Belgium
BVBA

Robenidinhydroklorid
66 g/kg
(Cycostat
66G)

Bis-[4-Cl-benzyliden]hydrazin (AZIN):
≤ 0,5 %

N,N′,N″-Tris[(p-Cl-benzyliden)amino]
guanidin (TRIS): ≤ 0,5 %

Beslektede urenheter:

1,3-bis[(p-klorbenzyliden) amino]guanidinhydroklorid, CAS-nr. 25875-50-7,

C15H13Cl2N5. HCl,

Robenidinhydroklorid,

Aktivt stoff:

Kalsiumsulfatdihydrat: 894 g/kg

Lignosulfonat: 40 g/kg

Robenidinhydroklorid: 66 g/kg

Tilsetningsstoffets sammensetning:

Koksidiostatika og andre stoffer med legemiddelvirkning

Tilsetningsstoffets
registreringsnummer

Vedlegget til forordning (EF) nr. 1800/2004 skal lyde:

Kalkuner

Oppfôringskyllinger

Dyreart eller
dyregruppe

«VEDLEGG

VEDLEGG II

—

Høyeste alder

30

30

36

36

mg aktivt stoff/kg fullfôr

Laveste innhold Høyeste innhold

Bruk de siste fem døgn før
slakting forbudt.

Bruk de siste fem døgn før
slakting forbudt.

Andre bestemmelser

29. oktober 2014»

29. oktober 2014

Godkjenningsperiodens utløp
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Nr. 47/154
25.8.2016

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

25.8.2016
Nr.
47/154

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 574/2011

2016/EØS/47/37

av 16. juni 2011
om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF med hensyn til
grenseverdier for nitritt, melamin, Ambrosia spp. og overføring av visse koksidiostatika og
histomonostatika og om konsolidering av vedlegg I og II til direktivet(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

3)

Når det gjelder melamin, vedtok EFSA den 18. mars 2010
en vitenskapelig uttalelse om melamin i næringsmidler og
fôrvarer(3). Resultatene fra EFSA viser at eksponering for
melamin kan føre til at det dannes krystaller i urinveiene.
Disse krystallene forårsaker proksimale tubulære
skader og har blitt observert hos dyr og barn som et
resultat av hendelser der fôr og morsmelkerstatning
har blitt tilsatt melamin, noe som i noen tilfeller har
ført til dødsfall. Codex Alimentarius-kommisjonen
har fastsatt grenseverdier for melamin i fôrvarer og
næringsmidler(4). Da disse grenseverdiene er i samsvar
med konklusjonene i EFSAs uttalelse, bør de for å
beskytte dyrs og menneskers helse inkluderes i vedlegg I
til direktiv 2002/32/EF. Visse tilsetningsstoffer i fôrvarer
bør være unntatt fra grenseverdiene, da det som følge av
den normale produksjonsprosessen ikke er til å unngå at
de har et melamininnhold som overskrider grenseverdien.

4)

Når det gjelder Ambrosia spp., konkluderte EFSA i sin
uttalelse av 4. juni 2010(5) at fuglefôr kan være en viktig
kilde til spredning av Ambrosia spp., særlig i områder
som ikke tidligere har vært angrepet, ettersom fôret
ofte inneholder betydelige mengder ubehandlede frø fra
Ambrosia spp. Ved å forhindre at det brukes fuglefôr
som er forurenset med ubehandlede frø fra Ambrosia
spp., er det derfor trolig mulig å redusere en ytterligere
spredning av Ambrosia spp. i Unionen. Ambrosia spp. er
en fare for folkehelsen på grunn av de allergiframkallende
egenskapene ved plantens pollen. Innånding av
plantepollenet kan blant annet forårsake høysnue og
astma. Det finnes også bevis for at pollen fra Ambrosia
spp. kan forårsake allergier hos dyr. Forekomsten av frø
fra Ambrosia spp. bør derfor begrenses i fôrmidler og
fôrblandinger som inneholder umalte korn og frø, og
det bør fastsettes en grenseverdi for innholdet av frø fra
Ambrosia spp. i umalte korn og frø som er så lav som det

(3)

EFSAs vitenskapsgruppe for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden
(CONTAM) og EFSAs vitenskapsgruppe for materialer som kommer i
kontakt med næringsmidler, enzymer, aromaer og tekniske hjelpestoffer
(CEF), vitenskapelig uttalelse om melamin i næringsmidler og fôrmidler
(«Scientific Opinion on Melamine in Food and Feed»), EFSA Journal 2010;
8(4):1573. [145 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1573. Tilgjengelig på Internett
http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1573.pdf
Rapport om det 33. møte i FAO/WHOs felles program for næringsmiddelstandarder, Codex Alimentarius-kommisjonen, Genève, Sveits, 5.–
9. juli 2010 (ALINORM 10/33/REP).
EFSAs vitenskapsgruppe for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden
(CONTAM), EFSAs vitenskapsgruppe for produkter til bruk ved spesielle
ernæringsmessige behov, ernæring og allergier (NDA) og EFSAs vitenskapsgruppe for plantehelse (PLH), vitenskapelig uttalelse om virkningen på
menneskers eller dyrs helse eller miljøet av forekomsten av frø fra Ambrosia
spp. i fôr («Scientific Opinion on the effect on public or animal health or on
the environment on the presence of seeds of Ambrosia spp. in animal feed»),
EFSA Journal 2010; 8(6):1566 [37 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1566.
Tilgjengelig på Internett: http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1566.
pdf

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/
EF av 7. mai 2002 om uønskede stoffer i fôrvarer(1), særlig
artikkel 8 nr. 1 og artikkel 8 nr. 2 første strekpunkt,

ut fra følgende betraktninger:

1)

2)

I henhold til direktiv 2002/32/EF er det forbudt å bruke
produkter beregnet til fôrvarer som har et innhold av
uønskede stoffer som overskrider grenseverdiene fastsatt
i vedlegg I til nevnte direktiv. For visse uønskede stoffer
skal medlemsstatene foreta undersøkelser for å identifisere
kildene til disse uønskede stoffene dersom grenseverdiene
i vedlegg II til nevnte direktiv overskrides.

Når det gjelder nitritt, viser det seg at produktene
og biproduktene av sukkerbete og sukkerrør og fra
stivelsesframstillingen under visse forhold inneholder
nitrittnivåer som overskrider grenseverdiene som nylig
ble fastsatt i vedlegg I til direktiv 2002/32/EF. Dessuten
viser det seg at analysemetoden for bestemmelse av
nitritt i fôr ikke alltid gir pålitelige analyseresultater med
hensyn til produktene og biproduktene av sukkerbete
og sukkerrør og fra stivelsesframstillingen. Ettersom
Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet
(EFSA) i sin uttalelse av 25. mars 2009(2) konkluderte
at forekomsten av nitritt i animalske produkter ikke gir
grunn til bekymring for menneskers helse, bør de berørte
produktene foreløpig være unntatt fra grenseverdiene for
nitritt i fôrmidler mens nitrittnivåene i disse produktene
og egnede analysemetoder undersøkes nærmere.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 159 av 17.6.2011, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 37/2012 av 30. mars 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 6.
1
( ) EFT L 140 av 30.5.2002, s. 10.
(2) EFSAs vitenskapsgruppe for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden,
vitenskapelig uttalelse om nitritt som uønsket stoff i dyrefôr («Scientific
Opinion on Nitrite as undesirable substances in animal feed»), EFSA Journal (2009) 1017, 1-47. Tilgjengelig på Internett: http://www.efsa.europa.eu/
en/scdocs/doc/1017.pdf

(4)
(5)
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med rimelighet er mulig å oppnå («as low as reasonably
achievable» – ALARA) gjennom god landbrukspraksis
og gode renseteknikker.
5)

Når koksidiostatika og histomonostatika brukes som
godkjente tilsetningsstoffer i fôr, kan det forekomme
overføring av disse stoffene fra ett produksjonsparti til et
annet. Slik overføring kan føre til at fôr som blir framstilt
senere, blir kontaminert med teknisk uunngåelige spor
av disse stoffene, også kalt uunngåelig overføring eller
krysskontaminering, noe som innebærer at koksidiostatika
og histomonostatika kan finnes i fôr der de ikke er tillatt
brukt, også kalt fôr til dyr utenfor målgruppen. Idet det
tas hensyn til god framstillingspraksis bør grenseverdiene
for uunngåelig overføring av koksidiostatika eller
histomonostatika til fôr til dyr utenfor målgruppen
fastsettes i henhold til ALARA-prinsippet (dvs. så lavt
nivå som det med rimelighet er mulig å oppnå). For å
gjøre det mulig for fôrprodusenter å håndtere uunngåelig
overføring bør en overføringsmengde på ca. 3 % av det
høyeste tillatte innhold vurderes som akseptabel for fôr
til mindre følsomme dyrearter utenfor målgruppen, mens
en overføringsmengde på ca. 1 % av det høyeste tillatte
innhold bør vurderes som akseptabel for fôr beregnet på
følsomme dyrearter utenfor målgruppen samt for fôr som
brukes i tiden før slakting. Overføringsmengden på 1 %
bør også vurderes som akseptabel for krysskontaminering
av annet fôr til dyrearter i målgruppen, som ikke er
tilsatt koksidiostatika eller histomonostatika, og for fôr
til dyr utenfor målgruppen som brukes til kontinuerlig
næringsmiddelproduksjon, som melkekyr og verpehøner,
dersom det er fastslått overføring fra fôr til næringsmidler
av animalsk opprinnelse. Dersom fôrmidlene gis direkte
til dyrene, eller dersom det brukes tilskuddsfôr, bør dette
ikke føre til at dyrene eksponeres for et høyere innhold
av et koksodiostatikum eller et histomonostatikum enn de
tilsvarende grenseverdiene for eksponering som gjelder
dersom det brukes bare fullfôr i dagsrasjonen.

Nr. 47/155

6)

Når det gjelder koksidiostatikaene narasin, nicarbazin
og lasalocidnatrium, bør vedlegg I til direktiv 2002/32/
EF endres for å ta hensyn til de nyeste endringene
av godkjenningene av disse stoffene, og følgelig
bør kommisjonsforordning (EF) nr. 124/2009 av
10. februar 2009 om fastsettelse av grenseverdier for
forekomst av koksidiostatika eller histomonostatika i
næringsmidler som følge av uunngåelig overføring av
disse stoffene til fôr til dyr utenfor målgruppen(6) endres
tilsvarende.

7)

Vedlegg I og II til direktiv 2002/32/EF har allerede blitt
endret en rekke ganger. Disse vedleggene bør derfor konsolideres. Med henblikk på å forbedre vedleggenes klarhet og lesbarhet bør de omstruktureres, og terminologien
bør harmoniseres. Da bestemmelsene i vedleggene kommer direkte til anvendelse og er bindende i alle deler, bør
vedleggene fastsettes ved en forordning.

8)

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 I og II til direktiv 2002/32/EF erstattes med teksten i
vedlegget til denne forordning.
Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.
Den får anvendelse fra 1. juli 2011.
Bestemmelsene om Ambrosia spp. får anvendelse fra
1. januar 2011.

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

Utferdiget i Brussel, 16. juni 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

______

(6)

EUT L 140 av 11.2.2009, s. 7.
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VEDLEGG

Vedlegg I og II til direktiv 2002/32/EF skal lyde:
«VEDLEGG I
GRENSEVERDIER FOR UØNSKEDE STOFFER, SOM NEVNT I ARTIKKEL 3 NR. 2
Del I: UORGANISKE FORURENSENDE STOFFER OG NITROGENFORBINDELSER
Uønsket stoff

1. Arsen(1)

Grenseverdi i mg/
kg (ppm) i fôr med et
vanninnhold på 12 %

Produkter beregnet til fôrvarer

Fôrmidler,

2

med unntak av:
— mel av gress, av tørket luserne og av tørket kløver, samt tørket
sukkerbetemasse og tørket melasse av sukkerbetemasse

4

— palmekjerneekspeller

4(2)

— fosfater og kalkholdige havalger

10

— kalsiumkarbonat

15

— magnesiumoksid og magnesiumkarbonat

20

— fisk, andre vanndyr samt produkter av disse

25(2)

— algemel og fôrmidler framstilt av alger

40(2)

Jernpartikler brukt som markør
Tilsetningsstoffer i fôrvarer
forbindelser av sporstoffer,

50
som

tilhører

funksjonsgruppene

30

med unntak av:
— kobbersulfat-pentahydrat og kobberkarbonat

50

— sinkoksid, mangan(II)oksid og kobberoksid

100

Tilskuddsfôr,

4

med unntak av:
— mineralfôr

12

Fullfôr,

2

med unntak av:
— fullfôr til fisk og pelsdyr
2. Kadmium

10(2)

Fôrmidler av vegetabilsk opprinnelse

1

Fôrmidler av animalsk opprinnelse

2

Fôrmidler av mineralsk opprinnelse,

2

med unntak av:
— fosfater

10

Tilsetningsstoffer som tilhører funksjonsgruppen forbindelser av
sporstoffer,

10

med unntak av:
–

kobberoksid,
monohydrat

mangan(II)oksid,

sinkoksid

og

mangansulfat,

30
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Uønsket stoff

Produkter beregnet til fôrvarer

Nr. 47/157

Grenseverdi i mg/
kg (ppm) i fôr med et
vanninnhold på 12 %

Tilsetningsstoffer som tilhører funksjonsgruppene bindemidler og
antiklumpemidler

2

Premikser(6)

15

Tilskuddsfôr,

0,5

med unntak av:
— mineralfôr
- - som inneholder < 7 % fosfor(8)

5

- - som inneholder ≥ 7 % fosfor(8)

0,75 per 1 %
fosfor(8), høyst 7,5

— tilskuddsfôr til kjæledyr
Fullfôr,

2
0,5

med unntak av:

3. Fluor(7)

— fullfôr til storfe (med unntak av kalver), sauer (med unntak av
lam), geiter (med unntak av kje) og fisk

1

— fullfôr til kjæledyr

2

Fôrmidler,

150

med unntak av:
— fôrmidler av animalsk opprinnelse, med unntak av krepsdyr som
f.eks. krill

500

— krepsdyr som f.eks. krill

3 000

— fosfater

2 000

— kalsiumkarbonat

350

— magnesiumoksid

600

— kalkholdige halvalger

1 000

Vermikulitt (E 561)

3 000

Tilskuddsfôr
— som inneholder ≤ 4 % fosfor(8)

500

— som inneholder > 4 % fosfor(8)

125 per 1 % fosfor(8)

Fullfôr,

150

med unntak av:
— fullfôr til svin,

100

— fullfôr til fjørfe (med unntak av kyllinger) og fisk

350
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Uønsket stoff

Produkter beregnet til fôrvarer

— fullfôr til kyllinger

25.8.2016

Grenseverdi i mg/
kg (ppm) i fôr med et
vanninnhold på 12 %

250

— fullfôr til storfe, sauer og geiter

4. Bly

- - i laktasjon

30

- - andre

50

Fôrmidler,

10

med unntak av:
— grøntfôr(3)

30

— fosfater og kalkholdige havalger

15

— kalsiumkarbonat

20

— gjær

5

Tilsetningsstoffer som tilhører funksjonsgruppen forbindelser av
sporstoffer,

100

med unntak av:
— sinkoksid

400

— mangan(II)oksid, jern(II)karbonat, kobberkarbonat

200

Tilsetningsstoffer som tilhører funksjonsgruppene bindemidler og
antiklumpemidler,

30

med unntak av:
— klinoptilolitt av vulkansk opprinnelse

60

Premikser(6)

200

Tilskuddsfôr,

10

med unntak av:

5. Kvikksølv(4)

— mineralfôr

15

Fullfôr

5

Fôrmidler,

0,1

med unntak av:
— fisk, andre vanndyr samt produkter av disse

0,5

— kalsiumkarbonat

0,3

Fôrblandinger,

0,1

med unntak av:
— mineralfôr

0,2

— fôrblandinger til fisk

0,2

— fôrblandinger til hunder, katter og pelsdyr

0,3
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Uønsket stoff

6. Nitritt(5)

Produkter beregnet til fôrvarer

Fôrmidler,

Nr. 47/159

Grenseverdi i mg/
kg (ppm) i fôr med et
vanninnhold på 12 %

15

med unntak av:
— fiskemel

30

— ensilasje

—

— produkter og biprodukter av sukkerbete og sukkerrør og fra
stivelsesframstilling

—

Fullfôr,

15

med unntak av:

7. Melamin(9)

— fullfôr med et vanninnhold på over 20 % til hunder og katter

—

Fôr,

2,5

med unntak av tilsetningsstoffene:

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

(7)
(8)
(9)

— guanidineddiksyre

—

— urea

—

— biuret

—

Grenseverdiene viser til samlet arseninnhold.
På anmodning fra vedkommende myndigheter skal ansvarlig driftsleder utføre en analyse for å vise at innholdet av uorganisk arsen
er lavere enn 2 ppm. Denne analysen er særlig viktig for algearten Hizikia fusiforme.
Grøntfôr omfatter produkter beregnet til fôrvarer som høy, ensilasje, friskt gress osv.
Grenseverdiene viser til samlet kvikksølvinnhold.
Grenseverdiene er uttrykt som natriumnitritt.
Grenseverdien som er fastsatt for premikser, tar hensyn til tilsetningsstoffene med det høyeste innholdet av bly og kadmium og
ikke til hvor følsomme de forskjellige dyreartene er overfor bly og kadmium. Som fastsatt i artikkel 16 i europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i fôrvarer (EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29) og for
å verne dyrs og menneskers helse er produsenten av premikser ansvarlig ikke bare for å overholde grenseverdiene for premikser,
men også for å sikre at bruksanvisningen for premiksene er i samsvar med grenseverdiene for tilskuddsfôr og fullfôr.
Grenseverdiene gjelder en analytisk bestemmelse av fluor, der ekstraksjon utføres med saltsyre 1 N i 20 minutter ved
omgivelsestemperatur. Likeverdige ekstraksjonsmetoder kan anvendes dersom det kan dokumenteres at den anvendte
ekstraksjonsmetoden har likeverdig ekstraksjonseffektivitet.
Prosentandelen av fosfor i fôr med et vanninnhold på 12 %.
Grenseverdien gjelder bare melanin. Det vil på et senere tidspunkt bli vurdert å la de strukturelt beslektede forbindelsene cyanursyre,
ammelin og ammelid inngå i grenseverdien.

DEL II: MYKOTOKSINER
Uønsket stoff

1. Aflatoksin B1

Produkter beregnet til fôrvarer

Grenseverdi i mg/
kg (ppm) i fôr med et
vanninnhold på 12 %

Fôrmidler

0,02

Tilskuddsfôr og fullfôr,

0,01

med unntak av:
— fôrblandinger til melkekyr og kalver, melkesauer og lam,
melkegeiter og kje, smågriser og kyllinger

0,005
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Uønsket stoff

2. Meldrøye
(Claviceps
purpurea)

Produkter beregnet til fôrvarer

25.8.2016

Grenseverdi i mg/
kg (ppm) i fôr med et
vanninnhold på 12 %

— fôrblandinger til storfe (med unntak av melkekyr og kalver),
sauer (med unntak av melkesauer og lam), geiter (med unntak av
melkegeiter og kje), svin (med unntak av smågriser) og fjørfe (med
unntak av kyllinger)

0,02

Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder umalt korn

1 000

DEL III: NATURLIGE PLANTEGIFTER
Uønsket stoff

1. Fri gossypol

Produkter beregnet til fôrvarer

Fôrmidler,

Grenseverdi i mg/
kg (ppm) i fôr med et
vanninnhold på 12 %

20

med unntak av:
— bomullsfrø

5 000

— bomullsfrøkaker og bomullsfrømel

1 200

Fullfôr,

20

med unntak av:

2. Hydrogencyanid

— fullfôr til storfe (med unntak av kalver)

500

— fullfôr til sauer (med unntak av lam) og geiter (med unntak av
kje)

300

— fullfôr til fjørfe (med unntak av verpehøner) og kalver

100

— fullfôr til kaniner, lam, kje og svin (med unntak av smågriser)

60

Fôrmidler,

50

med unntak av:
— linfrø

250

— linfrøkaker

350

— maniokaprodukter og mandelkaker

100

Fullfôr,

50

med unntak av:

3. Teobromin

— fullfôr til kyllinger (< 6 uker)

10

Fullfôr,

300

med unntak av:
— fullfôr til svin,

200

— fullfôr til hunder, kaniner, hester og pelsdyr

50
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Uønsket stoff

Produkter beregnet til fôrvarer

4. Vinyltiooxazolidon Fullfôr til fjørfe,
(5- vinyloxazolidin2-tion)
med unntak av:

5. Flyktig
sennepsolje(1)

Nr. 47/161

Grenseverdi i mg/
kg (ppm) i fôr med et
vanninnhold på 12 %

1 000

— fullfôr til verpehøner

500

Fôrmidler,

100

med unntak av:
— rapskaker

4 000

Fullfôr,

150

med unntak av:
— fullfôr til storfe (med unntak av kalver), sauer (med unntak av
lam) og geiter (med unntak av kje)
— fullfôr til svin (med unntak av smågris) og fjørfe
(1)

1 000

500

Grenseverdiene er uttrykt som allylisotiocyanat.

DEL IV: ORGANISKE KLORHOLDIGE FORBINDELSER (MED UNNTAK AV DIOKSINER OG PCB)
Uønsket stoff

Produkter beregnet til fôrvarer

1.

Aldrin(1)

Fôrmidler og fôrblandinger,

2.

Dieldrin(1)

med unntak av:

3.

0,1(2)

— fôrblandinger til fisk

0,02(2)

Kamfeklor
(tok- Fisk, andre vanndyr samt produkter av disse,
safen) — summen
av
indikatorforbindelsene CHB 26, med unntak av:
50 og 62(3)
— fiskeolje

Klordan (summen av Fôrmidler og fôrblandinger,
cis- og transisomerer
og av oksyklordan,
uttrykt som klordan) med unntak av:
— fett og olje

5.

0,01(2)

— fett og olje

Fullfôr til fisk
4.

Grenseverdi i mg/
kg (ppm) i fôr med et
vanninnhold på 12 %

DDT (summen av Fôrmidler og fôrblandinger,
DDT-, DDD- (eller
TDE-) og DDEisomerer, uttrykt som med unntak av:
DDT)
— fett og olje

0,02

0,2
0,05
0,02

0,05
0,05

0,5
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Uønsket stoff

6.

Produkter beregnet til fôrvarer

Endosulfan (summen Fôrmidler og fôrblandinger,
av alfa- og betaisomerer og av
med unntak av:
endosulfansulfat,
uttrykt som
— mais og avledede produkter fra bearbeiding av mais
endosulfan)

8.

9.

Grenseverdi i mg/
kg (ppm) i fôr med et
vanninnhold på 12 %

0,1

0,2

— oljeholdige frø og avledede produkter fra bearbeiding av
oljeholdige frø, med unntak av vegetabilsk råolje

0,5

— vegetabilsk råolje

1,0

— fullfôr til fisk
7.

25.8.2016

Endrin (summen av Fôrmidler og fôrblandinger,
endrin og delta-ketoendrin, uttrykt som
med unntak av:
endrin)

0,005
0,01

— fett og olje

0,05

Heptaklor (summen
av heptaklor og
heptaklorepoksid,
uttrykt som
heptaklor)

Fôrmidler og fôrblandinger,

0,01

— fett og olje

0,2

Heksaklorbenzen
(HCB)

Fôrmidler og fôrblandinger,

0,01

med unntak av:

med unntak av:
— fett og olje

0,2

Fôrmidler og fôrblandinger,

0,02

10. Heksaklorsyklo
heksan (HCH)
— alfa-isomerer

med unntak av:

— beta-isomerer

— fett og olje

0,2

Fôrmidler,

0,01

med unntak av:
— fett og olje

0,1

Fôrblandinger,

0,01

med unntak av:
— fôrblandinger til melkekyr
— gammaisomerer

Fôrmidler og fôrblandinger,

0,005
0,2

med unntak av:
— fett og olje
()
(2)
(3)
1

Isolert eller sammen, uttrykt som dieldrin.
Grenseverdi for aldrin og dieldrin, isolert eller sammen, uttrykt som dieldrin.
Nummerering i henhold til Parlar, foran nummeret skrives enten «CHB» eller «Parlar»:
CHB 26: 2-endo,3-ekso,5-endo,6-ekso,8,8,10,10-oktaklorbornan,
CHB 50: 2-endo,3-ekso,5-endo,6-ekso,8,8,9,10,10-nonaklorbornan,
CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonaklorbornan.

2,0
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DEL V: DIOKSINER OG PCB

Uønsket stoff

1.

Dioksiner (summen av
polyklorerte dibenzopara-dioksiner (PCDD)
og polyklorerte
dibenzofuraner
(PCDF)), uttrykt i
toksisitetsekvivalenter
i henhold til Verdens
helseorganisasjon
(WHO), ved bruk
av WHO-TEF
(toksisitetsekvivalens
faktorer, 1997(4))

Produkter beregnet til fôrvarer

Fôrmidler av vegetabilsk opprinnelse,

Grenseverdi i ng WHOPCDD/F-TEQ/kg (ppt)
((1),(2)) i fôr med et
vanninnhold på 12 %
0,75

med unntak av:
—

vegetabilske oljer og biprodukter av disse

Fôrmidler av mineralsk opprinnelse

0,75
1,0

Fôrmidler av animalsk opprinnelse:
—

animalsk fett, herunder melkefett og fett i egg

2,0

—

andre produkter fra landdyr, herunder melk og melkeprodukter
samt egg og eggprodukter

0,75

—

fiskeolje

6,0

—

fisk, andre vanndyr samt produkter av disse, med unntak av
fiskeolje og hydrolysater av fiskeprotein som inneholder mer enn
20 % fett(3)

1,25

—

hydrolysater av fiskeprotein som inneholder mer enn 20 % fett

2,25

Tilsetningsstoffene kaolinleire, kalsiumsulfat-dihydrat, vermikulitt,
natrolitt-fonolitt, syntetisk kalsiumaluminat og klinoptilolitt av
sedimentær opprinnelse som tilhører funksjonsgruppene bindemidler og
antiklumpemidler

0,75

Tilsetningsstoffer i fôrvarer som tilhører funksjonsgruppen forbindelser
av sporstoffer

1,0

Premikser

1,0

Fôrblandinger,

0,75

med unntak av:

2.

Summen av dioksiner
og dioksinlignende
PCB (summen av
polyklorerte dibenzopara-dioksiner
(PCDD), polyklorerte
dibenzofuraner
(PCDF) og
polyklorerte bifenyler
(PCB)), uttrykt i
toksisitetsekvivalenter
i henhold til Verdens
helseorganisasjon
(WHO), ved bruk
av WHO-TEF
(toksisitetsekvivalens
faktorer, 1997(4))

—

fôrblandinger til kjæledyr og fisk

—

fôrblandinger til pelsdyr

Fôrmidler av vegetabilsk opprinnelse,

2,25
—
1,25

med unntak av:
—

vegetabilske oljer og biprodukter av disse

Fôrmidler av mineralsk opprinnelse

1,5
1,5

Fôrmidler av animalsk opprinnelse:
—

animalsk fett, herunder melkefett og fett i egg

3,0

—

andre produkter fra landdyr, herunder melk og melkeprodukter
samt egg og eggprodukter

1,25

—

fiskeolje

24,0

—

fisk, andre vanndyr samt produkter av disse, med unntak av
fiskeolje og hydrolysater av fiskeprotein som inneholder mer enn
20 % fett(3)

4,5

—

hydrolysater av fiskeprotein som inneholder mer enn 20 % fett

11,0
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Produkter beregnet til fôrvarer

Grenseverdi i ng WHOPCDD/F-TEQ/kg (ppt)
((1),(2)) i fôr med et
vanninnhold på 12 %

Tilsetningsstoffene kaolinleire, kalsiumsulfat-dihydrat, vermikulitt,
natrolitt-fonolitt, syntetisk kalsiumaluminat og klinoptilolitt av
sedimentær opprinnelse som tilhører funksjonsgruppene bindemidler og
antiklumpemidler

1,5

Tilsetningsstoffer i fôrvarer som tilhører funksjonsgruppen forbindelser
av sporstoffer

1,5

Premikser

1,5

Fôrblandinger,

1,5

Uønsket stoff

med unntak av:

(1)
()
2

(3)

(4)

—

fôrblandinger til kjæledyr og fisk

7,0

—

fôrblandinger til pelsdyr

—

Øvre konsentrasjoner: De øvre konsentrasjonene beregnes ut fra den antagelsen at alle verdier for de forskjellige forbindelsene
som ligger under grensen for mengdebestemmelse, er lik grensen for mengdebestemmelse.
Grenseverdien som gjelder særskilt for dioksiner (PCDD/F), får fortsatt anvendelse i et begrenset tidsrom. Produkter beregnet
til fôrvarer nevnt i nr. 1 skal i dette tidsrommet overholde både grenseverdiene for dioksiner og grenseverdiene for summen av
dioksiner og dioksinlignende PCB.
Fersk fisk og andre vanndyr som leveres direkte og brukes uten mellomliggende behandling til produksjon av fôr til pelsdyr, er
ikke underlagt grenseverdiene, mens grenseverdier på 4,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg produkt og 8,0 ng WHO-PCDD/F-PCBTEQ/kg produkt gjelder for fersk fisk og en grenseverdi på 25,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg produkt gjelder for fiskelever
som brukes som fôr direkte til kjæledyr, dyr i zoologisk hage eller dyr på sirkus, eller som brukes som fôrmidler til produksjon
av fôr til kjæledyr. Produktene eller bearbeidede animalske proteiner fra slike dyr (pels- og kjæledyr, dyr i zoologisk hage og
dyr på sirkus) kan ikke inngå i næringsmiddelkjeden og er forbudt å bruke som fôr til produksjonsdyr som holdes, oppfôres eller
oppdrettes med tanke på produksjon av næringsmidler.
WHO-TEF til vurdering av helserisiko for mennesker, basert på konklusjonene fra WHOs møte i Stockholm (Sverige) 15.–
18. juni 1997 (Van den Berg et al., (1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for
Wildlife. Environmental Health Perspectives, 106(12), 775).
Forbindelse

Dibenzo-p-dioksiner
dibenzofuraner (PCDF)

(PCDD)

TEF-verdi

og

Forbindelse

TEF-verdi

«Dioksinlignende» PCB: Non-orto PCB +
Mono-orto PCB

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

Non-orto PCB

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

PCB 77

0,0001

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

PCB 81

0,0001

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

PCB 126

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

PCB 169

0,01

OCDD

0,0001

Mono-orto PCB

2,3,7,8-TCDF

0,1

PCB 105

0,0001

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

PCB 114

0,0005

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

PCB 118

0,0001

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCB 123

0,0001

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 156

0,0005

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

PCB 157

0,0005

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 167

0,00001

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

PCB 189

0,0001

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001

Forkortelser: «T» = tetra, «Pe» = penta, «Hx» = heksa, «Hp» = hepta, «O» = okta, «CDD» = klordibenzodioksin, «CDF» = klorodibenzofuran, «CB»
= klorbifenyl.
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DEL VI: SKADELIGE BOTANISKE URENHETER
Produkter beregnet til
fôrvarer

Uønsket stoff

1.

Grenseverdi i mg/
kg (ppm) i fôr med et
vanninnhold på 12 %

Ugressfrø og frukt som ikke er malt eller knust, og som inneholder Fôrmidler og
alkaloider, glukosider eller andre giftige stoffer, isolert eller sammen, fôrblandinger
herunder

3 000

— Datura sp.

1 000

2.

Crotalaria spp.

Fôrmidler og
fôrblandinger

100

3.

Frø og skall fra Ricinus communis L., Croton tiglium L. og Abrus Fôrmidler og
precatorius L. samt avledede produkter av disse(1), isolert eller fôrblandinger
sammen

10(2)

Fôrmidler og
Uavskallet bøk – Fagus silvatica L.
fôrblandinger
Oljejatropha – Jatropha curcas L.
Indisk sennepskål — Brassica juncea (L.) Czern. og Coss. ssp.
integrifolia (West.) Thell.
7. Sennepskål — Brassica juncea (L.) Czern. og Coss. ssp. juncea
8. Kinesisk sennepskål — Brassica juncea (L.) Czern. og Coss. ssp.
juncea var. lutea Batalin
9. Svartsennep — Brassica nigra (L.) Koch
10. Etiopisk sennepskål — Brassica carinata A. Braun

4.
5.
6.

11. Frø fra Ambrosia spp.

Frø og frukter
fra planteartene
oppført til venstre
samt avledede
produkter av disse
kan forekomme
i fôr bare som
sporstoffer som
ikke kan bestemmes
kvantitativt

Fôrmidler,

50

med unntak av

(1)
(2)

— hirse (korn
av Panicum
miliaceum L.)
og sorghum
(korn av
Sorghum
bicolor (L)
Moench s.l.)
som ikke gis
direkte til dyr
som fôr

200

Fôrblandinger som
inneholder umalte
korn og frø

50

I den grad innholdet kan bestemmes ved analytisk mikroskopi.
Omfatter også deler av frøskall.

DEL VII: GODKJENTE TILSETNINGSSTOFFER SOM ETTER UUNNGÅELIG OVERFØRING
FOREKOMMER I FÔR TIL DYR UTENFOR MÅLGRUPPEN

Koksidiostatika

1.

Dekokinat

Produkter beregnet til fôrvarer(1)

Fôrmidler

Grenseverdi i mg/
kg (ppm) i fôr med et
vanninnhold på 12 %

0,4

Fôrblandinger til
— eggleggende fjørfe og livkyllinger (> 16 uker)

0,4

— oppfôringskyllinger i tiden før slakting da bruk av dekokinat er
forbudt (fôr brukt i tilbakeholdingstiden)

0,4
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Koksidiostatika

2.

Diclazuril

Produkter beregnet til fôrvarer(1)

25.8.2016

Grenseverdi i mg/
kg (ppm) i fôr med et
vanninnhold på 12 %

— andre dyrearter

1,2

Premikser til bruk i fôr der bruk av dekokinat ikke er tillatt

(2)

Fôrmidler

0,01

Fôrblandinger til
— eggleggende fjørfe, livkyllinger (> 16 uker) og oppfôringskalkuner
(> 12 uker)

0,01

— oppfôringskaniner og avlskaniner i tiden før slakting da bruk av
diclazuril er forbudt (fôr brukt i tilbakeholdingstiden)

0,01

— andre dyrearter enn eggleggende fjørfe (< 16 uker),
oppfôringskyllinger, perlehøns og oppfôringskalkuner (< 12 uker)

0,03

Premikser til bruk i fôr der bruk av diclazuril ikke er tillatt
3.

Halofuginon
hydrobromid

Fôrmidler

(2)
0,03

Fôrblandinger til
— eggleggende fjørfe, livkyllinger og kalkuner (> 12 uker)

0,03

— oppfôringskyllinger og kalkuner (< 12 uker) i tiden før slakting
da bruk av halofuginonhydrobromid er forbudt (fôr brukt i
tilbakeholdingstiden)

0,03

— andre dyrearter

0,09

Premikser til bruk i fôr der bruk av halofuginonhydrobromid ikke er
tillatt
4.

Lasalocid
natrium

Fôrmidler

(2)

1,25

Fôrblandinger til
— hunder, kalver, kaniner, hester, melkeproduserende dyr, eggleggende
fjørfe, kalkuner (> 16 uker) og livkyllinger (> 16 uker)

1,25

— oppfôringskyllinger, livkyllinger (< 16 uker) og kalkuner
(< 16 uker) i tiden før slakting da bruk av lasalocidnatrium er
forbudt (fôr brukt i tilbakeholdingstiden)

1,25

— andre dyrearter

3,75

Premikser til bruk i fôr der bruk av lasalocidnatrium ikke er tillatt
5.

Alfamaduramicin
ammonium

Fôrmidler

(2)
0,05
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Koksidiostatika

Produkter beregnet til fôrvarer(1)

Nr. 47/167

Grenseverdi i mg/
kg (ppm) i fôr med et
vanninnhold på 12 %

Fôrblandinger til
— hester, kaniner, kalkuner (> 16 uker), eggleggende fjørfe og
livkyllinger (> 16 uker)

0,05

— oppfôringskyllinger og kalkuner (< 16 uker) i tiden før slakting
da bruk av alfa-maduramicinammonium er forbudt (fôr brukt i
tilbakeholdingstiden)

0,05

— andre dyrearter

0,15

Premikser til bruk i fôr der bruk av alfa-maduramicinammonium ikke
er tillatt
6.

Monensin
natrium

Fôrmidler

(2)

1,25

Fôrblandinger til

7.

Narasin

— hester, hunder, små drøvtyggere (sauer og geiter), ender, storfe,
melkekyr, eggleggende fjørfe, livkyllinger (> 16 uker) og kalkuner
(> 16 uker)

1,25

— oppfôringskyllinger, livkyllinger (< 16 uker) og kalkuner
(< 16 uker) i tiden før slakting da bruk av monensinnatrium er
forbudt (fôr brukt i tilbakeholdingstiden)

1,25

— andre dyrearter

3,75

Premikser til bruk i fôr der bruk av monensinnatrium ikke er tillatt

(2)

Fôrmidler

0,7

Fôrblandinger til

8.

Nicarbazin

— kalkuner, kaniner, hester, eggleggende fjørfe og livkyllinger
(> 16 uker)

0,7

— andre dyrearter

2,1

Premikser til bruk i fôr der bruk av narasin ikke er tillatt

(2)

Fôrmidler

1,25

Fôrblandinger til
— hester, eggleggende fjørfe og livkyllinger (> 16 uker)

1,25

— andre dyrearter

3,75
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9.

Robenidin
hydroklorid

Produkter beregnet til fôrvarer(1)

25.8.2016

Grenseverdi i mg/
kg (ppm) i fôr med et
vanninnhold på 12 %

Premikser til bruk i fôr der bruk av nicarbazin (alene eller kombinert
med narasin) ikke er tillatt

(2)

Fôrmidler

0,7

Fôrblandinger til

10. Salino
mycinnatrium

— eggleggende fjørfe og livkyllinger (> 16 uker)

0,7

— oppfôringskyllinger, oppfôrings- og avlskaniner og kalkuner i tiden
før slakting da bruk av robenidinhydroklorid er forbudt (fôr brukt i
tilbakeholdingstiden)

0,7

— andre dyrearter

2,1

Premikser til bruk i fôr der bruk av robenidinhydroklorid ikke er tillatt

(2)

Fôrmidler

0,7

Fôrblandinger til

11. Semduramicin
natrium

— hester, kalkuner, eggleggende fjørfe og livkyllinger (> 12 uker)

0,7

— oppfôringskyllinger, livkyllinger (< 12 uker) og oppfôringskaniner
i tiden før slakting da bruk av salinomycinnatrium er forbudt (fôr
brukt i tilbakeholdingstiden)

0,7

— andre dyrearter

2,1

Premikser til bruk i fôr der bruk av salinomycinnatrium ikke er tillatt

(2)

Fôrmidler

0,25

Fôrblandinger til
— eggleggende fjørfe og livkyllinger (> 16 uker)

0,25

— oppfôringskyllinger i tiden før slakting da bruk av
semduramicinnatrium er forbudt (fôr brukt i tilbakeholdingstiden)

0,25

— andre dyrearter

0,75

Premikser til bruk i fôr der bruk av semduramicinnatrium ikke er tillatt
(1)
()
2

(2)

Uten at det berører godkjente grenseverdier innenfor rammen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003
(EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29).
Grenseverdien for stoffet i premiksen er den konsentrasjon som ikke medfører et innhold av stoffet på over 50 % av grenseverdiene
som er fastsatt for fôret når bruksanvisningen for premiksen følges.
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VEDLEGG II
TILTAKSGRENSER FOR AT MEDLEMSSTATER SKAL INNLEDE UNDERSØKELSER, I SAMSVAR
MED ARTIKKEL 4 NR. 2
DEL: DIOKSINER OG PCB

Uønskede stoffer

1.

Tiltaksgrense
i ng WHOPCDD/F-TEQ/
kg (ppt) ((1),(2))
i fôr med et
vanninnhold på
12 %

Merknader
og tilleggs
opplysninger
(f.eks. hva slags
undersøkelser
som skal foretas)

0,5

(4)

0,5

(4)

0,5

(4)

— animalsk fett, herunder melkefett
og fett i egg

1,0

(4)

— andre produkter fra landdyr,
herunder melk og melkeprodukter
samt egg og eggprodukter

0,5

(4)

— fiskeolje

5,0

(5)

— fisk, andre vanndyr samt produkter
og biprodukter av disse, med
unntak av fiskeolje og hydrolysater
av fiskeprotein som inneholder mer
enn 20 % fett

1,0

(5)

— hydrolysater av fiskeprotein som
inneholder mer enn 20 % fett

1,75

(5)

Tilsetningsstoffer
funksjonsgruppene
antiklumpemidler

som
tilhører
bindemidler og

0,5

(5)

Tilsetningsstoffer
funksjonsgruppen
sporstoffer,

som
tilhører
forbindelser av

0,5

(4)

Premikser

0,5

(4)

Fôrblandinger,

0,5

(4)

Produkter beregnet til fôrvarer

Dioksiner
(summen
av Fôrmidler av vegetabilsk opprinnelse,
polyklorerte
dibenzo-paradioksiner (PCDD) og polyklorerte
dibenzofuraner (PCDF)), uttrykt med unntak av
i toksisitetsekvivalenter i henhold
til
Verdens
helseorganisasjon
(WHO), ved bruk av WHO-TEF
(toksisitetsekvivalensf aktorer, — vegetabilske oljer og biprodukter
av disse
1997(3))
Fôrmidler av mineralsk opprinnelse
Fôrmidler av animalsk opprinnelse:

med unntak av
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Uønskede stoffer

Produkter beregnet til fôrvarer

— fôrblandinger til kjæledyr og fisk
— fôrblandinger til pelsdyr
2.

Dioksinlignende PCB (summen Fôrmidler av vegetabilsk opprinnelse,
av polyklorerte bifenyler (PCB)),
uttrykt i toksisitetsekvivalenter i
henhold til Verdens helseorganisa- med unntak av
sjon (WHO), ved bruk av WHOTEF (toksisitetsekvivalensfaktorer,
1997(1))
— vegetabilske oljer og biprodukter
av disse

25.8.2016

Tiltaksgrense
i ng WHOPCDD/F-TEQ/
kg (ppt) ((1),(2))
i fôr med et
vanninnhold på
12 %

Merknader
og tilleggs
opplysninger
(f.eks. hva slags
undersøkelser
som skal foretas)

1,75

(5)

—
0,35

(4)

0,5

(4)

0,35

(4)

— animalsk fett, herunder melkefett
og fett i egg

0,75

(4)

— andre produkter fra landdyr,
herunder melk og melkeprodukter
samt egg og eggprodukter

0,35

(4)

— fiskeolje

14,0

(5)

— fisk, andre vanndyr samt produkter
av disse, med unntak av fiskeolje
og hydrolysater av fiskeprotein
som inneholder mer enn 20 %
fett(3)

2,5

(5)

— hydrolysater av fiskeprotein som
inneholder mer enn 20 % fett

7,0

(5)

Tilsetningsstoffer
funksjonsgruppene
antiklumpemidler

som
tilhører
bindemidler og

0,5

(4)

Tilsetningsstoffer
funksjonsgruppen
sporstoffer

som
tilhører
forbindelser av

0,35

(4)

Premikser

0,35

(4)

Fôrblandinger,

0,5

(4)

3,5

(5)

Fôrmidler av mineralsk opprinnelse
Fôrmidler av animalsk opprinnelse:

med unntak av
— fôrblandinger til kjæledyr og fisk
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Uønskede stoffer

Produkter beregnet til fôrvarer

Tiltaksgrense
i ng WHOPCDD/F-TEQ/
kg (ppt) ((1),(2))
i fôr med et
vanninnhold på
12 %

— fôrblandinger til pelsdyr

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

Nr. 47/171

Merknader
og tilleggs
opplysninger
(f.eks. hva slags
undersøkelser
som skal foretas)

—

WHO-TEF til vurdering av helserisiko for mennesker, basert på konklusjonene fra WHOs møte i Stockholm (Sverige) 15.–18.
juni 1997 (Van den Berg et al., (1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife.
Environmental Health Perspectives, 106(12), 775).
Øvre konsentrasjoner: De øvre konsentrasjonene beregnes ut fra den antagelsen at alle verdier for de forskjellige forbindelsene som
ligger under grensen for mengdebestemmelse, er lik grensen for mengdebestemmelse.
Kommisjonen skal gjennomgå disse tiltaksgrensene samtidig med at den gjennomgår grenseverdiene for summen av dioksiner og
dioksinlignende PCB.
Identifisering av forurensningskilden. Så snart kilden er identifisert, treffes egnede tiltak der det er mulig, for å redusere eller fjerne
forurensningskilden.
I mange tilfeller vil det være unødvendig å undersøke forurensningskilden fordi bakgrunnsnivået i noen områder er nær eller over
tiltaksgrensen. Dersom tiltaksgrensen er overskredet, skal likevel alle opplysninger om prøvetakingsperiode, sted, fiskearter osv.,
registreres med tanke på framtidige tiltak for å styre forekomsten av dioksiner og dioksinlignende forbindelser i disse fôrmidlene.
Forbindelse

Dibenzo-p-dioksiner
dibenzofuraner (PCDF)

(PCDD)

TEF-verdi

og

Forbindelse

TEF-verdi

«Dioksinlignende» PCB: Non-orto PCB +
Mono-orto PCB

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

Non-orto PCB

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

PCB 77

0,0001

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

PCB 81

0,0001

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

PCB 126

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

PCB 169

0,01

OCDD

0,0001

Mono-orto PCB

2,3,7,8-TCDF

0,1

PCB 105

0,0001

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

PCB 114

0,0005

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

PCB 118

0,0001

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCB 123

0,0001

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 156

0,0005

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

PCB 157

0,0005

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 167

0,00001

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

PCB 189

0,0001

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001

Forkortelser: «T» = tetra, «Pe» = penta, «Hx» = heksa, «Hp» = hepta, «O» = okta, «CDD» = klordibenzodioksin, «CDF» = klorodibenzofuran, «CB»
= klorbifenyl.»
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 575/2011
av 16. juni 2011
om katalogen over fôrmidler(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR ––

3)

Kommisjonen har vurdert de framlagte endringene, bekreftet at framgangsmåten og vilkårene fastsatt i artikkel 26 i forordning (EF) nr. 767/2009 er fulgt, og godkjenner endringene i den form de har fått som følge av
vurderingen.

4)

Ettersom det skal gjøres svært mange endringer i forordning (EU) nr. 242/2010, bør den av hensyn til sammenheng, klarhet og forenkling oppheves og erstattes.

5)

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

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 767/2009 av 13. juli 2009 om omsetning og bruk av
fôrvarer, endring av europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 1831/2003 og oppheving av rådsdirektiv 79/373/
EØF, kommisjonsdirektiv 80/511/EØF, rådsdirektiv 82/471/
EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EF og 96/25/EF samt
kommisjonsvedtak 2004/217/EF(1), særlig artikkel 26 nr. 2 og
3, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 242/2010 av 19. mars
2010 om opprettelse av en katalog over fôrmidler(2) ble
første versjon av katalogen over fôrmidler opprettet. Den
består av den listen over fôrmidler som allerede er oppført
i del B i vedlegget til direktiv 96/25/EF, og kolonne 2, 3
og 4 i vedlegget til direktiv 82/471/EØF samt en ordliste som erstatter punkt IV i del A i vedlegget til direktiv
96/25/EF.
Aktuelle representanter for de europeiske fôrvaresektorene har i samråd med andre berørte parter og i samarbeid
med vedkommende nasjonale myndigheter utarbeidet
endringer til forordning (EU) nr. 242/2010, idet de har
tatt hensyn til relevant erfaring fra uttalelser avgitt av Den
europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet samt til
den vitenskapelige eller tekniske utvikling. Endringene
dreier seg om innføring av nye poster og forbedring av
eksisterende poster.

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Katalogen over fôrmidler nevnt i artikkel 24 i forordning
(EF) nr. 767/2009 opprettes som fastsatt i vedlegget til denne
forordning.
Artikkel 2
Forordning (EU) nr. 242/2010 oppheves.
Henvisninger til den opphevede forordningen skal forstås som
henvisninger til denne forordning.
Artikkel 3
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 16. juni 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
________

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 159 av 17.6.2011, s. 25, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 37/2012 av 30. mars 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 6.
(1) EUT L 229 av 1.9.2009, s. 1.
2
( ) EUT L 77 av 24.3.2009, s. 17.
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VEDLEGG

KATALOG OVER FÔRMIDLER
DEL A
Alminnelige bestemmelser
1) Det skal være frivillig for driftsansvarlige for fôrforetak å bruke denne katalogen. Betegnelsen på et fôrmiddel
oppført i del C kan imidlertid brukes bare på et fôrmiddel som oppfyller kravene i den aktuelle posten.
2) Alle poster i listen over fôrmidler i del C skal overholde restriksjonene på bruk av fôrmidler i samsvar med gjeldende
regelverk i Unionen. Driftsansvarlige for fôrforetak som bruker et fôrmiddel oppført i katalogen, skal sikre at det er
i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 767/2009.
3) I samsvar med god praksis som nevnt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 183/2005 skal fôrmidler være fri for kjemiske
urenheter fra produksjonsprosessen og for tekniske hjelpestoffer, med mindre det er fastsatt en særlig grenseverdi i
katalogen.
4) Et fôrmiddels botaniske renhet skal være minst 95 %. Botaniske urenheter som rester av andre oljeholdige frø og
frukter fra en tidligere produksjonsprosess, skal imidlertid ikke overstige 0,5 % for hver type oljeholdige frø eller
frukt. Dersom disse alminnelige reglene fravikes, skal det fastsettes en særlig grenseverdi i listen over fôrmidler i
del C.
5) Den alminnelige betegnelsen eller det alminnelige uttrykket for én eller flere av behandlingsmetodene som er
oppført i siste kolonne i ordlisten over behandlingsmetoder i del B, kan føyes til fôrmiddelets navn for å angi at det
har gjennomgått den angitte behandlingen.
6) Dersom produksjonsprosessen for et fôrmiddel skiller seg fra beskrivelsen av den angitte behandlingsmetoden
i ordlisten over behandlingsmetoder i del B, skal produksjonsprosessen framgå av beskrivelsen av det aktuelle
fôrmiddelet.
7) For en rekke fôrmidler kan det brukes synonymer. Slike synonymer står i hakeparentes i kolonnen «Betegnelse» i
posten for det aktuelle fôrmiddelet i listen over fôrmidler i del C.
8) I beskrivelsen av fôrmidlene i listen over fôrmidler i del C brukes ordet «produkt» i stedet for «biprodukt» for
å avspeile markedssituasjonen og den terminologien som driftsansvarlige for fôrforetak vanligvis bruker for å
framheve fôrmidlenes kommersielle verdi.
9) Planters botaniske navn er oppgitt bare i beskrivelsen i den første posten for den aktuelle planten i listen over
fôrmidler i del C.
10) Det avgjørende for om det ved merking av et fôrmiddel oppført i katalogen er påkrevd å oppgi dets analytiske
bestanddeler, er hvorvidt et bestemt produkt inneholder en bestemt bestanddel i høy konsentrasjon, eller hvorvidt
produktets ernæringsmessige egenskaper er endret som følge av produksjonsprosessen.
11) I artikkel 15 bokstav g) i forordning (EF) nr. 767/2009 sammenholdt med nr. 6 i vedlegg I til samme forordning er det
fastsatt merkingskrav med hensyn til vanninnhold. I artikkel 16 nr. 1 bokstav b) i samme forordning sammenholdt
med dens vedlegg V er det fastsatt merkingskrav med hensyn til andre analytiske bestanddeler. I henhold til nr. 5 i
vedlegg I til forordning (EF) nr. 767/2009 skal dessuten innholdet av aske som er uløselig i saltsyre, angis dersom
det generelt overstiger 2,2 %, eller for visse fôrmidler dersom det overstiger grenseverdien fastsatt i det relevante
avsnittet i vedlegg V til forordningen. Enkelte poster i listen over fôrmidler i del C avviker imidlertid fra disse
reglene på følgende måter:
a) De obligatoriske opplysningene om analytiske bestanddeler i listen over fôrmidler i del C erstatter de obligatoriske opplysningene fastsatt i det relevante avsnittet i vedlegg V til forordning (EF) nr. 767/2009.
b) Dersom det i kolonnen for obligatoriske opplysninger i listen over fôrmidler i del C ikke er angitt analytiske
bestanddeler som det er påkrevd å angi i samsvar med det relevante avsnittet i vedlegg V til forordning (EF)
nr. 767/2009, er det ikke nødvendig å angi noen av disse bestanddelene på etiketten. Dersom det for aske som er
uløselig i saltsyre, ikke er fastsatt noen grenseverdi i listen over fôrmidler i del C, skal innholdet angis dersom
det overstiger 2,2 %.
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c) Dersom det er fastsatt én eller flere særskilte verdier for vanninnhold i kolonnen «Obligatoriske opplysninger»
i listen over fôrmidler i del C, skal disse verdiene anvendes i stedet for verdiene i nr. 6 i vedlegg I til forordning
(EF) nr. 767/2009. Dersom vanninnholdet er under 14 %, er det imidlertid ikke obligatorisk å angi det. Dersom
det ikke er fastsatt noen særskilt verdi for vanninnhold i nevnte kolonne, får nr. 6 i vedlegg I til forordning (EF)
nr. 767/2009 anvendelse.
12) Med «teknisk kvalitet» menes kvaliteten på et stoff som er framstilt i en kontrollert kjemisk eller fysisk prosess som
oppfyller de kravene som gjelder i henhold til Unionens fôrvareregelverk.
13) En driftsansvarlig for et fôrforetak som hevder at en fôrvare har flere egenskaper enn dem som er oppgitt i kolonnen
«Beskrivelse» i listen over fôrvarer i del C, må overholde artikkel 13 i forordning (EF) nr. 767/2009. Dessuten kan
fôrmidler ha særlige ernæringsformål i samsvar med artikkel 9 og 10 i forordning (EF) nr. 767/2009.

DEL B
Ordliste over behandlingsmetoder
Behandlingsmetode

Definisjon

Alminnelig betegnelse/uttrykk

1

Luftseparering

Atskilling av partikler ved hjelp av en luftstrøm. Luftseparert

2

Aspirering

Metode for ved hjelp av en luftstrøm å fjerne Aspirert
støv, fine partikler og andre deler med svevestoffer fra korn under transport.

3

Blansjering

Metode som består av varmebehandling av et Blansjert
organisk stoff ved koking eller damping for å
denaturere naturlige enzymer, bløtgjøre vev og
fjerne rå aromaer, etterfulgt av nedsenking i
kaldt vann for å stanse kokingen.

4

Bleking

Fjerning av naturlig farge.

5

Kjøling

Senking av temperaturen til under omgivelses- Kjølt
temperaturen, men over frysepunktet, for å bedre produktets holdbarhet.

6

Hakking

Redusering av partikkelstørrelsen ved hjelp av Hakket
én eller flere kniver.

7

Rensing

Fjerning av fremmedlegemer (f.eks. steiner) Renset/sortert
eller plantedeler, f.eks. løse stråpartikler, skall
eller ugress.

8

Konsentrering(1)

Økning av visse innholdsstoffer ved å fjerne Konsentrat, konsentrert
vann og/eller andre bestanddeler.

9

Kondensering

Et stoffs overgang fra gass til flytende form.

10

Koking

Endring av fôrmidlers fysiske og kjemiske Kokt
egenskaper ved tilførsel av varme.

11

Knusing

Redusering av partikkelstørrelsen ved hjelp av Knust, finmalt
en knuser.

12

Krystallisering

Rensing av en løsning ved å omdanne væske til Krystallisert
krystaller. Urenheter i væsken bindes vanligvis
ikke til krystallenes gitterstruktur.

13

Avskalling(2)

Fjerning av ytre lag fra korn, frø, frukter, nøt- Avskallet, delvis avskallet
ter osv.

14

Skrelling/pilling

Fjerning av skalldeler fra bønner, korn og frø, Skrelt eller pillet
vanligvis med fysiske metoder.

Bleket

Kondensert
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Definisjon
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Alminnelig betegnelse/uttrykk

15

Avpektinisering

Ekstrahering av pektiner fra et fôrmiddel.

Avpektinisert

16

Uttørking

Metode for å trekke ut fuktighet.

Uttørket

17

Avsliming

Metode for å fjerne slimlaget på et produkts Avslimet
overflate.

18

Avsukring

Hel eller delvis fjerning av mono- og disakkari- Avsukret, delvis avsukret
der fra melasse og annet sukkerholdig materiale
ved hjelp av kjemiske eller fysiske prosesser.

19

Avgiftning

Metode for å ødelegge giftstoffer eller redusere Avgiftet
konsentrasjonen av dem.

20

Destillering

Fraksjonering av væsker ved koking og opp- Destillert
samling av den kondenserte dampen i en separat
beholder.

21

Tørking

Konservering av produkter ved naturlig eller Tørket (soltørket eller kunstig
kunstig tørking.
tørket)

22

Ensilering

Oppbevaring av fôrmidler i silo, eventuelt med Ensilert
konserveringsmidler eller under anaerobe forhold, eventuelt med tilsetningsstoffer i ensilasje.

23

Fordamping

Redusering av vanninnhold.

24

Ekspandering

Varmebehandling der kraftig fordamping av Ekspandert
vanninnholdet i et produkt fører til at produktet
splittes opp.

25

Oljeutvinning ved pressing

Fjerning av olje/fett ved pressing.

26

Ekstrahering

Fjerning av fett eller olje fra materialer ved Ekstrakt/mel og fett/olje, mehjelp av organisk løsemiddel, eller av sukker el- lasse/pulp og sukker eller anler andre vannløselige bestanddeler ved hjelp av dre vannløselige bestanddeler
vandig løsemiddel.

27

Ekstrudering

Varmebehandling der kraftig fordamping av Ekstrudert
vanninnholdet i et produkt fører til at produktet
splittes opp, samtidig med at produktet passerer
gjennom en åpning.

28

Gjæring

Metode der mikroorganismer som bakterier, Gjæret
sopp eller gjær framstilles eller brukes for å endre materialers kjemiske sammensetning eller
egenskaper.

29

Filtrering

Separering av en blanding av flytende og faste Filtrert
materialer ved å la væsken passere gjennom et
porøst medium eller en membran.

30

Flakframstilling

Valsing av et dampbehandlet produkt.

31

Tørr formaling

Fysisk bearbeiding av korn for å redusere par- Mel, kli, fôrmel(3)
tikkelstørrelsen og lette oppdelingen i kornets
bestanddeler (dvs. mel, kli og fôrmel).

32

Fraksjonering

Atskilling av fragmenter av fôrmidler ved sik- Fraksjonert
ting og/eller med en luftstrøm som fjerner de
lette skalldelene.

33

Fragmentering

Metode for å bryte opp et fôrmiddel i fragmen- Fragmentert
ter.

Fordampet

Ekspeller/kake og olje/fett

Flak
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Alminnelig betegnelse/uttrykk

34

Steking

Metode for å varmebehandle fôrmidler i olje el- Stekt
ler fett.

35

Gelering

Metode for å danne en gel, som er et fast, ge- Gelert
lélignende materiale med egenskaper som kan
variere fra bløtt og tyntflytende til hardt og seigt,
vanligvis ved hjelp av geleringsmidler.

36

Granulering

Behandling av fôrmidler for å oppnå en bestemt Granulert
partikkelstørrelse og konsistens.

37

Formaling

Redusering av faste fôrmidlers partikkelstør- Formalt
relse ved tørr eller våt bearbeiding.

38

Oppvarming

Varmebehandling foretatt på særlige vilkår.

39

Hydrogenering

Omdanning, ved hjelp av en katalysator, av Hydrogenert, delvis hydrogeumettede glyserider til mettede glyserider (av nert
olje og fettstoffer) eller frie fettsyrer, eller av reduserende sukker til tilsvarende polyoler.

40

Hydrolyse

Redusering av molekylstørrelsen ved egnet be- Hydrolysert
handling med vann og eventuelt enten enzymer
eller syre/base.

41

Flytendegjøring

Omdanning av et fast stoff eller en gass til en Flytendegjort
væske.

42

Maserasjon

Mekanisk redusering av fôrmidlers størrelse, Maserert
ofte med tilsetning av vann eller andre væsker.

43

Malting

Igangsetting av spiring av korn for å aktivere Maltet
naturlige enzymer som kan omdanne stivelse til
gjærbare karbohydrater og proteiner til aminosyrer og peptider.

44

Smelting

Overgang fra fast til flytende tilstand ved tilfø- Smeltet
ring av varme.

45

Mikronisering

Metode for å redusere den gjennomsnittlige par- Mikronisert
tikkelstørrelsen i et fast materiale til mikrometerstørrelse.

46

Forvelling

Delvis koking ved et kort oppkok.

47

Pasteurisering

Oppvarming til en kritisk temperatur i et nær- Pasteurisert
mere angitt tidsrom for å eliminere skadelige
mikroorganismer, etterfulgt av rask nedkjøling.

48

Skrelling

Fjerning av skrell/skall fra frukt og grønnsaker. Skrelt

49

Pelletering

Pressing i pelletform.

50

Polering

Polering av avskallet korn, f.eks. ris, ved å ro- Polert
tere det i tromler, slik at det blir blankt.

51

Pregelatinering

Modifisering av stivelse for å gi den en vesentlig Pregelatinert(4), puffet
bedre evne til å svelle i kaldt vann.

Varmebehandlet

Forvellet («parboiled»)

Pellet
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Behandlingsmetode

52

Pressing(5)

Definisjon

Nr. 47/177

Alminnelig betegnelse/uttrykk

Fysisk fjerning av væsker som fett, olje, vann Ekspeller/kake
eller saft fra faste stoffer.
materialer)

(oljeholdige

Pulp, pressrester (frukt osv.)
Presset pulp (sukkerbeter)
53

Raffinering

Fjerning av urenheter eller uønskede bestandde- Raffinert, delvis raffinert
ler ved fysisk/kjemisk behandling.

54

Risting

Oppvarming av fôrmidler i tørr tilstand for å Ristet
bedre fordøyeligheten, forsterke fargen og/eller
begrense naturlige antinæringsstoffer

55

Valsing

Redusering av partikkelstørrelsen ved å presse Valset
fôrmiddelet, f.eks. korn, mellom valser.

56

Beskyttelse mot nedbryting Metode som enten ved fysisk behandling med Beskyttet mot nedbryting i
i vom
bruk av varme, trykk, damp eller en kombina- vom
sjon av disse og/eller ved hjelp av tekniske hjelpestoffer beskytter næringsstoffene mot nedbryting i vommen.

57

Sikting/sålding

Atskilling av partikler av forskjellig størrelse Siktet, såldet
ved å riste eller helle fôrmidler gjennom en eller
flere sikter.

58

Skumming

Mekanisk utskilling av det flytende øverste la- Skummet
get i en væske, f.eks. melkefett.

59

Skiving

Skjæring av fôrmidler i skiver

60

Bløtlegging/støpsetting

Fukting og bløtgjøring av fôrmidler, vanligvis Bløtlagt, støpt
frø, for å redusere koketiden, lette fjerningen
av frøskall, fremme vannopptaket for å aktivere
spiringsprosessen eller redusere konsentrasjonen av naturlig forekommende antinæringsstoffer.

61

Spraytørking

Redusering av vanninnholdet i en væske ved å Spraytørket
omdanne fôrmiddelet til en tåke som det blåses
varm luft gjennom, slik at forholdet mellom
overflate og vekt økes.

62

Damping

Metode for oppvarming og koking ved hjelp av Dampet
damp under trykk for å øke fordøyeligheten.

63

Tørristing

Oppvarming med tørr varme, vanligvis brukt Tørristet
på oljefrø, f.eks. for å fjerne naturlig forekommende antinæringsstoffer.

64

Ultrafiltrering

Filtrering av væsker gjennom en membran som Ultrafiltrert
bare små molekyler kan trenge gjennom.

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

Skivet, snittet

I tysk utgave kan «Konzentrieren» eventuelt erstattes med «Eindicken». Tilsvarende alminnelig betegnelse/uttrykk blir da «eingedickt».
«Avskalling» kan eventuelt erstattes med «skrelling» eller «pilling». Tilsvarende alminnelig betegnelse/uttrykk blir da «skrelt»
eller «pillet».
I fransk utgave kan betegnelsen «issues» eventuelt benyttes.
I tysk utgave kan uttrykket «aufgeschlossen» og betegnelsen «Quellwasser» (i forbindelse med stivelse) benyttes. I dansk utgave
kan uttrykket «kvældning» og betegnelsen «kvældet» (i forbindelse med stivelse) benyttes.
I fransk utgave kan «Pressage» eventuelt erstattes med «Extraction mécanique».
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DEL C
Liste over fôrmidler
1. Korn og produkter framstilt av korn
Nummer

Betegnelse

Beskrivelse

Obligatoriske opplysninger

1.1.1

Bygg

Korn av Hordeum vulgare L. Kan være beskyttet mot nedbryting i Metode for beskyttelse mot
nedbryting i vom dersom det
vom.
er relevant

1.1.2

Bygg, puffet

Produkt framstilt av malt eller knust bygg ved behandling under fuk- Stivelse
tige, varme forhold og under trykk.

1.1.3

Bygg, ristet

Produkt av delvis risting av bygg, med svak farge.

Stivelse, dersom > 10 %
Råprotein, dersom > 15 %

1.1.4

Byggflak

Produkt framstilt ved damping og valsing av avskallet bygg. Kan Stivelse
inneholde en liten andel skalldeler. Kan være beskyttet mot nedbryMetode for beskyttelse mot
ting i vom.
nedbryting i vom dersom det
er relevant

1.1.5

Byggfiber

Produkt fra framstilling av byggstivelse. Består av deler av endos- Råtrevler
perm og hovedsakelig av fiber.
Råprotein, dersom > 10 %

1.1.6

Byggskall

Produkt fra framstilling av etanolstivelse etter tørrformaling, sikting Råtrevler
og avskalling av byggkorn.
Råprotein, dersom > 10 %

1.1.7

Byggfôrmel

Produkt fra framstilling av byggryn eller mel av siktet, avskallet Råtrevler
bygg. Består hovedsakelig av deler av endosperm og finere skalldeStivelse
ler samt noen sikterester.

1.1.8

Byggprotein

Produkt av bygg framkommet etter utskilling av stivelse og kli. Be- Råprotein
står hovedsakelig av protein.
Stivelse

1.1.9

Byggproteinfôr

Produkt av bygg som framkommer etter utskilling av stivelse. Består Vanninnhold, dersom < 45 %
hovedsakelig av protein og deler av endosperm. Kan være tørket.
eller > 60 %
Dersom vanninnhold < 45 %:
— Råprotein
— Stivelse

1.1.10

Pressaft fra bygg

Produkt av bygg som framkommer etter våt ekstrahering av protein Råprotein
og stivelse.

1.1.11

Byggkli

Produkt fra melframstilling av siktede korn av avskallet bygg. Består Råtrevler
hovedsakelig av skalldeler og deler av korn der størsteparten av endospermen er fjernet.

1.1.12

Flytende byggstivelse

Sekundær stivelsesfraksjon fra framstilling av stivelse fra bygg.

Dersom vanninnhold < 50 %:
— Stivelse

1.1.13

Sikterester av maltbygg

Produkt fra rensing av maltbygg, bestående av små maltbyggkorn og Råtrevler
deler av knuste maltbyggkorn som er utskilt før maltingen.
Råaske, dersom > 2,2 %

1.1.14

Støv av maltbygg og malt

Kornstøv aspirert under transport av korn.

Råtrevler

1.1.15

Skall fra maltbygg

Produkt fra rensing av maltbygg, bestående av skalldeler og støv.

Råtrevler

1.1.16

Byggdrank, fast

Produkt fra framstilling av etanol av bygg. Inneholder den faste de- Vanninnhold, dersom < 65 %
len av biproduktet fra destilleringen.
eller > 88 %
Dersom vanninnhold < 65 %:
— Råprotein
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1.1.17

Betegnelse

Byggdrank, flytende

Beskrivelse

Nr. 47/179

Obligatoriske opplysninger

Produkt fra framstilling av etanol av bygg. Inneholder den løselige Vanninnhold, dersom < 45 %
delen av biproduktet fra destilleringen.
eller > 70 %
Dersom vanninnhold < 45 %:
— Råprotein

1.1.18

Malt(1)

Produkt av spiret korn som er tørket, formalt og/eller ekstrahert.

1.1.19

Maltspirer(1)

Produkt fra spiring av maltkorn og rensing av malt, bestående av
spirer, kornstøv, skall og små, knuste maltkorn. Kan være formalt.

1.2.1

Mais(1)

Korn av Zea mays L. ssp. mays. Kan være beskyttet mot nedbryting Metode for beskyttelse mot
nedbryting i vom dersom det
i vom.
er relevant

1.2.2

Maisflak

Produkt framstilt ved damping og valsing av avskallet mais. Kan Stivelse
inneholde en liten andel skalldeler.

1.2.3

Maisfôrmel

Produkt fra framstilling av mel eller gryn av mais. Består hovedsake- Råtrevler
lig av skalldeler og deler av korn der det er fjernet mindre endosperm
Stivelse
enn i maiskli.

1.2.4

Maiskli

Produkt fra framstilling av mel eller gryn av mais. Består hovedsake- Råtrevler
lig av skalldeler og deler av maiskim samt deler av endosperm.

1.2.5

Maiskolber

De indre kjernene i maisaks. Omfatter stokk, korn og blader.

Råtrevler
Stivelse

1.2.6

Sikterester av mais

Maisdeler som blir igjen etter sikting.

1.2.7

Maisfiber

Produkt fra framstilling av maisstivelse. Består hovedsakelig av fi- Vanninnhold, dersom < 50 %
ber.
eller > 70 %
Dersom vanninnhold < 50 %:
— Råtrevler

1.2.8

Maisgluten

Produkt fra framstilling av maisstivelse. Består hovedsakelig av glu- Råprotein
ten som framkommer ved utskilling av stivelsen.
Vanninnhold, dersom < 70 %
eller > 90 %

1.2.9

Maisglutenfôr

Produkt fra framstilling av maisstivelse. Består av kli og pressaft fra
mais. Kan også inneholde knust mais og rester fra ekstrahering av
olje fra maiskim. Andre stivelsesprodukter og produkter fra foredling eller gjæring av stivelsesprodukter kan være tilsatt. Kan være
tørket.

Vanninnhold, dersom < 40 %
eller > 65 %
Dersom vanninnhold < 40 %:
— Råprotein
— Råtrevler
— Stivelse
— Råfett

1.2.10

Maiskim

Produkt fra framstilling av gryn, mel eller stivelse av mais. Består Vanninnhold, dersom < 40 %
hovedsakelig av maiskim, skalldeler og deler av endosperm.
eller > 60 %
Dersom vanninnhold < 40 %:
— Råprotein
— Råfett

1.2.11

Maiskimekspeller

Produkt fra utvinning av olje ved pressing av bearbeidet maiskim, Råprotein
der rester av endosperm og frøskall kan henge igjen.
Råfett

1.2.12

Maiskim-mel

Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering av bearbeidet mais- Råprotein
kim.

1.2.13

Rå maiskimolje

Produkt framstilt av maiskim.

1.2.14

Mais, puffet

Produkt framstilt av malt eller knust mais ved behandling under fuk- Stivelse
tige, varme forhold og under trykk.

Råfett

Nr. 47/180

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nummer

1.2.15

Betegnelse

Maisbløtleggingsvann

Beskrivelse

Konsentrert flytende fraksjon fra bløtlegging av mais.
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Vanninnhold, dersom < 45 %
eller > 65 %
Dersom vanninnhold < 45 %:
— Råprotein

1.2.16

Sukkermaisensilasje

Biprodukt fra maisforedlingsindustrien, bestående av maiskolber og Råtrevler
svøp som er snittet og drenert eller presset. Framstilt ved snitting av
kolber, svøp og blader av sukkermais. Inneholder også noen sukkermaiskjerner.

1.3.1

Hirse

Korn av Panicum miliaceum L.

1.4.1

Havre

Korn av Avena sativa L. og andre dyrkede arter av havre.

1.4.2

Avskallet havre

Avskallede korn av havre. Kan være dampbehandlet.

1.4.3

Havreflak

Produkt fra dampbehandling og valsing av avskallet havre. Kan Stivelse
inneholde en liten andel skalldeler.

1.4.4

Havrefôrmel

Produkt fra framstilling av havregryn og mel av siktet, avskallet Råtrevler
havre. Består hovedsakelig av havrekli og endosperm.
Stivelse

1.4.5

Havrekli

Produkt fra melframstilling av siktede korn av avskallet havre. Be- Råtrevler
står hovedsakelig av skalldeler og deler av korn der størsteparten av
endospermen er fjernet.

1.4.6

Havreskall

Produkt fra avskalling av havrekorn.

1.4.7

Havre, puffet

Produkt framstilt av malt eller knust havre ved behandling under fuk- Stivelse
tige, varme forhold og under trykk.

1.4.8

Havregryn

Renset og avskallet havre.

Metode for beskyttelse mot
nedbryting i vom dersom det
er relevant

Råtrevler

Råtrevler
Stivelse

1.4.9

Havremel

Produkt framstilt ved formaling av havrekorn.

Råtrevler
Stivelse

1.4.10

Havrefôrmel

Havreprodukt med høyt innhold av stivelse, etter avskalling.

Råtrevler

1.4.11

Fôrhavre

Produkt fra framstilling av havregryn og mel av siktet, avskallet Råtrevler
havre. Består hovedsakelig av havrekli og endosperm.

1.5.1

Kinoafrø, ekstrahert

Rensede hele frø av kinoaplanten (Chenopodium quinoa Willd.) der
saponinet i frøets ytre lag er fjernet.

1.6.1

Bruddris

Produkt fra bearbeiding av ris (Oryza sativa L.), bestående hovedsa- Stivelse
kelig av små og/eller knuste korn.

1.6.2

Ris, slipt

Avskallet ris der klien og kimen er helt eller delvis fjernet ved sli- Stivelse
ping.

1.6.3

Ris, pregelatinert

Produkt framstilt av slipt ris eller bruddris ved behandling under fuk- Stivelse
tige, varme forhold og under trykk.

1.6.4

Ris, ekstrudert

Produkt framstilt ved ekstrudering av rismel.

Stivelse
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1.6.5

Betegnelse

Risflak
[ris, pregelatinert]

1.6.6

Ris, avskallet/brun

Beskrivelse
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Obligatoriske opplysninger

Produkt fra flakframstilling av pregelatinerte riskorn eller pregela- Stivelse
tinert bruddris.
Brun ris der bare skallet er fjernet.

Stivelse
Råtrevler

1.6.7

Fôrris, malt

Produkt framstilt ved formaling av fôrris, som enten består av grøn- Stivelse
ne, krittaktige eller umodne korn som er siktet fra ved sliping av
avskallet ris, eller av normale avskallede riskorn som er gule eller
flekkete.

1.6.8

Rismel

Produkt framstilt ved formaling av slipt ris.

Stivelse

1.6.9

Brunt rismel

Produkt framstilt ved formaling av brun ris.

Råtrevler
Stivelse

1.6.10

Riskli

Produkt fra sliping av avskallet ris, bestående av kjernens ytre lag Råtrevler
(fruktvegg, frøskall, kjerne, aleuron) med en del av kimen.

1.6.11

Riskli med kalsiumkarbonat

Produkt fra polering av avskallet ris, bestående hovedsakelig av Råtrevler
sølvhinner, deler av aleuronlaget, endospermen og kimen, samt variKalsiumkarbonat
erende mengder kalsiumkarbonat som stammer fra poleringen.

1.6.12

Avfettet riskli

Riskli fra oljeekstrahering.

Råtrevler

1.6.13

Riskliolje

Olje ekstrahert fra stabilisert riskli.

Råfett

1.6.14

Risfôrmel

Produkt fra framstilling av rismel og stivelse, framstilt ved tørr- eller Stivelse, dersom > 20 %
våtmaling og sikting. Består hovedsakelig av stivelse, protein, fett
Råprotein, dersom > 10 %
og trevler.
Råfett, dersom > 5 %
Råtrevler

1.6.15

Fôrmel av forvellet ris

Produkt fra polering av avskallet forvellet ris, bestående hovedsake- Råtrevler
lig av sølvhinner, deler av aleuronlaget, endospermen og kimen, samt
Kalsiumkarbonat
varierende mengder kalsiumkarbonat som stammer fra poleringen.

1.6.16

Rismask

De minste bruddstykkene fra risslipingen, vanligvis med en firedel Stivelse
av størrelsen av et helt korn.

1.6.17

Riskim

Produkt som består hovedsakelig av kimen som er fjernet ved sliping Råfett
av risen og skilt fra klien.
Råprotein

1.6.18

Ris i form av kimekspeller

Produkt fra utvinning av olje ved pressing av riskim, der rester av Råprotein
endosperm og frøskall henger igjen.
Råfett
Råtrevler

1.6.19

Riskim-mel

Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering av riskim, der rester Råprotein
av endosperm og frøskall henger igjen.

1.6.20

Risprotein

Produkt fra framstilling av risstivelse av bruddris ved våtmaling, sik- Råprotein
ting, separering, konsentrering og tørking.

1.6.21

Flytende fôr av polert ris

Konsentrert flytende produkt fra våtmaling og sikting av ris.

1.7.1

Rug

Korn av Secale cereale L.

Stivelse
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1.7.2

Rugfôrmel

Produkt fra melframstilling av siktet rug. Består hovedsakelig av de- Stivelse
ler av endosperm og finere skalldeler samt noe kornavfall.
Råtrevler

1.7.3

Rugkli, ekstra

Produkt fra melframstilling av siktet rug. Består hovedsakelig av Stivelse
skalldeler og deler av korn der mindre av endospermen er fjernet
Råtrevler
enn i rugkli.

1.7.4

Rugkli

Produkt fra melframstilling av siktet rug. Består hovedsakelig av Stivelse
skalldeler og deler av korn der størstedelen av endospermen er fjerRåtrevler
net.

1.8.1

Sorghum [milo]

Korn/frø av Sorghum bicolor (L.) Moench

1.8.2

Hvit sorghum

Korn av hvit sorghum

1.8.3

Sorghumglutenfôr

Tørket produkt som framkommer ved utskilling av sorghumstivelse. Råprotein
Består hovedsakelig av kli og en liten mengde gluten. Produktet kan
også inneholde tørkede rester av maserasjonsvann og kan være tilsatt
kim.

1.9.1

Spelt

Korn av spelt Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum.

1.9.2

Speltkli

Produkt fra framstilling av speltmel. Består hovedsakelig av skallde- Råtrevler
ler og deler av speltkim samt deler av endosperm.

1.9.3

Speltskall

Produkt fra avskalling av speltkorn.

1.9.4

Speltfôrmel

Produkt framkommet ved formaling av siktet, avskallet spelt til Råtrevler
speltmel. Består hovedsakelig av deler av endosperm og finere skallStivelse
deler samt noen sikterester.

1.10.1

Rughvete

Korn av Triticum X Secale cereale L. Hybrid.

1.11.1

Hvete

Korn av Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. og andre dyr- Metode for beskyttelse mot
nedbryting i vom dersom det
kede arter av hvete. Kan være beskyttet mot nedbryting i vom.
er relevant

1.11.2

Hvetespirer

Produkt fra spiring av malthvete og rensing av malt, som består av
spirer, kornstøv, skall og små, knuste malthvetekorn.

1.11.3

Hvete, pregelatinert

Produkt framstilt av malt eller knust hvete ved behandling under fuk- Stivelse
tige, varme forhold og under trykk.

1.11.4

Hvetefôrmel

Produkt fra melframstilling av siktede korn av hvete eller avskallet Råtrevler
spelt. Består hovedsakelig av deler av endosperm og finere skalldeler
Stivelse
samt noen sikterester.

1.11.5

Hveteflak

Produkt framstilt ved damping og valsing av avskallet hvete. Kan Råtrevler
inneholde en liten andel skalldeler. Kan være beskyttet mot nedbryStivelse
ting i vom.
Metode for beskyttelse mot
nedbryting i vom dersom det
er relevant

Råtrevler
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1.11.6

Hvetekli, ekstra

Produkt fra melframstilling eller malting av siktede korn av hvete el- Råtrevler
ler avskallet spelt. Består hovedsakelig av skalldeler og deler av korn
der det er fjernet mindre endosperm enn i hvetekli.

1.11.7

Hvetekli(3)

Produkt fra melframstilling eller malting av siktede korn av hvete Råtrevler
eller avskallet spelt. Består hovedsakelig av skalldeler og deler av
korn der størsteparten av endospermen er fjernet.

1.11.8

Maltede gjærede hvetepartikler

Produkt framstilt ved en kombinasjon av malting og gjæring av hvete Stivelse
og hvetekli. Produktet blir deretter tørket og malt.
Råtrevler

1.11.10

Hvetefiber

Produkt bestående hovedsakelig av fiber ekstrahert ved bearbeiding Vanninnhold, dersom < 60 %
av hvete.
eller > 80 %
Dersom vanninnhold < 60 %:
— Råtrevler

1.11.11

Hvetekim

Produkt fra tørr formaling, bestående hovedsakelig av hvetekim, val- Råprotein
set eller i annen form, der rester av endosperm og skall kan henge
Råfett
igjen.

1.11.12

Hvetekim, gjæret

Produkt fra gjæring av hvetekim, med inaktiverte mikroorganismer. Råprotein
Råfett

1.11.13

Hvetekimekspeller

Produkt fra utvinning av olje ved pressing av hvetekim (Triticum Råprotein
aestivum L., Triticum durum Desf. og andre dyrkede arter av hvete
og avskallet spelt (Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank,
Triticum monococcum L.)), der rester av endosperm og frøskall kan
henge igjen.

1.11.15

Hveteprotein

Hveteprotein ekstrahert under framstilling av stivelse eller etanol. Råprotein
Kan være delvis hydrolysert.

1.11.16

Hveteglutenfôr

Produkt fra framstilling av hvetestivelse og hvetegluten. Består av Vanninnhold, dersom < 45 %
kli der kimen kan være delvis fjernet. Pressaft fra hvete, knust hvete eller > 60 %
og andre stivelsesprodukter og produkter fra foredling av stivelsesDersom vanninnhold < 45 %:
produkter kan være tilsatt.
— Råprotein
— Stivelse

1.11.18

Vitalt hvetegluten

Hveteprotein kjennetegnet ved høy viskoelastisitet i hydrert form, Råprotein
med minst 80 % protein (N × 6,25) og høyst 2 % aske i tørrstoffet.

1.11.19

Flytende hvetestivelse

Produkt fra framstilling av stivelse/glukose og gluten av hvete.

Vanninnhold, dersom < 65 %
eller > 85 %
Dersom vanninnhold < 65 %:
— Stivelse

1.11.20

Proteinholdig hvetestivelse, delvis Produkt fra framstilling av hvetestivelse, bestående hovedsakelig av Råprotein
avsukret
delvis avsukret stivelse, løselige proteiner og andre løselige deler av
Stivelse
endospermen.
Totalsukker uttrykt som sukrose

1.11.21

Pressaft fra hvete

Produkt av hvete framkommet etter våt ekstrahering av protein og Vanninnhold, dersom < 55 %
stivelse. Kan være hydrolysert.
eller > 85 %
Dersom vanninnhold < 55 %:
— Råprotein
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Vått produkt fra framstilling av alkohol ved gjæring av hvetestivelse. Vanninnhold, dersom < 60 %
eller > 80 %
Dersom vanninnhold < 60 %:
— Råprotein

1.11.23

Sikterester av malthvete

Produkt fra rensing av malthvete, bestående av små malthvetekorn Råtrevler
og deler av knuste malthvetekorn som er utskilt før maltingen.

1.11.24

Støv av malthvete og malt

Kornstøv aspirert under transport av korn.

Råtrevler

1.11.25

Skall fra malthvete

Produkt fra rensing av malthvete, bestående av skalldeler og støv.

Råtrevler

1.12.2

Mel(4)

Mel fra formaling av korn.

Stivelse
Råtrevler

1.12.3

Proteinkonsentrat fra korn(4)

Konsentrert og tørket produkt av korn etter fjerning av stivelse ved Råprotein
gjæring.

1.12.4

Sikterester av korn(4)

Rester fra sikting av korn og malt

1.12.5

Kornkim(4)

Produkt fra tørr formaling og stivelsesframstilling, bestående hoved- Råprotein
sakelig av kornkim, valset eller i annen form, der rester av endosRåfett
perm og skall kan henge igjen.

1.12.6

Sirup av kornbløtleggingsvann(4)

Kornprodukt fra fordamping av konsentrat av bløtleggingsvann fra Vanninnhold, dersom < 45 %
gjæring og destillering av korn brukt til framstilling av kornbren- eller > 70 %
nevin.
Dersom vanninnhold < 45 %:

Råtrevler

— Råprotein
1.12.7

Drank, våt(4)

1.12.8

Drank, flytende( )

Vått produkt som utgjør den faste fraksjonen framkommet ved sen- Vanninnhold, dersom < 65 %
trifugering og/eller filtrering av bløtleggingsvannet fra gjæret og de- eller > 88 %
stillert korn brukt til framstilling av kornbrennevin.
Dersom vanninnhold < 65 %:
— Råprotein
4

Vått produkt fra framstilling av alkohol ved destillering av en blan- Vanninnhold, dersom < 65 %
ding av hvete og sukkersirup etter forutgående utskilling av kli og eller > 88 %
gluten.
Dersom vanninnhold < 65 %:
— Råprotein,
> 10 %

1.12.9

Berme og drank(4)

dersom

Produkt fra alkoholframstilling ved destillering av en blanding av Vanninnhold, dersom < 60 %
korn og/eller andre stivelses- og sukkerholdige produkter. Kan være eller > 80 %
beskyttet mot nedbryting i vom.
Dersom vanninnhold < 60 %:
— Råprotein
Metode for beskyttelse mot
nedbryting i vom dersom det
er relevant

1.12.10

Drank, tørket(4)

1.12.11

Berme, mørk(4) [berme og drank] Produkt fra alkoholdestillering framstilt ved tørking av faste rester Råprotein
(4)
av gjæret korn, som er tilsatt sirup av drav eller inndampet bløtlegMetode for beskyttelse mot
gingsvann. Kan være beskyttet mot nedbryting i vom.
nedbryting i vom dersom det
er relevant

1.12.12

Mask

Produkt fra alkoholdestillering, framstilt ved tørking av faste rester Råprotein
av gjæret korn. Kan være beskyttet mot nedbryting i vom.
Metode for beskyttelse mot
nedbryting i vom dersom det
er relevant

Produkt fra ølbrygging, bestående av rester av maltet og umaltet Vanninnhold, dersom < 65 %
korn og andre stivelsesholdige produkter, som kan inneholde humle. eller > 88 %
Markedsføres vanligvis i våt tilstand, men kan også selges tørket.
Dersom vanninnhold < 65 %:
— Råprotein
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Fast produkt fra framstilling av maltwhisky. Består av restene etter Vanninnhold, dersom < 65 %
varmtvannsekstrahering av maltbygg. Markedsføres vanligvis i våt eller > 88 %
tilstand etter at ekstrakten er fjernet ved bunnfelling.
Dersom vanninnhold < 65 %:
— Råprotein

1.12.14

Rester fra filtrering av mask

Fast produkt fra framstilling av øl, maltekstrakt og whisky. Består av Vanninnhold, dersom < 65 %
restene etter varmtvannsekstrahering av formalt malt som eventuelt eller > 88 %
er tilsatt andre sukker- eller stivelsesrike produkter. Markedsføres
Dersom vanninnhold < 65 %:
vanligvis i våt tilstand etter at ekstrakten er fjernet ved pressing.
— Råprotein

1.12.15

Drav

Det produktet som er igjen i destillasjonsapparatet etter den første Råprotein, dersom > 10 %
destilleringen i et maltdestilleri.

1.12.16

Sirup av drav

Produkt fra den første destilleringen i et maltdestilleri, framstilt ved Vanninnhold, dersom < 45 %
inndamping av dravet som er igjen i destillasjonsapparatet.
eller > 70 %
Dersom vanninnhold < 45 %:
Råprotein

2. Oljefrø, oljefrukter og produkter framstilt av disse
Nummer

2.1.1

Betegnelse

Babassuekspeller

Beskrivelse

Obligatoriske opplysninger

Produkt fra utvinning av olje ved pressing av nøtter fra babassupal- Råprotein
men (sorter av arten Orbignya.)
Råfett
Råtrevler

2.2.1

Dodrefrø

Frø av Camelina sativa L. Crantz.

2.2.2

Dodreekspeller

Produkt fra utvinning av olje ved pressing av dodrefrø.

Råprotein
Råfett
Råtrevler

2.2.3

Dodremel

Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering og egnet varmebe- Råprotein
handling av dodreekspeller.

2.3.1

Kakaoskall

Frøskall av tørkede, ristede kakaobønner Theobroma cacao L.

Råtrevler

2.3.2

Kakaobelger

Produkt fra bearbeiding av kakaobønner.

Råtrevler
Råprotein

2.3.3

Mel av delvis avskallede kakao- Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering av tørkede, ristede Råprotein
bønner
kakaobønner, Theobroma cacao L., der noe av skallet er fjernet.
Råtrevler

2.4.1

Kopraekspeller

Produkt fra utvinning av olje ved pressing av den tørkede kjernen Råprotein
(endospermen) og frøskallet fra frø av kokospalmen Cocos nuciRåfett
fera L.
Råtrevler

2.4.2

Hydrolysert kopraekspeller

Produkt fra utvinning av olje ved pressing og enzymatisk hydroly- Råprotein
sering av den tørkede kjernen (endospermen) og frøskallet fra frø av
Råfett
kokospalmen Cocos nucifera L.
Råtrevler

2.4.3

Kopramel

Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering av den tørkede kjer- Råprotein
nen (endospermen) og frøskallet fra frø av kokospalmen.

2.5.1

Bomullsfrø

Frø av Gossypium ssp., der frøulla er fjernet. Kan være beskyttet mot Metode for beskyttelse mot
nedbryting i vom dersom det
nedbryting i vom.
er relevant

Nr. 47/186

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nummer

Betegnelse

Beskrivelse

25.8.2016

Obligatoriske opplysninger

2.5.2

Mel av delvis avskallede bomulls- Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering av bomullsfrø der frø- Råprotein
frø
ulla og noe av skallet er fjernet.
Råtrevler
(Høyeste innhold av råtrevler: 22,5 % av tørrstoffet.) Kan være beMetode for beskyttelse mot
skyttet mot nedbryting i vom.
nedbryting i vom dersom det
er relevant

2.5.3

Bomullsfrøekspeller

Produkt fra utvinning av olje ved pressing av bomullsfrø der frøulla Råprotein
er fjernet.
Råtrevler
Råfett

2.6.1

Ekspeller av delvis avskallede Produkt fra utvinning av olje ved pressing av delvis avskallede jord- Råprotein
jordnøtter
nøtter av arten Arachis hypogaea L. og andre arter av slekten AraRåfett
chis.
Råtrevler
(Høyeste innhold av råtrevler: 16 % av tørrstoffet.)

2.6.2

Mel av delvis avskallede jordnøt- Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering av ekspeller av delvis Råprotein
ter
avskallede jordnøtter.
Råtrevler
(Høyeste innhold av råtrevler: 16 % av tørrstoffet.)

2.6.3

Ekspeller av avskallede jordnøtter Produkt fra utvinning av olje ved pressing av avskallede jordnøtter.

Råprotein
Råfett
Råtrevler

2.6.4

Mel av avskallede jordnøtter

Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering av ekspeller av av- Råprotein
skallede jordnøtter.
Råtrevler

2.7.1

Kapokekspeller

Produkt fra utvinning av olje ved pressing av kapokfrø (Ceiba pen- Råprotein
tadra L. Gaertn.).
Råtrevler

2.8.1

Linfrø

Frø av oljelin, Linum usitatissimum L. (Botanisk renhet: minst Metode for beskyttelse mot
93 %), som hele, valsede eller formalte linfrø. Kan være beskyttet nedbryting i vom dersom det
er relevant
mot nedbryting i vom.

2.8.2

Linfrøekspeller

Produkt fra utvinning av olje ved pressing av linfrø. (Botanisk ren- Råprotein
het: minst 93 %).
Råfett
Råtrevler

2.8.3

Linfrømel

Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering og egnet varmebe- Råprotein
handling av linfrøekspeller.
Metode for beskyttelse mot
Kan inneholde høyst 1 % brukt blekejord fra integrerte knusings- og nedbryting i vom dersom det
foredlingsanlegg, eller andre filtreringsmidler. Kan være beskyttet er relevant
mot nedbryting i vom.

2.9.1

Sennepskli

Produkt fra framstilling av sennep (Brassica juncea L.). Består av Råtrevler
skalldeler og kornpartikler.

2.9.2

Sennepsfrømel

Produkt fra ekstrahering av flyktig sennepsolje fra sennepsfrø.

2.10.1

Nigerfrø

Frø av nigerplanten, Guizotia abyssinica (L. F.) Cass.

2.10.2

Nigerfrøekspeller

Produkt fra utvinning av olje ved pressing av frø av nigerplanten. Råprotein
(Aske som er uløselig i HCl: høyst 3,4 %.)
Råfett

Råprotein

Råtrevler
2.11.1

Olivenpulp

Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering av pressede oliven, Råprotein
Olea europea L., der så mye som mulig av kjernedelene er fjernet.
Råtrevler
Råfett
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2.12.1

Palmekjerneekspeller

Produkt fra utvinning av olje ved pressing av frø av oljepalmeartene Råprotein
Elaeis guineensis Jacq. og Corozo oleifera (HBK) L. H. Bailey (ElaRåtrevler
eis melanococca auct.), der så mye som mulig av det harde skallet
er fjernet.
Råfett

2.12.2

Palmekjernemel

Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering av palmekjerner der så Råprotein
mye som mulig av det harde skallet er fjernet.
Råtrevler

2.13.1

Gresskarfrø og squashfrø

Frø av Cucurbita pepo L. og andre planter av slekten Cucurbita.

2.13.2

Gresskarfrøekspeller og squash- Produkt fra utvinning av olje ved pressing av frø av Cucurbita pepo Råprotein
frøekspeller
og andre planter av slekten Cucurbita.
Råfett

2.14.1

Rapsfrø(5)

Frø av raps, Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., av in- Metode for beskyttelse mot
disk sarson, Brassica napus L. var. glauca (Roxb.) O.E. Schulz og nedbryting i vom dersom det
av rybs Brassica rapa ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. (Botanisk renhet: er relevant
minst 94 %.) Kan være beskyttet mot nedbryting i vom.

2.14.2

Rapsfrøekspeller

Produkt fra utvinning av olje ved pressing av rapsfrø. Kan inneholde Råprotein
høyst 1 % brukt blekejord fra integrerte knusings- og foredlingsanRåfett
legg, eller andre filtreringsmidler. Kan være beskyttet mot nedbryting i vom.
Råtrevler
Metode for beskyttelse mot
nedbryting i vom dersom det
er relevant

2.14.3

Rapsfrømel

Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering og egnet varmebe- Råprotein
handling av rapsfrøekspeller. Kan inneholde høyst 1 % brukt blekeMetode for beskyttelse mot
jord fra integrerte knusings- og foredlingsanlegg, eller andre filtrenedbryting i vom dersom det
ringsmidler. Kan være beskyttet mot nedbryting i vom.
er relevant

2.14.4

Rapsfrø, ekstrudert

Produkt framstilt av hel raps ved behandling under fuktige, varme Råprotein
forhold og under trykk, for å øke gelatineringen av stivelsen. Kan
Råfett
være beskyttet mot nedbryting i vom.
Metode for beskyttelse mot
nedbryting i vom dersom det
er relevant

2.14.5

Proteinkonsentrat av rapsfrø

Produkt fra utvinning av olje ved utskilling av proteinfraksjonen av Råprotein
rapsfrøekspeller eller rapsfrø.

2.15.1

Saflorfrø

Frø av saflortistel, Carthamus tinctorius L.

2.15.2

Mel av delvis avskallede saflorfrø Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering av ekspeller av delvis Råprotein
avskallede frø av saflortistel.
Råtrevler

2.15.3

Saflorskall

Produkt fra avskalling av saflorfrø.

2.16.1

Sesamfrø

Frø av Sesamum indicum L.

2.17.1

Sesamfrø, delvis avskallede

Produkt fra utvinning av olje framkommet ved delvis fjerning av Råprotein
skallene.
Råtrevler

2.17.2

Sesamskall

Produkt fra avskalling av sesamfrø.

2.17.3

Sesamfrøekspeller

Produkt fra utvinning av olje ved pressing av frø av sesamplanten. Råprotein
(Aske som er uløselig i HCl: høyst 5 %.)
Råtrevler

Råtrevler

Råtrevler

Råfett
2.18.1

Ristet soya / ristede soyabønner

Soyabønner (Glycine max. L. Merr.) som har gjennomgått egnet var- Metode for beskyttelse mot
mebehandling. (Ureaseaktivitet: høyst 0,4 mg N/g × min.) Kan være nedbryting i vom dersom det
er relevant
beskyttet mot nedbryting i vom.

Nr. 47/188

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nummer

2.18.2
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Soya(bønne)ekspeller

Beskrivelse

Produkt fra utvinning av olje ved pressing av soyafrø.
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Råprotein
Råfett
Råtrevler

2.18.3

Soya(bønne)mel

Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering av soyabønner som Råprotein
har gjennomgått egnet varmebehandling. (Ureaseaktivitet: høyst
Råtrevler
0,4 mg N/g × min.)
dersom > 8 % i tørrstoff
Kan inneholde høyst 1 % brukt blekejord fra integrerte knusings- og
foredlingsanlegg, eller andre filtreringsmidler. Kan være beskyttet Metode for beskyttelse mot
mot nedbryting i vom.
nedbryting i vom dersom det
er relevant

2.18.4

Mel av avskallet soya / avskallede Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering av avskallede soyasoyabønner
bønner som har gjennomgått egnet varmebehandling. Kan inneholde høyst 1 % brukt blekejord fra integrerte knusings- og foredlingsanlegg, eller andre filtreringsmidler. (Ureaseaktivitet: høyst
0,5 mg N/g × min.). Kan være beskyttet mot nedbryting i vom.

Råprotein

2.18.5

Soya(bønne)skall

Produkt fra avskalling av soyabønner.

Råtrevler

2.18.6

Ekstruderte soyabønner

Produkt framstilt av soyabønner ved behandling under fuktige, var- Råprotein
me forhold og under trykk, for å øke gelatineringen av stivelsen. Kan
Råfett
være beskyttet mot nedbryting i vom.
Metode for beskyttelse mot
nedbryting i vom dersom det
er relevant

2.18.7

Proteinkonsentrat av soya(bønner) Produkt framstilt av avskallede, fettekstraherte soyabønner som er Råprotein
gjæret eller har gjennomgått en andre ekstrahering for å redusere
mengden nitrogenfrie ekstraktstoffer.

2.18.8

Soyabønnepulp [soyabønnemasse] Produkt fra ekstrahering av soyabønner med sikte på næringsmid- Råprotein
delframstilling.

2.18.9

Soyabønnemelasse

Produkt fra bearbeiding av soyabønner.

Metode for beskyttelse mot
nedbryting i vom dersom det
er relevant

Råprotein
Råfett

2.18.10

Produkt fra bearbeiding av soya- Produkter fra bearbeiding av soyabønner med sikte på næringsmid- Råprotein
bønner
delframstilling.

2.19.1

Solsikkefrø

Frø av solsikkeplanten Helianthus annuus L. Kan være beskyttet mot Metode for beskyttelse mot
nedbryting i vom dersom det
nedbryting i vom.
er relevant

2.19.2

Solsikkefrøekspeller

Produkt fra utvinning av olje ved pressing av solsikkefrø.

Råprotein
Råfett
Råtrevler

2.19.3

Solsikkemel

Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering og egnet varmebe- Råprotein
handling av solsikkefrøekspeller. Kan inneholde høyst 1 % brukt
Metode for beskyttelse mot
blekejord fra integrerte knusings- og foredlingsanlegg, eller andre
nedbryting i vom dersom det
filtreringsmidler. Kan være beskyttet mot nedbryting i vom.
er relevant

2.19.4

Mel av avskallede solsikkefrø

Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering og egnet varmebe- Råprotein
handling av ekspeller av solsikkefrø der skallet er helt eller delvis
Råtrevler
fjernet. Kan inneholde høyst 1 % brukt blekejord fra integrerte knusings- og foredlingsanlegg, eller andre filtreringsmidler.
(Høyeste innhold av råtrevler: 27,5 % av tørrstoffet.)

2.19.5

Skall av solsikkefrø

Produkt fra avskalling av solsikkefrø.

2.20.1

Vegetabilsk olje og vegetabilsk Olje og fett fra planter (unntatt ricinusolje). Kan være avslimet, for- Vanninnhold, dersom > 1 %
edlet og/eller hydrogenert.
fett(6)

2.21.1

Rålecitiner

Fosfolipider framkommet ved avsliming av råolje fra oljefrø og oljefrukter.

Råtrevler
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Betegnelse

Beskrivelse

2.22.1

Hampefrø

Kontrollerte hampefrø, Cannabis sativa L., med et høyeste tillatte
THC-innhold i samsvar med EUs regelverk.

2.22.2

Hampekspeller

Produkt fra utvinning av olje ved pressing av hampefrø.

Nr. 47/189

Obligatoriske opplysninger

Råprotein
Råtrevler

2.22.3

Hampolje

Produkt fra utvinning av olje ved pressing av hampplante og ham- Råprotein
pefrø.
Råfett
Råtrevler

2.23.1

Valmuefrø

Frø av Papaver somniferum L.

2.23.2

Valmuemel

Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering av valmuefrøekspel- Råprotein
ler.

3. Frø av belgvekster og produkter av disse
Nummer

Betegnelse

Beskrivelse

Obligatoriske opplysninger

3.1.1

Bønner, ristet

Frø av Phaseolus spp. eller Vigna spp. som har gjennomgått egnet Metode for beskyttelse mot
nedbryting i vom dersom det
varmebehandling. Kan være beskyttet mot nedbryting i vom.
er relevant

3.1.2

Proteinkonsentrat av bønner

Produkt framstilt av bønnefruktvannet som utskilles ved framstilling Råprotein
av stivelse.

3.2.1

Johannesbrød, tørket

Tørkede frukter av johannesbrødtreet, Ceratonia siliqua L.

3.2.3

Johannesbrødbelger, tørkede

Produkt framstilt ved maling av tørkede frukter (belger) av johan- Råtrevler
nesbrødtreet, Ceratonia siliqua L., der kjernene er fjernet.

3.2.4

Mel av tørkede johannesbrødbel- Produkt framstilt ved mikronisering av tørkede frukter av johannes- Råtrevler
ger, mikronisert
brødtreet, der kjernene er fjernet.
Totalsukker uttrykt som sukrose

3.2.5

Johannesbrødkim

Kim av johannesbrødkjerner.

Råprotein

3.2.6

Ekspeller av johannesbrødkim

Produkt fra utvinning av olje ved pressing av johannesbrødkim.

Råprotein

3.2.7

Johannesbrødkjerner

Kjerner av johannesbrødtreet.

Råtrevler

3.3.1

Kikerter

Frø av Cicer arietinum L.

3.4.1

Perlebønne

Frø av Ervum ervilia L.

3.5.1

Bukkehornfrø

Frø av bukkehornkløver (Trigonella foenum-graecum).

3.6.1

Guarmel

Produkt fra ekstraksjon av planteslim fra frø av guarplanten, Cya- Råprotein
nopsis tetragonoloba (L.) Taub.

3.6.2

Guarkim-mel

Produkt fra ekstraksjon av planteslim fra kimen av guarfrø.

3.7.1

Hestebønner

Frø av Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. og var. minuta (Alef.)
Mansf.

3.7.2

Hestebønneflak

Produkt framstilt ved damping og valsing av avskallede hestebønner. Stivelse

Råtrevler

Råprotein

Råprotein
3.7.3

Hestebønneskall

Produkt fra avskalling av hestebønner, bestående hovedsakelig av Råtrevler
ytre skall.
Råprotein
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Betegnelse

Beskrivelse

25.8.2016

Obligatoriske opplysninger

3.7.4

Avskallede hestebønner

Produkt fra avskalling av hestebønner, bestående hovedsakelig av Råprotein
bønnekjerner.
Råtrevler

3.7.5

Hestebønneprotein

Produkt framstilt ved maling og luftseparering av hestebønner.

3.8.1

Linser

Frø av Lens culinaris a.o. Medik.

3.8.2

Linseskall

Produkt fra avskalling av linsefrø.

3.9.1

Søtlupiner

Frø av Lupinus spp. med lavt innhold av bitre frø.

3.9.2

Søtlupiner, avskallede

Avskallede lupinfrø.

3.9.3

Lupinskall

Produkt fra avskalling av lupinfrø, bestående hovedsakelig av ytre Råprotein
skall.
Råtrevler

3.9.4

Lupinpulp

Produkt fra ekstrahering av lupinbestanddeler.

3.9.5

Lupinfôrmel

Produkt fra framstilling av lupinmel. Består hovedsakelig av deler av Råprotein
kimbladene og enkelte skalldeler.
Råtrevler

3.9.6

Lupinprotein

Produkt som framstilles av lupinfruktvannet som utskilles ved fram- Råprotein
stilling av stivelse, eller som framkommer etter maling og luftseparering.

3.9.7

Lupinproteinmel

Produkt fra bearbeiding av lupiner til mel med høyt proteininnhold. Råprotein

3.10.1

Mungbønner

Bønner av Vigna radiata L.

3.11.1

Erter

Frø av Pisum spp. Kan være beskyttet mot nedbryting i vom.

3.11.2

Ertekli

Produkt fra framstilling av ertemel. Består hovedsakelig av skall Råtrevler
fjernet ved avskalling og rensing av erter.

3.11.3

Erteflak

Produkt framstilt ved damping og valsing av avskallede erter.

Stivelse

3.11.4

Ertemel

Produkt framstilt ved formaling av erter.

Råprotein

3.11.5

Erteskall

Produkt fra framstilling av ertemel. Består hovedsakelig av skall Råtrevler
fjernet ved avskalling og rensing av erter samt en mindre mengde
endosperm.

3.11.6

Erter, avskallede

Avskallede erter.

Råprotein

Råtrevler

Råprotein

Råtrevler

Metode for beskyttelse mot
nedbryting i vom dersom det
er relevant

Råprotein
Råtrevler

3.11.7

Ertefôrmel

Produkt fra framstilling av ertemel. Består hovedsakelig av deler av Råprotein
kimbladene og enkelte skalldeler.
Råtrevler

3.11.8

Sikterester av erter

Ertedeler som blir igjen etter sikting.

3.11.9

Erteprotein

Produkt som framstilles av ertefruktvannet som utskilles ved fram- Råprotein
stilling av stivelse, eller som framkommer etter maling og luftseparering.

3.11.10

Ertepulp

Produkt fra våt ekstrahering av stivelse og protein fra erter. Består Vanninnhold, dersom < 70 %
hovedsakelig av indre fibrer og stivelse.
eller > 85 %

Råtrevler

Stivelse
Råtrevler
Innhold av aske som er uløselig i HCl, dersom > 3,5 %
av tørrstoffet
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Produkt fra våt ekstrahering av stivelse og protein fra erter. Består Vanninnhold, dersom < 60 %
hovedsakelig av løselige proteiner og oligosakkarider.
eller > 85 %
Totalsukker
Råprotein

3.11.12

Ertefiber

Produkt framstilt ved ekstrahering etter maling og sikting av avskal- Råtrevler
lede erter.

3.12.1

Vikker

Frø av Vicia sativa L. var. sativa og andre sorter.

3.13.1

Fôrskolm(7)

Frø av Lathyrus sativus L. som har gjennomgått egnet varmebehandling.

3.14.1

Monanthavikke

Frø av Vicia monanthos Desf.

4. Rotknoller, røtter og produkter framstilt av disse
Nummer

Betegnelse

Beskrivelse

Obligatoriske opplysninger

4.1.1

Sukkerbete

Rot av Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell.

4.1.2

Topper og røtter av sukkerbete

Ferskt produkt fra sukkerframstilling, bestående hovedsakelig av Innhold av aske som er ulørensede deler av sukkerbete med eller uten bladdeler.
selig i HCl, dersom > 5 % av
tørrstoffet
Vanninnhold, dersom > 50 %

4.1.3

(Bete)sukker [sukrose]

Sukker ekstrahert fra sukkerbeter ved hjelp av vann.

Sukrose

4.1.4

(Sukker)betemelasse

Sirupsaktig produkt fra framstilling eller foredling av sukker fra suk- Totalsukker uttrykt som sukerbeter.
krose
Vanninnhold, dersom > 28 %

4.1.5

(Sukker)betemelasse, delvis avsu- Produkt fra ytterligere ekstrahering av sukrose og/eller betain fra Totalsukker uttrykt som sukret og/eller uten betain
sukkerbetemelasse ved hjelp av vann.
krose
Vanninnhold, dersom > 28 %

4.1.6

Isomaltulosemelasse

Ikke-krystallisert fraksjon fra framstilling av isomaltulose ved enzy- Vanninnhold, dersom > 40 %
matisk omdanning av sukrose fra sukkerbeter.

4.1.7

Våt (sukker)betepulp

Produkt fra sukkerframstilling bestående av vannekstraherte snitter Innhold av aske som er uløav sukkerbete. Vanninnhold: minst 82 %. Sukkerinnholdet er lavt og selig i HCl, dersom > 5 % av
synker mot null på grunn av (melkesyre)gjæring.
tørrstoffet
Vanninnhold, dersom < 82 %
eller > 92 %

4.1.8

4.1.9

4.1.10

Presset (sukker)betepulp

Produkt fra sukkerframstilling bestående av vannekstraherte og
mekanisk pressede snitter av sukkerbete. Vanninnhold: høyst 82 %.
Sukkerinnholdet er lavt og synker mot null på grunn av (melkesyre)
gjæring.

Innhold av aske som er uløselig i HCl, dersom > 5 % av
tørrstoffet

Presset (sukker)betepulp, tilsatt Produkt fra sukkerframstilling bestående av vannekstraherte og memelasse
kanisk pressede snitter av sukkerbete, med tilsatt melasse. Vanninnhold: høyst 82 %. Sukkerinnholdet synker på grunn av (melkesyre)
gjæring.

Innhold av aske som er uløselig i HCl, dersom > 5 % av
tørrstoffet

Tørket (sukker)betepulp

Vanninnhold, dersom < 65 %
eller > 82 %

Vanninnhold, dersom < 65 %
eller > 82 %

Produkt fra sukkerframstilling bestående av vannekstraherte og tør- Innhold av aske som er uløkede snitter av sukkerbete.
selig i HCl, dersom > 3,5 %
av tørrstoffet
Totalsukker uttrykt som sukrose, dersom > 10,5 %

4.1.11

Tørket (sukker)betepulp, tilsatt Produkt fra sukkerframstilling bestående av vannekstraherte og tør- Innhold av aske som er ulømelasse
kede snitter av sukkerbete, med tilsatt melasse.
selig i HCl, dersom > 3,5 %
av tørrstoffet
Totalsukker uttrykt som sukrose
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4.1.12

Betegnelse

Sukkersirup

Beskrivelse

Produkt fra bearbeiding av sukker og/eller melasse.
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Totalsukker uttrykt som sukrose
Vanninnhold, dersom > 35 %

4.1.13

Biter av (sukker)bete, kokte

Produkt fra framstilling av spiselig sirup av sukkerbete. Kan være Dersom tørket:
presset eller tørket.
Aske som er uløselig i HCl,
dersom > 3,5 % av tørrstoffet
Dersom presset:
Aske som er uløselig i HCl,
dersom > 5 % av tørrstoffet
Vanninnhold, dersom < 50 %

4.1.14

Frukto-oligosakkarider

Produkt fra framstilling av sukker av sukkerbete ved en enzympro- Vanninnhold, dersom > 28 %
sess.

4.2.1

Rødbetsaft

Saft fra pressede rødbeter (Beta vulgaris convar. crassa var. con- Vanninnhold, dersom < 50 %
ditiva) som er konsentrert og pasteurisert for å bevare den særegne eller > 60 %
grønnsaksaktige smaken og aromaen.
Innhold av aske som er uløselig i HCl, dersom > 3,5 %
av tørrstoffet

4.3.1

Gulrøtter

Gule eller røde røtter av gulrotplanten, Daucus carota L.

4.3.2

Gulrotskrell, dampet

Vått produkt fra bearbeiding av gulrøtter, bestående av skrellet som Stivelse
fjernes fra gulrøttene ved dampbehandling. Kan være tilsatt gelatiRåtrevler
nert gulrotstivelse. Vanninnhold: høyst 97 %.
Innhold av aske som er uløselig i HCl, dersom > 3,5 %
av tørrstoffet
Vanninnhold, dersom < 87 %
eller > 97 %

4.3.3

Gulrotavskrap

Vått produkt som skilles ut ved mekanisk bearbeiding av gulrøtter, Stivelse
og som består hovedsakelig av tørkede gulrøtter og gulrotrester. Kan
Råtrevler
være varmebehandlet. Vanninnhold: høyst 97 %.
Innhold av aske som er uløselig i HCl, dersom > 3,5 %
av tørrstoffet
Vanninnhold, dersom < 87 %
eller > 97 %

4.3.4

Gulrotflak

Produkt framstilt ved omdanning av gule eller røde gulrøtter til flak
som senere tørkes.

4.3.5

Gulrøtter, tørkede

Tørkede gule eller røde gulrøtter, uansett presentasjon.

Råtrevler

4.3.6

Gulrotfôr, tørket

Produkt bestående av pulp og skall som er tørket.

Råtrevler

4.4.1

Sikori

Røtter av Cichorium intybus L.

4.4.2

Topper og røtter av sikori

Ferskt produkt fra bearbeiding av sikori. Består hovedsakelig av ren- Innhold av aske som er uløsede biter av sikori og deler av blader.
selig i HCl, dersom > 3,5 %
av tørrstoffet
Vanninnhold, dersom > 50 %

4.4.3

Sikorifrø

Frø av Cichorium intybus L.

4.4.4

Presset sikoripulp

Produkt fra framstilling av inulin av røtter av Cichorium intybus L., Råtrevler
bestående hovedsakelig av ekstraherte og mekanisk pressede snitter av sikori. (De løselige) sikorikarbohydratene og vannet er delvis Innhold av aske som er uløselig i HCl, dersom > 3,5 %
fjernet.
av tørrstoffet
Vanninnhold, dersom < 65 %
eller > 82 %

4.4.5

Tørket sikoripulp

Produkt fra framstilling av inulin av røtter av Cichorium intybus L., Råtrevler
bestående hovedsakelig av snitter av sikori som er ekstrahert, mekanisk presset og deretter tørket. (De løselige) sikorikarbohydratene er Innhold av aske som er uløselig i HCl, dersom > 3,5 %
delvis fjernet.
av tørrstoffet
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Sikorirotmel
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Produkt framstilt ved hakking, tørking og maling av sikorirøtter.
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Råtrevler
Innhold av aske som er uløselig i HCl, dersom > 3,5 %
av tørrstoffet

4.4.7

Sikorimelasse

Produkt fra bearbeiding av sikori ved framstilling av inulin og oli- Råprotein
gofruktose.
Vanninnhold, dersom < 20 %
eller > 30 %

4.4.8

Sikorivinasse

Produkt fra bearbeiding av sikori ved foredling av inulin og oligo- Råprotein
fruktose.
Vanninnhold, dersom < 30 %
eller > 40 %

4.4.9

Sikori-inulin

Fruktan ekstrahert fra røtter av Cichorium intybus L.

4.4.10

Oligofruktosesirup

Produkt framstilt ved delvis hydrolyse av inulin fra Cichorium in- Vanninnhold, dersom < 20 %
eller > 30 %
tybus L.

4.4.11

Oligofruktose, tørket

Produkt framstilt ved delvis hydrolyse og etterfølgende tørking av
inulin fra Cichorium intybus L.

4.5.1

Hvitløk, tørket

Hvitt til gulaktig pulver av ren, malt hvitløk, Allium sativum L.

4.6.1

Maniok [tapioka] [kassava]

Røtter av Manihot esculenta Crantz, uansett presentasjon.

Vanninnhold, dersom < 60 %
eller > 70 %

4.6.2

Maniok, tørket

Tørkede røtter av maniok, uansett presentasjon.

Stivelse
Innhold av aske som er uløselig i HCl, dersom > 3,5 %
av tørrstoffet

4.7.1

4.7.2

Løkpulp

Løk, stekt

Vått produkt som skilles ut ved bearbeiding av kepaløk (slekten Allium), og som består av både skall og hele løk. Dersom produktet
stammer fra framstilling av løkolje, består det hovedsakelig av kokte
løkrester.

Råtrevler

Stekte småbiter av skrelt løk.

Råtrevler

Innhold av aske som er uløselig i HCl, dersom > 3,5 %
av tørrstoffet
Innhold av aske som er uløselig i HCl, dersom > 3,5 %
av tørrstoffet
Råfett

4.8.1

Poteter

Rotknoller av Solanum tuberosum L.

Vanninnhold, dersom < 72 %
eller > 88 %

4.8.2

Poteter, skrelte

Poteter der skrellet er fjernet ved dampbehandling.

Stivelse
Råtrevler
Innhold av aske som er uløselig i HCl, dersom > 3,5 %
av tørrstoffet

4.8.3

Potetskrell, dampet

Vått produkt fra bearbeiding av poteter, bestående av skrellet som Vanninnhold, dersom < 82 %
fjernes fra potetene ved dampbehandling. Kan være tilsatt gelatinert eller > 93 %
potetstivelse. Kan være most.
Stivelse
Råtrevler
Innhold av aske som er uløselig i HCl, dersom > 3,5 %
av tørrstoffet

4.8.4

Potetbiter, rå

Produkt fra framstilling av potetprodukter til konsum. Potetene kan Vanninnhold, dersom < 72 %
være skrelt.
eller > 88 %
Stivelse
Råtrevler
Innhold av aske som er uløselig i HCl, dersom > 3,5 %
av tørrstoffet

4.8.5

Potetavskrap

Vått produkt som skilles ut ved mekanisk bearbeiding av poteter, og Vanninnhold, dersom < 82 %
som består hovedsakelig av tørkede poteter og potetrester. Kan være eller > 93 %
varmebehandlet.
Stivelse
Råtrevler
Innhold av aske som er uløselig i HCl, dersom > 3,5 %
av tørrstoffet

Nr. 47/194

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nummer

4.8.6

Betegnelse

Poteter, moste

Beskrivelse

Produkt av poteter som er blansjert eller kokt og deretter most.
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Obligatoriske opplysninger

Stivelse
Råtrevler
Innhold av aske som er uløselig i HCl, dersom > 3,5 %
av tørrstoffet

4.8.7

Potetflak

Produkt framstilt ved rotasjonstørking av vaskede, skrelte eller Stivelse
uskrelte, dampkokte poteter.
Råtrevler
Innhold av aske som er uløselig i HCl, dersom > 3,5 %
av tørrstoffet

4.8.8

Potetpulp

Produkt fra framstilling av potetstivelse, bestående av ekstraherte, Vanninnhold, dersom < 77 %
malte poteter.
eller > 88 %

4.8.9

Potetpulp, tørket

Tørket produkt fra framstilling av potetstivelse, bestående av ekstraherte, malte poteter.

4.8.10

Potetprotein

Produkt fra framstilling av potetstivelse, bestående hovedsakelig av Råprotein
proteinholdige bestanddeler etter utskilling av stivelsen.

4.8.11

Potetprotein, hydrolysert

Protein framstilt ved kontrollert enzymatisk hydrolyse av potetpro- Råprotein
teiner.

4.8.12

Potetprotein, gjæret

Produkt framstilt ved gjæring og etterfølgende spraytørking av po- Råprotein
tetprotein.

4.8.13

Gjæret potetprotein, flytende

Flytende produkt framstilt ved gjæring av potetprotein.

4.8.14

Potetsaft, konsentrert

Konsentrert produkt fra framstilling av potetstivelse, bestående av Vanninnhold, dersom < 50 %
restene etter delvis fjerning av fiber, proteiner og stivelse fra hel po- eller > 60 %
tetpulp og fordamping av en del av vannet.
Dersom vanninnhold < 50 %:

Råprotein

— Råprotein
— Råaske
4.8.15

Potetgranulat

Tørkede poteter (poteter etter vasking, skrelling, findeling ved skjæring, flakframstilling e.l., og fjerning av vann).

4.9.1

Søtpotet

Rotknoller av Ipomoea batatas L., uansett presentasjon.

Vanninnhold, dersom < 57 %
eller > 78 %

4.10.1

Jordskokker

Rotknoller av Helianthus tuberosus L., uansett presentasjon.

Vanninnhold, dersom < 75 %
eller > 80 %

5. Andre frø og frukter og produkter framstilt av disse
Nummer

Navn

Beskrivelse

5.1.1

Eikenøtter

Hele frukter av Quercus robur L., Quercus petraea (Matt.) Liebl.
Quercus suber L. eller andre eikearter.

5.1.2

Eikenøtter, avskallede

Produkt fra avskalling av eikenøtter.

Obligatoriske opplysninger

Råprotein
Råtrevler

5.2.1

Mandler

Hele eller knekte frukter av Prunus dulcis, med eller uten skall.

5.2.2

Mandelskall

Frøskall fra avskallede mandler, mekanisk fjernet fra kjernene og Råtrevler
malt.

5.3.1

Anisfrø

Frø av Pimpinella anisum.

5.4.1

Eplepulp, tørket [pressrester av Produkt fra framstilling av saft av Malus domestica eller fra framstil- Råtrevler
epler, tørkede]
ling av sider. Består hovedsakelig av pulp og skall som er tørket. Kan
være avpektinisert.
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Nummer

Navn

Beskrivelse
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Obligatoriske opplysninger

5.4.2

Eplepulp, presset [pressrester av Vått produkt fra framstilling av eplesaft eller eplesider. Består ho- Råtrevler
epler, pressede]
vedsakelig av pulp og skall som er presset. Kan være avpektinisert.

5.4.3

Eplemelasse

Produkt fra framstilling av pektin av eplepulp. Kan være avpekti- Råprotein
nisert.
Råtrevler
Råolje og råfett, dersom
> 10 %

5.5.1

Sukkerbetefrø

Frø av sukkerbete.

5.6.1

Bokhvete

Frø av Fagopyrum esculentum.

5.6.2

Skall og kli av bokhvete

Produkt fra formaling av bokhvetekorn.

5.6.3

Fôrmel av bokhvete

Produkt fra melframstilling av siktet bokhvete. Består hovedsakelig Råtrevler
av deler av endosperm og finere skalldeler samt noe kornavfall. Kan
Stivelse
inneholde høyst 10 % råtrevler.

5.7.1

Rødkålfrø

Frø av Brassica oleracea var. capitata f. Rubra.

5.8.1

Kanarigressfrø

Frø av Phalaris canariensis.

5.9.1

Karvefrø

Frø av Carum carvi L.

5.12.1

Bruddstykker av kastanjer

Produkt fra framstilling av kastanjemel, bestående hovedsakelig av Råprotein
deler av endosperm med finere skalldeler og noen få rester av kasRåtrevler
tanje (Castanea spp.).

5.13.1

Sitruspulp

Produkt fra pressing av sitrusfrukter, Citrus (L.) spp., eller fra fram- Råtrevler
stilling av juice av sitrusfrukter. Kan være avpektinisert.

5.13.2

Sitruspulp, tørket

Produkt fra pressing av sitrusfrukter eller framstilling av juice av Råtrevler
sitrusfrukter, som deretter tørkes. Kan være avpektinisert.

5.14.1

Rødkløverfrø

Frø av Trifolium pratense L.

5.14.2

Hvitkløverfrø

Frø av Trifolium repens L.

5.15.1

Kaffefrøhinner

Produkt fra avskallede frø av kaffetreet, Coffea.

5.16.1

Kornblomstfrø

Frø av Centaurea cyanus L.

5.17.1

Agurkfrø

Frø av Cucumis sativus L.

5.18.1

Sypressfrø

Frø av Cupressus L.

5.19.1

Dadler

Frukter av Phoenix dactylifera L. Kan være tørket.

5.19.2

Daddelfrø

Hele frø av daddelplanten.

5.20.1

Fennikelfrø

Frø av Foeniculum vulgare Mill.

5.21.1

Fikener

Frukter av Ficus carica L. Kan være tørket.

5.22.1

Fruktkjerner(8)

Produkt bestående av de indre spiselige frøene av en nøtt eller fruktstein.

5.22.2

Fruktpulp(8)

Produkt fra framstilling av fruktjuice og fruktpuré. Kan være avpek- Råtrevler
tinisert.

Råtrevler

Råtrevler

Råtrevler
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Navn

Beskrivelse
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Obligatoriske opplysninger

5.22.3

Fruktpulp, tørket(8)

Produkt fra framstilling av fruktjuice og fruktpuré, som deretter tør- Råtrevler
kes. Kan være avpektinisert.

5.23.1

Matkarse

Frø av Lepidium sativum L.

5.24.1

Gressfrø

Frø av graminider av familiene Poaceae, Cyperaceae og Juncaceae.

5.25.1

Druekjerner

Kjerner atskilt fra druepulp, der oljen ikke er fjernet.

Råtrevler

Råfett
Råtrevler

5.25.2

Druekjernemel

Produkt fra ekstrahering av olje fra druekjerner.

Råtrevler

5.25.3

Druepulp [pressrester av druer]

Druepulp som er tørket hurtig etter framstilling av alkohol og er mest Råtrevler
mulig fri for stilker og kjerner.

5.26.1

Hasselnøtter

Hele eller knekte frukter av Corylus (L.) spp., med eller uten skall.

5.27.1

Pektin

Pektin ekstrahert fra egnet plantemateriale.

5.28.1

Perillafrø

Frø av Perilla frutescens L. og malte produkter av disse.

5.29.1

Pinjekjerner

Frø av Pinus (L.) spp.

5.30.1

Pistasienøtt

Frukt av Pistacia vera L.

5.31.1

Plantagofrø

Frø av Plantago (L.) spp.

5.32.1

Reddikfrø

Frø av Raphanus sativus L.

5.33.1

Spinatfrø

Frø av Spinacia oleracea L.

5.34.1

Tistelfrø

Frø av Carduus marianus L.

5.35.1

Tomatpulp [pressrester av toma- Produkt fra pressing av tomater, Solanum lycopersicum L., ved fram- Råtrevler
ter]
stilling av tomatjuice. Består hovedsakelig av tomatskall og frø.

5.36.1

Ryllikfrø

Frø av Achillea millefolium L.

6. Fôr, herunder grovfôr, og produkter av dette
Nummer

Navn

Beskrivelse

Obligatoriske opplysninger

6.1.1

Beteblader

Blader av Beta spp.

6.2.1

Kornplanter(9)

Hele planter av kornarter eller dere av slike. Kan være tørket, friske
eller ensilert.

6.3.1

Kornhalm(9)

Halm av korn.

6.3.2

Kornhalm, behandlet(9) (10)

Produkt framstilt ved egnet behandling av kornhalm.

6.4.1

Kløvermel

Produkt framstilt ved tørking og formaling av kløver, Trifolium spp. Råprotein
Kan inneholde inntil 20 % luserne (Medicago sativa L. og Medicago
var. Martyn) eller andre fôrvekster dersom de tørkes og formales Råtrevler
samtidig med kløveren.
Innhold av aske som er uløselig i HCl, dersom > 3,5 %
av tørrstoffet

Natrium, dersom behandlet
med NaOH
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6.5.1

Navn

Gressmel(11) [grøntmel](11)

Beskrivelse

Nr. 47/197

Obligatoriske opplysninger

Produkt fra tørking og formaling og i noen tilfeller komprimering Råprotein
av fôrvekster.
Råtrevler
Innhold av aske som er uløselig i HCl, dersom > 3,5 %
av tørrstoffet

6.6.1

Høy

Enhver art av gress, tørket.

Innhold av aske som er uløselig i HCl, dersom > 3,5 %
av tørrstoffet

6.6.2

Gress, tørket ved høy temperatur

Produkt av gress (uansett art) som er kunstig tørket (uansett form).

Råprotein
Fiber
Innhold av aske som er uløselig i HCl, dersom > 3,5 %
av tørrstoffet

6.6.3

Gress, urter, belgvekster [grøntfôr] Friske, ensilerte eller tørkede åkervekster bestående av gress, belg- Innhold av aske som er uløvekster eller urter, ofte betegnet som ensilasje, høyensilasje, høy el- selig i HCl, dersom > 3,5 %
ler grøntfôr.
av tørrstoffet

6.7.1

Hampmel

Mel av tørkede blader av Cannabis sativa L.

6.7.2

Hampfiber

Produkt fra bearbeiding av grønn, tørket, fiberholdig hamp.

6.8.1

Hestebønnehalm

Halm av hestebønne.

6.9.1

Linhalm

Halm av lin (Linum usitatissimum L.).

6.10.1

Luserne [alfalfa]

Planter av Medicago sativa L. og Medicago var. Martyn eller deler Innhold av aske som er uløselig i HCl, dersom > 3,5 %
av slike.
av tørrstoffet

6.10.2

Luserne, tørket [alfalfa, tørket]

Luserne, tørket.

6.10.3

Luserne, tørket ved høy tempera- Luserne som er kunstig tørket, uansett form.
tur [alfalfa, tørket ved høy temperatur]

Råprotein

Innhold av aske som er uløselig i HCl, dersom > 3,5 %
av tørrstoffet
Råprotein
Råtrevler
Innhold av aske som er uløselig i HCl, dersom > 3,5 %
av tørrstoffet

6.10.4

Luserne, ekstrudert [alfalfa, ekst- Alfalfapelleter som er ekstrudert.
rudert]

6.10.5

Lusernemel [alfalfamel](12)

6.10.6

Pressrester av luserne [pressrester Tørket produkt framkommet etter at saften er presset ut.
av alfalfa]

Produkt framstilt ved tørking og maling av luserne. Kan inneholde Råprotein
inntil 20 % kløver eller andre fôrvekster dersom de tørkes og males
Råtrevler
samtidig med lusernen.
Innhold av aske som er uløselig i HCl, dersom > 3,5 %
av tørrstoffet
Råprotein
Råtrevler

6.10.7

Proteinkonsentrat av luserne [pro- Produkt framkommet ved kunstig tørking av fraksjoner av luserne- Råprotein
teinkonsentrat av alfalfa]
pressaft etter sentrifugering og varmebehandling for å utfelle proKaroten
teiner.

6.10.8

Pressaft fra luserne

Produkt fra ekstrahering av proteiner fra lusernesaft. Kan være tør- Råprotein
ket.

6.11.1

Maisensilasje

Ensilerte planter eller plantedeler av Zea mays L. ssp. mays.

6.12.1

Ertehalm

Halm av Pisum spp.
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7. Andre planter, alger og produkter av disse
Nummer

7.1.1

Navn

Alger( )
13

Beskrivelse

Obligatoriske opplysninger

Alger, levende eller bearbeidet, uansett presentasjon, herunder fer- Råprotein
ske, kjølte eller fryste alger.
Råfett
Råaske

7.1.2

Tørkede alger(13)

Produkt framstilt ved å tørke alger. Kan være vasket for å redusere Råprotein
jodinnholdet.
Råfett
Råaske

7.1.3

Algemel(13)

Produkt fra utvinning av olje ved ekstrahering av alger.

Råprotein
Råfett
Råaske

7.1.4

Algeolje(13)

Produkt framstilt ved utvinning av olje fra alger ved ekstrahering.

Råfett
Vanninnhold, dersom > 1 %

7.1.5

Algeekstrakt(13) [algefraksjon](13) Vandig eller alkoholholdig ekstrakt av alger, hovedsakelig bestående
av karbohydrater.

7.2.6

Algemel

Produkt framstilt ved tørking og knusing av makroalger, særlig brun- Råaske
tang. Kan være vasket for å redusere jodinnholdet.

7.3.1

Bark(6)

Renset og tørket bark fra trær eller busker.

7.4.1

Blomster(6), tørkede

Alle deler av tørkede blomster av spiselige planter og fraksjoner av Råtrevler
disse.

7.5.1

Brokkoli, tørket

Produkt framstilt ved tørking av planten Brassica oleracea L. etter
vasking, findeling (ved skjæring, flakframstilling e.l.) og fjerning av
vann.

7.6.1

Sukkerrørmelasse

Sirupsaktig produkt fra framstilling eller foredling av sukker fra suk- Totalsukker uttrykt som sukerrør, Saccharum L.
krose

Råtrevler

Vanninnhold, dersom > 30 %
7.6.2

Sukkerrørmelasse, delvis avsukret Produkt fra ytterligere ekstrahering av sukrose fra sukkerrørmelasse Totalsukker uttrykt som suved hjelp av vann.
krose
Vanninnhold, dersom > 28 %

7.6.3

(Rør)sukker [sukrose]

Sukker ekstrahert fra sukkerrør ved hjelp av vann.

Sukrose

7.6.4

Bagasse

Produkt fra ekstrahering av sukker fra sukkerrør ved hjelp av vann. Råtrevler
Består hovedsakelig av fibrer.

7.7.1

Blader, tørkede(6)

Tørkede blader av spiselige planter og fraksjoner av disse.

7.8.1

Lignocellulose(6)

Produkt framstilt ved mekanisk bearbeiding av ubehandlet, naturlig Råtrevler
tørket tre, bestående hovedsakelig av lignocellulose.

7.9.1

Lakrisrot

Rot av Glycyrrhiza L.

7.10.1

Mynte

Produkt framstilt ved tørking av overjordiske deler av planten Mentha apicata, Mentha piperita eller Mentha viridis (L.), uansett presentasjon.

7.11.1

Spinat, tørket

Produkt framstilt ved tørking av planten Spinacia oleracea L., uansett presentasjon.

7.12.1

Yucca schidigera

Finmalt Yucca schidigera Roezl.

Råtrevler

7.13.1

Vegetabilsk karbon [trekull]

Produkt framstilt ved karbonisering av vegetabilsk materiale.

Råtrevler

7.14.1

Tre(6)

Voksent tre som ikke er kjemisk behandlet, eller fibrer av slikt tre.

Råtrevler

Råtrevler
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8. Melkeprodukter og produkter av disse
Nummer

8.1.1

Navn

Smør og smørprodukter

Beskrivelse

Obligatoriske opplysninger

Smør og produkter fra framstilling eller bearbeiding av smør (f.eks. Råprotein
myse), med mindre de er oppført særskilt.
Råfett
Laktose
Vanninnhold, dersom > 6 %

8.2.1

Kjernemelk / konsentrert kjerne- Produkt fra kjerning av smør av fløte, eller lignende bearbeiding.
melk / kjernemelkpulver(14)
Kan være konsentrert eller tørket.

Råprotein
Råfett
Laktose
Vanninnhold, dersom > 6 %

8.3.1

Kasein

Produkt fra skummet melk eller kjernemelk, framstilt ved tørking av Råprotein
kasein utskilt ved hjelp av syre eller løype.
Vanninnhold, dersom > 10 %

8.4.1

Kaseinat

Produkt ekstrahert fra ostemasse eller kasein ved hjelp av nøytralise- Råprotein
rende stoffer og tørking.
Vanninnhold, dersom > 10 %

8.5.1

Ost og osteprodukter

Ost og produkter framstilt av ost og av melkebaserte produkter.

Råprotein
Råfett

8.6.1

Råmelk

Den væsken som skilles ut fra melkekjertlene hos melkeproduse- Råprotein
rende dyr i opptil fem dager etter nedkomst.

8.7.1

Melkebiprodukter

Produkter fra framstilling av melkeprodukter (herunder, men ikke Fuktighet
begrenset til melkeprodukter som ikke lenger kan brukes som næringsmidler, sentrifuge- eller separatorslam, grensemelk, melkemi- Råprotein
neraler).
Råfett
Totalsukker

8.8.1

Gjærede melkeprodukter

Produkter framstilt ved gjæring av melk (f.eks. yoghurt).

Råprotein
Råfett

8.9.1

Laktose

Sukker utskilt fra melk eller myse ved rensing og tørking.

Laktose
Vanninnhold, dersom > 5 %

8.10.1

Melk / konsentrert melk / melke- Normal jursekresjon fra en eller flere melkinger. Kan være konsen- Råprotein
trert eller tørket.
pulver(14)
Råfett
Vanninnhold, dersom > 5 %
Skummetmelk / konsentrert skum- Melk der fettinnholdet er redusert ved separering.
metmelk / skummetmelkpulver(14)
Kan være konsentrert eller tørket.

Råprotein

8.12.1

Melkefett

Produkt fra skumming av melk.

Råfett

8.13.1

Melkeproteinpulver

Produkt framstilt ved tørking av proteinforbindelser ekstrahert fra Råprotein
melk ved kjemisk eller fysisk behandling.
Vanninnhold, dersom > 8 %

8.14.1

Kondensert og inndampet melk og Kondensert og inndampet melk og produkter fra framstilling eller Råprotein
produkter av dette
bearbeiding av disse produktene.
Råfett

8.11.1

Vanninnhold, dersom > 5 %

Vanninnhold, dersom > 5 %
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Navn

Melkepermeat/melkepermeatpulver(14)

Beskrivelse
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Obligatoriske opplysninger

Produkt som trenger gjennom membranen ved ultra-, nano- eller mi- Råaske
krofiltrering av melk, og der laktosen kan være delvis fjernet.
Råprotein
Kan ha gjennomgått omvendt osmose og være tørket.
Laktose
Vanninnhold, dersom > 8 %

8.16.1

Melkeretentat/melkeretentatpulver(14)

Produkt som holdes tilbake av membranen ved ultra-, nano- eller Råprotein
mikrofiltrering av melk.
Råaske
Kan være tørket.
Laktose
Vanninnhold, dersom > 8 %

8.17.1

Myse / konsentrert myse /
mysepulver(14)

Produkt fra framstilling av ost, kvark eller kasein eller lignende pro- Råprotein
sesser.
Laktose
Kan være konsentrert eller tørket.
Vanninnhold, dersom > 8 %
Råaske

8.18.1

Laktoseredusert myse/
laktoseredusert mysepulver(14)

Myse der laktosen er delvis fjernet.

Råprotein

Kan være tørket.

Laktose
Vanninnhold, dersom > 8 %
Råaske

8.19.1

Myseprotein/myseproteinpulver(14)

Produkt framstilt ved tørking av proteinforbindelser ekstrahert fra Råprotein
myse ved kjemisk eller fysisk behandling. Kan være tørket.
Vanninnhold, dersom > 8 %

8.20.1

Demineralisert, laktoseredusert
myse / demineralisert,
laktoseredusert mysepulver(14)

Myse der laktosen og mineralene er delvis fjernet.

Råprotein

Kan være tørket.

Laktose
Råaske
Vanninnhold, dersom > 8 %

8.21.1

Mysepermeat/mysepermeatpulver(14)

Produkt som trenger gjennom membranen ved ultra-, nano- eller mi- Råaske
krofiltrering av myse, og der laktosen kan være delvis fjernet.
Råprotein
Kan ha gjennomgått omvendt osmose og være tørket.
Laktose
Vanninnhold, dersom > 8 %

8.22.1

Myseretentat/myseretentatpulver(14)

Produkt som holdes tilbake av membranen ved ultra-, nano- eller Råprotein
mikrofiltrering av myse.
Råaske
Kan være tørket.
Laktose
Vanninnhold, dersom > 8 %

9. Produkter av landdyr og produkter av disse
Nummer

9.1.1

Navn

Animalske biprodukter(15)

Beskrivelse

Obligatoriske opplysninger

Hele varmblodige landdyr eller deler av slike i fersk, fryst, kokt, sy- Råprotein
rebehandlet eller tørket tilstand.
Råfett
Vanninnhold, dersom > 8 %

9.2.1

Animalsk fett(15)

Produkt bestående av fett fra varmblodige landdyr.

Råfett
Vanninnhold, dersom > 1 %

9.3.1

Biprodukter av biavl

Honning, bivoks, dronninggelé, propolis og pollen, bearbeidet eller Totalsukker uttrykt som suubearbeidet.
krose
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Nummer

9.4.1

Navn

Bearbeidet animalsk protein(15)

Beskrivelse

Nr. 47/201

Obligatoriske opplysninger

Produkt framstilt ved oppvarming, tørking og maling av hele eller Råprotein
deler av varmblodige landdyr, der fettet kan være delvis ekstrahert
Råfett
eller fysisk fjernet.
Råaske
Vanninnhold, dersom > 8 %

9.5.1

Proteiner
ling(15)

fra

gelatinframstil- Tørkede animalske proteiner av næringsmiddelkvalitet fra framstil- Råprotein
ling av gelatin.
Råfett
Råaske
Vanninnhold, dersom > 8 %

9.6.1

Hydrolysert animalsk protein(15)

Hydrolyserte proteiner framstilt ved kjemisk, mikrobiologisk eller Råprotein
enzymatisk hydrolyse av animalsk protein.
Vanninnhold, dersom > 8 %

9.7.1

Blodmel(15)

Produkt framstilt ved varmebehandling av blod fra slaktede varm- Råprotein
blodige dyr.
Vanninnhold, dersom > 8 %

9.8.1

Blodprodukter(15)

Produkter framstilt av blod eller bestanddeler av blod fra slaktede Råprotein
varmblodige dyr, herunder tørket, fryst eller flytende plasma, tørket
fullblod, tørkede, fryste eller flytende røde blodlegemer eller be- Vanninnhold, dersom > 8 %
standdeler eller blandinger av disse produktene.

9.9.1

Kjøkken- og matavfall

Alle matrester som inneholder materiale av animalsk opprinnelse, Råprotein
herunder brukt matolje som kommer fra restauranter, serveringsforetak og kjøkkener, herunder storkjøkkener og husholdningskjøkkener. Råfett
Råaske
Vanninnhold, dersom > 8 %

9.10.1

Kollagen(15)

Proteinbasert produkt av bein, huder og skinn samt sener fra dyr.

Råprotein
Vanninnhold, dersom > 8 %

9.11.1

Fjørmel

Produkt framstilt ved tørking og maling av tørkede fjør fra slaktet Råprotein
fjørfe. Kan være hydrolysert.
Vanninnhold, dersom > 8 %

9.12.1

Gelatin(15)

Naturlig, løselig protein, geldannende eller ikke geldannende, som Råprotein
er framkommet ved delvis hydrolyse av kollagen framstilt av bein,
Vanninnhold, dersom > 8 %
huder og skinn samt sener fra dyr.

9.13.1

Fettgrever(15)

Produkt fra framstilling av talg, smult og annet fett av animalsk opp- Råprotein
rinnelse som er ekstrahert eller fysisk fjernet, i fersk, fryst eller tørket
Råfett
tilstand.
Råaske
Vanninnhold, dersom > 8 %

9.14.1

Produkter av animalsk opprin- Produkter som ikke lenger er beregnet på konsum av kommersielle Råprotein
nelse(15)
grunner, eller på grunn av produksjons- eller emballeringsproblemer
eller andre feil som ikke innebærer noen risiko for menneskers eller Råfett
dyrs helse, i behandlet eller ubehandlet tilstand, for eksempel ferske, Vanninnhold, dersom > 8 %
fryste eller tørkede.

9.15.1

Egg

Hele egg av Gallus gallus L., med eller uten skall.

9.15.2

Eggehvite

Produkt framstilt av egg etter fjerning av skall og plomme, pasteuri- Råprotein
sert og eventuelt denaturert.
Denatureringsmetode
som det er relevant

9.15.3

Eggprodukter, tørkede

der-

Produkter bestående av pasteuriserte tørkede egg uten skall, eller Råprotein
av en blanding av forskjellige andeler tørket eggehvite og tørket
Råfett
eggeplomme.
Vanninnhold, dersom > 5 %
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Nummer

9.15.4

Navn

Eggpulver, sukret

Beskrivelse

Tørkede hele eller deler av sukrede egg.

25.8.2016

Obligatoriske opplysninger

Råprotein
Råfett
Vanninnhold, dersom > 5 %

9.15.5

Eggeskall, tørkede

Produkt framstilt av fjørfeegg etter at plommen og hviten er fjernet. Råaske
Skallene er tørket.

9.16.1

Virvelløse landdyr(15)

Hele eller deler av virvelløse landdyr, uansett livsstadium, unntatt arter som er giftige for mennesker og dyr, i behandlet eller ubehandlet
tilstand, for eksempel ferske, fryste eller tørkede.

10. Fisk, andre vanndyr samt produkter av disse
Nummer

Navn

Beskrivelse

Obligatoriske opplysninger

10.1.1

Virvelløse vanndyr(16)

Hele eller deler av virvelløse saltvanns- eller ferskvannsdyr, uansett
livsstadium, unntatt arter som er giftige for mennesker og dyr, i behandlet eller ubehandlet tilstand, f.eks. ferske, fryste eller tørkede.

10.2.1

Biprodukter av vanndyr(16)

Produkter fra foretak eller anlegg som bearbeider eller framstiller Råprotein
produkter til konsum, i behandlet eller ubehandlet tilstand, f.eks. ferRåfett
ske, fryste eller tørkede.
Råaske

10.3.1

Krepsdyrmel

Produkt framstilt ved oppvarming, pressing og tørking av hele eller Råprotein
deler av krepsdyr, herunder villreker og oppdrettsreker.
Råfett
Råaske, dersom > 20 %
Vanninnhold, dersom > 8 %

10.4.1

Fisk(17)

Hele eller deler av fisk i fersk, fryst, kokt, syrebehandlet eller tørket Råprotein
tilstand.
Vanninnhold, dersom > 8 %

10.4.2

Fiskemel(17)

Produkt framstilt ved oppvarming, pressing og tørking av hele el- Råprotein
ler deler av fisk. Fiskelimvann kan være tilbakeført til produktet før
Råfett
tørking.
Råaske, dersom > 20 %
Vanninnhold, dersom > 8 %

10.4.3

Fiskelimvann

Kondensert produkt fra framstilling av fiskemel, som er utskilt og Råprotein
stabilisert ved syrning eller tørking.
Råfett
Vanninnhold, dersom > 5 %

10.4.4

Fiskeprotein, hydrolysert

Produkt framstilt ved sur hydrolyse av hele eller deler av fisk, ofte Råprotein
konsentrert ved tørking.
Råfett
Råaske, dersom > 20 %
Vanninnhold, dersom > 8 %

10.4.5

Fiskebeinmel

Produkt framstilt ved oppvarming, pressing og tørking av deler av Råaske
fisk. Består hovedsakelig av fiskebein.

10.4.6

Fiskeolje

Olje som er framstilt av fisk eller deler av fisk, og som deretter er Råfett
sentrifugert for å fjerne vann (kan inneholde nærmere opplysninger
Vanninnhold, dersom > 1 %
om art, f.eks. torskelevertran).
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Navn

Beskrivelse
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Obligatoriske opplysninger

10.4.7

Fiskeolje, hydrogenert

Olje framstilt ved hydrogenering av fiskeolje.

Vanninnhold, dersom > 1 %

10.5.1

Krillolje

Olje som er framstilt av kokt og presset plankton/krill og deretter Vanninnhold, dersom > 1 %
sentrifugert for å fjerne vann.

10.5.2

Proteinkonsentrat av krill, hydro- Produkt framstilt ved enzymatisk hydrolyse av hele eller deler av Råprotein
lysert
krill, ofte konsentrert ved tørking.
Råfett
Råaske, dersom > 20 %
Vanninnhold, dersom > 8 %

10.6.1

Mel av marine leddormer

Produkt framstilt ved oppvarming og tørking av hele eller deler av Fett
marine leddormer, herunder Nereis virens M. Sars.
Aske, dersom > 20 %
Vanninnhold, dersom > 8 %

10.7.1

Mel av marint dyreplankton

Produkt framstilt ved oppvarming, pressing og tørking av marint dy- Råprotein
replankton, f.eks. krill.
Råfett
Råaske, dersom > 20 %
Vanninnhold, dersom > 8 %

10.7.2

Olje av marint dyreplankton

Olje som er framstilt av kokt og presset marint dyreplankton og der- Vanninnhold, dersom > 1 %
etter sentrifugert for å fjerne vann.

10.8.1

Bløtdyrmel

Produkt framstilt ved oppvarming og tørking av hele eller deler av Råprotein
bløtdyr, herunder blekksprut og muslinger.
Råfett
Råaske, dersom > 20 %
Vanninnhold, dersom > 8 %

10.9.1

Blekksprutmel

Produkt framstilt ved oppvarming, pressing og tørking av hele eller Råprotein
deler av blekksprut.
Råfett
Råaske, dersom > 20 %
Vanninnhold, dersom > 8 %

1. Mineraler og produkter av disse
Nummer

Navn

Beskrivelse

Obligatoriske opplysninger

11.1.1

Kalsiumkarbonat(18) [kalkstein]

Produkt framstilt ved formaling av kalsiumkarbonatkilder, f.eks. Kalsium, innhold av aske
kalkstein, eller ved utfelling fra syreløsning.
som er uløselig i HCl, dersom > 5 %

11.1.2

Kalkholdige skall av marine skjell Produkt av naturlig opprinnelse framstilt av skall av marine skjell, Kalsium, innhold av aske
formalt eller granulert, f.eks. østers- eller muslingskall.
som er uløselig i HCl, dersom > 5 %

11.1.3

Kalsiummagnesiumkarbonat

Naturlig blanding av kalsiumkarbonat og magnesiumkarbonat.

11.1.4

Maerl

Produkt av naturlig opprinnelse framstilt av malte eller granulerte Kalsium, innhold av aske
kalkholdige havalger.
som er uløselig i HCl, dersom > 5 %

11.1.5

Lithothamnium

Produkt av naturlig opprinnelse framstilt av malte eller granulerte Kalsium, innhold av aske
kalkalger (Phymatolithon calcareum (Pall.)).
som er uløselig i HCl, dersom > 5 %

11.1.6

Kalsiumklorid

Kalsiumklorid av teknisk kvalitet.

Kalsium, innhold av aske
som er uløselig i HCl, dersom > 5 %

11.1.7

Kalsiumhydroksid

Kalsiumhydroksid av teknisk kvalitet.

Kalsium, innhold av aske
som er uløselig i HCl, dersom > 5 %

Kalsium, magnesium, innhold av aske som er uløselig i
HCl, dersom > 5 %
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Beskrivelse
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11.1.8

Vannfritt kalsiumsulfat

Kalsiumsulfat av teknisk kvalitet framstilt ved formaling av vannfritt Kalsium, innhold av aske
kalsiumsulfat eller dehydrering av kalsiumsulfatdihydrat.
som er uløselig i HCl, dersom > 5 %

11.1.9

Kalsiumsulfathemihydrat

Kalsiumsulfathemihydrat av teknisk kvalitet framstilt ved delvis de- Kalsium, innhold av aske
hydrering av kalsiumsulfatdihydrat.
som er uløselig i HCl, dersom > 5 %

11.1.10

Kalsiumsulfatdihydrat

Kalsiumsulfatdihydrat av teknisk kvalitet framstilt ved formaling av Kalsium, innhold av aske
kalsiumsulfatdihydrat eller hydrering av kalsiumsulfathemihydrat. som er uløselig i HCl, dersom > 5 %

11.1.11

Kalsiumsalter av organiske sy- Kalsiumsalter av spiselige organiske syrer med minst fire karbona- Kalsium, organisk syre
tomer.
rer(19)

11.1.12

Kalsiumoksid

Kalsiumoksid av teknisk kvalitet framstilt ved brenning av naturlig Kalsium, innhold av aske
kalkstein.
som er uløselig i HCl, dersom > 5 %

11.1.13

Kalsiumglukonat

Kalsiumsalt av glukonsyre, vanligvis uttrykt som Ca(C6H11O7)2 og Kalsium, innhold av aske
hydratformene av dette.
som er uløselig i HCl, dersom > 5 %

11.1.15

Kalsiumsulfat/kalsiumkarbonat

Produkt fra framstilling av natriumkarbonat.

Kalsium, innhold av aske
som er uløselig i HCl, dersom > 5 %

11.1.16

Kalsiumpidolat

L-kalsiumpidolat av teknisk kvalitet.

Kalsium, innhold av aske
som er uløselig i HCl, dersom > 5 %

11.2.1

Magnesiumoksid

Kalsinert magnesiumoksid (MgO) som inneholder minst 70 % MgO. Magnesium, innhold av aske
som er uløselig i HCl, dersom > 15 %

11.2.2

Magnesiumsulfatheptahydrat

Magnesiumsulfat (MgSO4 × 7 H2O) av teknisk kvalitet.

Magnesium, svovel, innhold
av aske som er uløselig i
HCl, dersom > 15 %

11.2.3

Magnesiumsulfatmonohydrat

Magnesiumsulfat (MgSO4 × H2O) av teknisk kvalitet.

Magnesium, svovel, innhold
av aske som er uløselig i
HCl, dersom > 15 %

11.2.4

Vannfritt magnesiumsulfat

Vannfritt magnesiumsulfat (MgSO4) av teknisk kvalitet.

Magnesium, svovel, innhold
av aske som er uløselig i
HCl, dersom > 10 %

11.2.5

Magnesiumpropionat

Magnesiumpropionat av teknisk kvalitet.

Magnesium

11.2.6

Magnesiumklorid

Magnesiumklorid av teknisk kvalitet eller oppløsning framstilt ved Magnesium, klor, innhold av
naturlig konsentrering av sjøvann etter utfelling av natriumklorid.
aske som er uløselig i HCl,
dersom > 10 %

11.2.7

Magnesiumkarbonat

Naturlig magnesiumkarbonat.

Magnesium, innhold av aske
som er uløselig i HCl, dersom > 10 %

11.2.8

Magnesiumhydroksid

Magnesiumhydroksid av teknisk kvalitet.

Magnesium, innhold av aske
som er uløselig i HCl, dersom > 10 %

11.2.9

Magnesiumkaliumsulfat

Magnesiumkaliumsulfat av teknisk kvalitet.

Magnesium, kalium, innhold
av aske som er uløselig i
HCl, dersom > 10 %

11.2.10

Magnesiumsalter av organiske sy- Magnesiumsalter av spiselige organiske syrer med minst fire kar- Magnesium, organisk syre
bonatomer.
rer(19)

11.3.1

Dikalsiumfosfat(20)
drogenortofosfat]

[kalsiumhy- Kalsiummonohydrogenfosfat av teknisk kvalitet framstilt av bein el- Kalsium, totalfosfor, innhold
ler uorganiske kilder (CaHPO4 × H2O)
av fosfor som ikke er løselig i 2 % sitronsyre, dersom
Ca/P > 1,2
> 10 %, innhold av aske som
ikke er løselig i HCl, dersom
>5%
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Obligatoriske opplysninger

11.3.2

Monodikalsiumfosfat

Kjemisk framstilt produkt bestående av dikalsiumfosfat og monokal- Totalfosfor, kalsium, innhold
siumfosfat (CaHPO4. Ca(H2PO4)2 × H2O)
av fosfor som ikke er løselig i 2 % sitronsyre, dersom
0,8 < Ca/P < 1,3
> 10 %

11.3.3

Monokalsiumfosfat [kalsiumtetra- Kalsium-bis-dihydrogenfosfat (Ca(H2PO4)2 × H2O) av teknisk kva- Totalfosfor, kalsium, innhold
litet
av fosfor som ikke er løsehydrogendiortofosfat]
lig i 2 % sitronsyre, dersom
Ca/P > 0,9
> 10 %

11.3.4

Trikalsiumfosfat [trikalsiumorto- Trikalsiumfosfat (Ca3(PO4)2 × H2O) av teknisk kvalitet fra bein eller Kalsium, totalfosfor, innhold
uorganiske kilder
av fosfor som ikke er løsefosfat]
lig i 2 % sitronsyre, dersom
Ca/P > 1,3
> 10 %

11.3.5

Kalsiummagnesiumfosfat

Kalsiummagnesiumfosfat av teknisk kvalitet.

11.3.6

Defluorinert fosfat

Naturlig fosfat, brent og ytterligere varmebehandlet for å fjerne uren- Totalfosfor, kalsium, naheter.
trium, innhold av fosfor som
ikke er løselig i 2 % sitronsyre, dersom > 10 %, innhold
av aske som ikke er løselig i
HCl, dersom > 5 %

11.3.7

Dikalsiumpyrofosfat [dikalsium- Dikalsiumpyrofosfat av teknisk kvalitet.
difosfat]

11.3.8

Magnesiumfosfat

Produkt bestående av monobasisk og/eller dibasisk og/eller tribasisk Totalfosfor, magnesium, innmagnesiumfosfat av teknisk kvalitet.
hold av fosfor som ikke er løselig i 2 % sitronsyre, dersom
> 10 %, innhold av aske som
ikke er løselig i HCl, dersom
> 10 %

11.3.9

Natriumkalsiummagnesiumfosfat

Produkt bestående av natriumkalsiummagnesiumfosfat av teknisk Totalfosfor,
magnesium,
kvalitet.
kalsium, natrium, innhold
av fosfor som ikke er løselig i 2 % sitronsyre, dersom
> 10 %

11.3.10

Mononatriumfosfat [natriumdihy- Mononatriumfosfat av teknisk kvalitet
drogenortofosfat]
(NaH2PO4 × H2O)

Totalfosfor, natrium, innhold
av fosfor som ikke er løselig i 2 % sitronsyre, dersom
> 10 %

11.3.11

Dinatriumfosfat [dinatriumhydro- Dinatriumfosfat (Na2HPO4 × H2O) av teknisk kvalitet
genortofosfat]

Totalfosfor, natrium, innhold
av fosfor som ikke er løselig i 2 % sitronsyre, dersom
> 10 %

11.3.12

Trinatriumfosfat [trinatriumorto- Trinatriumfosfat (Na3PO4) av teknisk kvalitet
fosfat]

Totalfosfor, natrium, innhold
av fosfor som ikke er løselig i 2 % sitronsyre, dersom
> 10 %

11.3.13

Natriumpyrofosfat [tetranatrium- Natriumpyrofosfat av teknisk kvalitet.
difosfat]

Totalfosfor, natrium, innhold
av fosfor som ikke er løselig i 2 % sitronsyre, dersom
> 10 %

11.3.14

Monokaliumfosfat
drogenortofosfat]

11.3.15

Dikaliumfosfat [dikaliumdihydro- Dikaliumfosfat (K2HPO4 × H2O) av teknisk kvalitet
genortofosfat]

Totalfosfor, kalium, innhold
av fosfor som ikke er løselig i 2 % sitronsyre, dersom
> 10 %

11.3.16

Kalsiumnatriumfosfat

Totalfosfor, kalsium, natrium, innhold av fosfor som
ikke er løselig i 2 % sitronsyre, dersom > 10 %

[kaliumdihy- Monokaliumfosfat (KH2PO4 × H2O) av teknisk kvalitet

Kalsiumnatriumfosfat av teknisk kvalitet.

Kalsium, magnesium, totalfosfor, innhold av fosfor som
ikke er løselig i 2 % sitronsyre, dersom > 10 %

Totalfosfor, kalsium, innhold
av fosfor som ikke er løselig i 2 % sitronsyre, dersom
> 10 %

Totalfosfor, kalium, innhold
av fosfor som ikke er løselig i 2 % sitronsyre, dersom
> 10 %
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11.3.17

Monoammoniumfosfat [ammoni- Monoammoniumfosfat (NH4H2PO4) av teknisk kvalitet
umdihydrogenortofosfat]

Totalnitrogen,
totalfosfor,
innhold av fosfor som ikke er
løselig i 2 % sitronsyre, dersom > 10 %

11.3.18

Diammoniumfosfat [diammoni- Diammoniumfosfat ((NH4)2HPO4) av teknisk kvalitet
umhydrogenortofosfat]

Totalnitrogen
Totalfosfor
Innhold av fosfor som ikke er
løselig i 2 % sitronsyre, dersom > 10 %

11.3.19

Natriumtripolyfosfat [pentanatri- Natriumtripolyfosfat av teknisk kvalitet.
umtrifosfat]

Totalfosfor
Natrium
Innhold av fosfor som ikke er
løselig i 2 % sitronsyre, dersom > 10 %

11.3.20

Natriummagnesiumfosfat

Natriummagnesiumfosfat av teknisk kvalitet.

Totalfosfor, magnesium, natrium, innhold av fosfor som
ikke er løselig i 2 % sitronsyre, dersom > 10 %

11.3.21

Magnesiumhypofosfitt

Magnesiumhypofosfitt (Mg(H2PO2)2 × 6H2O) av teknisk kvalitet

Magnesium
Totalfosfor
Innhold av fosfor som ikke er
løselig i 2 % sitronsyre, dersom > 10 %

11.3.22

Beinmel, avlimet

Avlimet, sterilisert og formalt bein der fettet er fjernet.

11.3.23

Beinaske

Mineralrester fra forbrenning eller forgassing av animalske bipro- Totalfosfor, kalsium, innhold
dukter.
av aske som er uløselig i
HCl, dersom > 10 %

11.4.1

Natriumklorid(18)

Natriumklorid av teknisk kvalitet eller produkt framstilt ved fordam- Natrium, innhold av aske
ping og krystallisering av saltlake (vakuumsalt), fordamping av sjø- som er uløselig i HCl, dervann (havsalt) eller formaling av steinsalt.
som > 10 %

11.4.2

Natriumbikarbonat
drogenkarbonat]

11.4.3

Natrium-/ammonium(bi)karbonat Produkt fra framstilling av natriumkarbonat og natriumbikarbonat, Natrium, innhold av aske
[natrium-/ammonium(hydrogen) med spor av ammoniumbikarbonat (høyst 5 %).
som er uløselig i HCl, derkarbonat]
som > 10 %

11.4.4

Natriumkarbonat

Natriumkarbonat (Na2CO3) av teknisk kvalitet

Natrium, innhold av aske
som er uløselig i HCl, dersom > 10 %

11.4.5

Natriumsesquikarbonat
[trinatriumhydrogendikarbonat]

Natriumsesquikarbonat (Na3H(CO3)2) av teknisk kvalitet

Natrium, innhold av aske
som er uløselig i HCl, dersom > 10 %

11.4.6

Natriumsulfat

Natriumsulfat av teknisk kvalitet.

Natrium, innhold av aske
som er uløselig i HCl, dersom > 10 %

11.4.7

Natriumsalter av organiske syrer

Natriumsalter av spiselige organiske syrer med minst fire karbona- Natrium, organisk syre
tomer.

11.5.1

Kaliumklorid

Kaliumklorid av teknisk kvalitet eller produkt framstilt ved forma- Kalium, innhold av aske som
ling av naturlige kilder til kaliumklorid.
er uløselig i HCl, dersom
> 10 %

11.5.2

Kaliumsulfat

Kaliumsulfat (K2SO4) av teknisk kvalitet

[natriumhy- Natriumbikarbonat (NaHCO3) av teknisk kvalitet

Totalfosfor, kalsium, innhold
av aske som er uløselig i
HCl, dersom > 10 %

Natrium, innhold av aske
som er uløselig i HCl, dersom > 10 %

Kalium, innhold av aske som
er uløselig i HCl, dersom
> 10 %
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11.5.3

Kaliumkarbonat

11.5.4

Kaliumbikarbonat [kaliumhydro- Kaliumbikarbonat (KHCO3) av teknisk kvalitet
genkarbonat]

11.5.5

Kaliumsalter av organiske sy- Kaliumsalter av spiselige organiske syrer med minst fire karbona- Kalium, organisk syre
rer(19)
tomer.

11.6.1

Svovelblomst

Pulver av teknisk kvalitet framstilt av naturlige mineralavsetninger. Svovel
Også et produkt fra utvinning av svovel ved oljeraffinering.

11.7.1

Attapulgitt

Naturlig mineral bestående av magnesium, aluminium og silisium.

11.7.2

Kvarts

Naturlig mineral framstilt ved formaling av kvartsilder.

11.7.3

Cristobalitt

Silisiumdioksid framstilt ved rekrystallisering av kvarts.

11.8.1

Ammoniumsulfat

Ammoniumsulfat ((NH4)2SO4) av teknisk kvalitet framstilt ved kje- Nitrogen uttrykt som råpromisk syntese.
tein, svovel

11.8.2

Ammoniumsulfatløsning

Ammoniumsulfat i vandig løsning med et innhold av ammoniumsul- Nitrogen uttrykt som råprofat på minst 35 %.
tein

11.8.3

Ammoniumsalter
syrer

11.8.4

Ammoniumlaktat

Ammoniumlaktat (CH3CHOHCOONH4). Omfatter ammoniumlak- Nitrogen uttrykt som råprotat framstilt ved gjæring av myse med Lactobacillus delbrueckii ssp. tein, råaske
bulgaricus, med et nitrogeninnhold på minst 44 % uttrykt som råprotein.

11.8.5

Ammoniumacetat

Ammoniumacetat (CH3COONH4) i vandig løsning med et innhold Nitrogen uttrykt som råproav ammoniumsulfat på minst 55 %.
tein

av

Kalium, innhold av aske som
er uløselig i HCl, dersom
> 10 %
Kalium, innhold av aske som
er uløselig i HCl, dersom
> 10 %

Magnesium

organiske Ammoniumsalter av spiselige organiske syrer med minst fire kar- Nitrogen uttrykt som råprobonatomer.
tein, organisk syre

12. Gjærings(bi)produkter fra mikroorganismer der cellene er inaktivert eller drept
Nummer
12.1

Navn

Beskrivelse

Obligatoriske opplysninger

Produkter framstilt av biomassen av bestemte mikroorganismer dyrket på visse substrater

12.1.1

Protein fra Methylophilus methy- Proteinholdig gjæringsprodukt framstilt ved dyrking av Methylop- Råprotein
lotrophus
hilus methylotrophus (stamme NCIMB 10.515) på metanol, der innRåaske
holdet av råprotein er minst 68 % og refleksjonstallet er minst 50.
Råfett

12.1.2

Protein fra Methylococcus capsulatus (Bath), Alca ligenes acidovorans, Bacillus brevis og Bacillus firmus

Proteinholdig gjæringsprodukt framstilt ved dyrking av Methylococ- Råprotein
cus capsulatus (Bath) (stamme NCIMB 11132), Alcaligenes acidovorans (stamme NCIMB 12387), Bacillus brevis (stamme NCIMB Råaske
13288) og Bacillus firmus (stamme NCIMB 13280) på naturgass Råfett
(ca. 91 % metan, 5 % etan, 2 % propan, 0,5 % isobutan, 0,5 % nbutan), ammoniakk og mineralsalter, der innholdet av råprotein er
minst 65 %.
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Obligatoriske opplysninger

12.1.3

Bakterieprotein fra Escherichia Proteinprodukt som er et biprodukt fra framstilling av aminosyrer Råprotein
ved dyrking av Escherichia coli K12 på substrater av vegetabilsk
coli
eller kjemisk opprinnelse, ammoniakk eller mineralsalter. Kan være
hydrolysert.

12.1.4

Bakterieprotein fra Corynebacte- Proteinprodukt som er et biprodukt fra framstilling av aminosyrer Råprotein
ved dyrking av Corynebacterium glutamicum på substrater av verium glutamicum
getabilsk eller kjemisk opprinnelse, ammoniakk eller mineralsalter.
Kan være hydrolysert.

12.1.5

Gjær og liknende produkter [øl- Alle gjærsorter og deler av disse framstilt ved dyrking av Saccharogjær] [gjærprodukter]
myces cerevisiae, Saccharomyces carlsbergiensis, Kluyveromyces
lactis, Kluyveromyces fragilis, Torulaspora delbrueckii, Candida
utilis/Pichia jadinii, Saccharomyces uvarum, Saccharomyces ludwigii eller Brettanomyces ssp.79 på substrater av hovedsakelig vegetabilsk opprinnelse, f.eks. melasse, sukkersirup, alkohol, restprodukter
fra destillering, korn og stivelsesprodukter, fruktsaft, myse, melkesyre, sukker, hydrolyserte plantefibrer og næringsstoffer fra gjæring,
f.eks. ammoniakk eller mineralsalter.

Vanninnhold, dersom < 75 %
eller > 97 %
Dersom vanninnhold < 75 %:
Råprotein

12.1.6

Myceliumensilasje fra framstilling Mycelium (nitrogenforbindelser), som er et vått biprodukt fra Nitrogen uttrykt som råproav penicillin
framstilling av penicillin ved dyrking av Penicillium chrysogenum tein
(ATCC48271) på ulike karbohydratkilder og deres hydrolysater,
varmebehandlet og ensilert ved hjelp av Lactobacillus brevis, plan- Råaske
tarum, sake, collinoides og Streptococcus lactis for å inaktivere penicillinet, med et innhold av nitrogen uttrykt som råprotein på minst
7 %.

12.2

Andre gjæringsbiprodukter

12.2.1

Vinasse [kondensert pressaft fra Biprodukter fra industriell bearbeiding av most/vørter fra gjærings- Råprotein
melasse]
prosesser som f.eks. framstilling av alkohol, organiske syrer og gjær.
Består av den flytende/deigaktige fraksjonen framkommet etter ut- Substrat og eventuelt angiskilling av den gjærede mosten/vørteren. Kan også inneholde døde velse av produksjonsprosess
celler fra mikroorganismene brukt i gjæringen og/eller deler av slike.
Substratene er hovedsakelig av vegetabilsk opprinnelse, f.eks. melasse, sukkersirup, alkohol, restprodukter fra destillering, korn og
stivelsesprodukter, fruktsaft, myse, melkesyre, sukker, hydrolyserte
plantefibrer og næringsstoffer fra gjæring, f.eks. ammoniakk eller
mineralsalter.

12.2.2

Biprodukter fra framstilling av L- Konsentrerte flytende biprodukter fra framstilling av L-glutaminsyre Råprotein
glutaminsyre
ved gjæring med Corynebacterium melassecola på et substrat bestående av sukrose, melasse, stivelsesprodukter og deres hydrolysater,
ammoniumsalter og andre nitrogenforbindelser.

12.2.3

Biprodukter fra framstilling av L- Konsentrerte flytende biprodukter fra framstilling av L-lysin-mono- Råprotein
lysin-monohydroklorid med Bre- hydroklorid ved gjæring med Brevibacterium lactofermentum på et
vibacterium lactofermentum
substrat bestående av sukrose, melasse, stivelsesprodukter og deres
hydrolysater, ammoniumsalter og andre nitrogenforbindelser.

12.2.4

Biprodukter fra framstilling av Flytende biprodukter fra framstilling av aminosyrer ved gjæring med Råprotein
aminosyrer med Corynbacterium Corynbacterium glutamicum på et substrat av vegetabilsk eller kjeRåaske
glutamicum
misk opprinnelse, ammoniakk eller mineralsalter.

12.2.5

Biprodukter fra framstilling av Flytende biprodukter fra framstilling av aminosyrer ved gjæring med Råprotein
aminosyrer med Escherichia coli Escherichia coli K12 på et substrat av vegetabilsk eller kjemisk oppRåaske
K12
rinnelse, ammoniakk eller mineralsalter.

12.2.6

Biprodukt fra enzymframstilling Biprodukt fra enzymframstilling ved gjæring av Aspergillus niger Råprotein
med Aspergillus niger
på hvete og malt
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13. Diverse produkter
Nummer

13.1.1

Navn

Beskrivelse

Obligatoriske opplysninger

Produkter fra bakeri- og pasta- Produkter fra framstilling av brød, kjeks, vafler eller pasta. Kan være Stivelse
industrien
tørket.
Totalsukker uttrykt som sukrose
Råfett, dersom > 5 %

13.1.2

Produkter
fra
vareindustrien

konditor- Produkter fra framstilling av konditorvarer og kaker. Kan være tør- Stivelse
ket.
Totalsukker uttrykt som sukrose
Råfett, dersom > 5 %

13.1.3

Produkter fra framstilling av fro- Stoffer eller produkter som er beregnet på konsum eller som med Råprotein, dersom > 10 %
kostkorn
rimelighet kan forventes å kunne konsumeres, i bearbeidet, delvis
Råtrevler
bearbeidet eller ubearbeidet tilstand. Kan være tørket.
Råolje/råfett, dersom > 10 %
Stivelse, dersom > 30 %
Totalsukker uttrykt som sukrose, dersom > 10 %

13.1.4

Produkter fra sukkervareindustrien Produkter fra framstilling av sukkervarer, herunder sjokolade. Kan Stivelse
være tørket.
Råfett, dersom > 5 %
Totalsukker uttrykt som sukrose

13.1.5

Produkter fra iskremindustrien

Produkter fra iskremframstilling. Kan være tørket.

Stivelse
Totalsukker uttrykt som sukrose
Råfett

13.1.6

Produkter og biprodukter fra be- Produkter fra bearbeiding av frisk frukt og friske grønnsaker (her- Stivelse
arbeiding av frisk frukt og friske under skall, hele stykker av frukt/grønnsaker og blandinger av dette).
Råtrevler
grønnsaker(22)
Kan være tørket eller fryst.
Råfett, dersom > 5 %
Innhold av aske som er uløselig i HCl, dersom > 3,5 %

13.1.7

Produkter fra bearbeiding av plan- Produkter fra frysing eller tørking av hele planter eller deler av plan- Råtrevler
ter(22)
ter.

13.1.8

Produkter fra bearbeiding av kryd- Produkter fra frysing eller tørking av krydder og smaksingredienser Råprotein, dersom > 10 %
der og smaksingredienser(22)
eller deler av disse.
Råtrevler
Råolje/råfett, dersom > 10 %
Stivelse, dersom > 30 %
Totalsukker uttrykt som sukrose, dersom > 10 %

13.1.9

Produkter fra bearbeiding av ur- Produkter fra knusing, formaling, frysing eller tørking av urter eller Råtrevler
ter(22)
deler av urter.

13.1.10

Produkter fra potetbearbeidings- Produkter fra bearbeiding av poteter. Kan være tørket eller fryst.
industrien

Stivelse
Råtrevler
Råfett, dersom > 5 %
Innhold av aske som er uløselig i HCl, dersom > 3,5 %
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Obligatoriske opplysninger

13.1.11

Produkter og biprodukter fra saus- Stoffer fra sausframstilling som er beregnet på konsum eller som Råfett
framstilling
med rimelighet kan forventes å kunne konsumeres, i bearbeidet, delvis bearbeidet eller ubearbeidet tilstand. Kan være tørket.

13.1.12

Produkter og biprodukter
snacksindustrien

13.1.13

Produkter fra framstilling av spise- Produkter framkommet ved framstilling av spiseferdige næringsmid- Råfett, dersom > 5 %
ferdige næringsmidler
ler. Kan være tørket.

13.1.14

Plantebiprodukter fra brennevins- Faste produkter fra planter (herunder bær og frø, f.eks. anisfrø) fram- Råprotein, dersom > 10 %
framstilling
kommet etter maserasjon av plantene i en alkoholholdig løsning eller etter fordamping og/eller destillering av alkohol ved utvikling av Råtrevler
aromaer til brennevinsframstilling. Produktene må destilleres for å Råolje/råfett, dersom > 10 %
fjerne de alkoholholdige restene.

13.1.15

Fôrøl

Produkt fra brygging som ikke kan selges til konsum.

Alkoholinnhold

13.2.1

Karamellisert sukker

Produkt framstilt ved kontrollert oppvarming av alle typer sukker.

Totalsukker uttrykt som sukrose

13.2.2

Dekstrose

Dekstrose framkommer etter hydrolyse av stivelse og består av ren- Totalsukker uttrykt som suset, krystallisert glukose med eller uten krystallvann.
krose

13.2.3

Fruktose

Fruktose som renset krystallinsk pulver. Framstilt av glukose i glu- Totalsukker uttrykt som sukosesirup ved hjelp av glukoseisomerase og sukroseinvertering.
krose

13.2.4

Glukosesirup

Glukosesirup er en renset og konsentrert vandig løsning av nærings- Totalsukker
givende sakkarider framstilt ved hydrolyse av stivelse.
Vanninnhold, dersom > 30 %

13.2.5

Glukosemelasse

Produkt fra raffinering av glukosesirup.

13.2.6

Xylose

Sukker ekstrahert fra tre.

13.2.7

Laktulose

Halvsyntetisk disakkarid (4-O-D-galaktopyranosyl-D-fruktose) Laktulose
framstilt ved isomerisering av glukose til fruktose. Finnes i varmebehandlet melk og varmebehandlede melkeprodukter.

13.2.8

Glukosamin (kitosamin)

Aminosukker (monosakkarid) som utgjør en del av strukturen i po- Natrium eller kalium, alt etlysakkaridene kitosan og kitin. Framstilt ved hydrolyse av krepsdyrs ter hva som er relevant.
og andre leddyrs eksoskjelett eller ved gjæring av korn, f.eks. mais
eller hvete.

13.3.1

Stivelse(23)

Stivelse av teknisk kvalitet.

13.3.2

Stivelse(23), pregelatinert

Produkt som består av stivelse som er ekspandert ved varmebehand- Stivelse
ling.

13.3.3

Stivelsesblanding(23)

Produkt bestående av naturlig og/eller modifisert næringsmiddelsti- Stivelse
velse fra forskjellige botaniske kilder.

13.3.4

Stivelseshydrolysater(23), kake

Produkt fra hydrolyse av stivelse. Består av protein, fett og filtre- Vanninnhold, dersom < 25 %
ringsmidler (f.eks. kiselgur, trefiber).
eller > 45 %

fra Produkter og biprodukter fra framstilling av snacks – potetchips, Råfett
potet- og eller kornbasert snacks (direkte ekstrudert, deigbasert og
pelletert) og nøtter.

Totalsukker

Stivelse

Dersom vanninnhold < 25 %:
— Råfett
— Råprotein
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13.3.5

Dekstrin

Dekstrin er delvis syrehydrolysert stivelse.

13.3.6

Maltdekstrin

Maltdekstrin er delvis hydrolysert stivelse.

13.4.1

Polydekstrose

Tilfeldig forbundet massepolymer framstilt ved termisk polymerisering av D-glukose.

13.5.1

Polyoler

Produkt framstilt ved hydrogenering eller gjæring, bestående av reduserte mono-, di- eller oligosakkarider eller polysakkarider.

13.5.2

Isomalt

Sukkeralkohol framstilt av sukrose etter enzymatisk omdanning og
hydrogenering.

13.5.3

Mannitol

Produkt framstilt ved hydrogenering eller gjæring, bestående av redusert glukose og/eller fruktose.

13.5.4

Xylitol

Produkt framstilt ved hydrogenering og gjæring av xylose.

13.5.5

Sorbitol

Produkt framstilt ved hydrogenering av glukose.

13.6.1

Fettsyrer(24)

Produkt fra nøytralisering med lut eller ved destillering av olje og Råfett
fettstoffer av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse uten nærmere
angivelse. Kan også framstilles ved forskjellige metoder for bear- Vanninnhold, dersom 1 %
beiding av fettstoffer og oljer som benyttes av fettsyreprodusenter.

13.6.2

Fettsyrer forestret med glyserol(24) Glyserider framstilt ved forestring av glyserol av vegetabilsk opprin- Vanninnhold, dersom > 1 %
nelse med fettsyrer.
Råfett

13.6.3

Mono- og diglyserider av fettsy- Mono- og diglyserider av fettsyrer består av blandinger av mono-, Råfett
di- og triestere av glyserol av fettsyrer som forekommer i matoljer
rer(24)
og matfett.
De kan inneholde små mengder av frie fettsyrer og fri glyserol.

13.6.4

Salter av fettsyrer(24)

Produkt framkommet ved at fettsyrer med minst fire karbonatomer Råfett (etter hydrolyse)
reagerer med kalsium-, magnesium-, natrium- eller kaliumforbindelVanninnhold
ser.
Ca eller Na eller K eller Mg
(alt etter hva som er relevant)

13.7.1

Kondroitinsulfat

Produkt framstilt ved ekstrahering fra sener, bein og annet animalsk Natrium
vev som inneholder brusk og mykt bindevev.

13.8.1

Glyserin, rå

Produkt fra biodieselproduksjon (metyl- eller etylestere av fettsyrer), Glyserol
framstilt ved transesterifisering av oljer og fettstoffer av vegetabilsk
og animalsk opprinnelse uten nærmere angivelse. Det kan fortsatt Kalium
finnes mineralsalter og organiske salter i glyserinen. (Innhold av me- Natrium
tanol: høyst 0,2 %.)
Også et produkt fra bearbeiding av mineralfettstoffer og mineraloljer, herunder transesterifisering, hydrolyse eller forsåpning.

13.8.2

Glyserin

Produkt fra biodieselproduksjon (metyl- eller etylestere av fettsyrer), Glyserol
framstilt ved transesterifisering av oljer og fettstoffer av vegetabilsk
og animalsk opprinnelse uten nærmere angivelse, med etterfølgende Kalium
raffinering av glyserinen. (Innhold av glyserol: minst 99 % i tørrstof- Natrium
fet).
Også et produkt fra bearbeiding av mineraloljer og mineralfettstoffer, herunder transesterifisering, hydrolyse eller forsåpning.
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13.9.1

Metylsulfonylmetan

Kunstig framstilt organisk svovelforbindelse ((CH3)2SO2) som er Svovel
identisk med den som forekommer naturlig i planter.

13.10.1

Torv

Produkt fra naturlig nedbryting av planter (hovedsakelig torvmose) i Råtrevler
anaerobt og oligotroft miljø.

13.11.1

Propylenglykol

Organisk forbindelse (diol eller dobbeltalkohol) med formelen Propylenglykol
C3H8O2, også kalt 1,2-propandiol eller propan-1,2-diol. Viskøs
væske med svakt søtlig smak, hygroskopisk og blandbar med vann,
aceton og kloroform.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

Kornarten kan tilføyes til betegnelsen.
Merk at på engelsk kan mais benevnes enten som «maize» eller«corn». Dette gjelder alle maisprodukter.
Dersom det er foretatt en finere formaling av dette produktet, kan ordet «fin» tilføyes til betegnelsen, eller betegnelsen kan erstattes av en tilsvarende betegnelse.
Kornarten kan tilføyes til betegnelsen.
Angivelsen «Lavt glukosinolatinnhold», som definert i Unionens regelverk, kan eventuelt tilføyes. Dette gjelder alle produkter av rapsfrø.
Plantearten skal tilføyes til betegnelsen.
En angivelse av hvilken varmebehandling som er foretatt, skal tilføyes til betegnelsen.
En nærmere beskrivelse av frukten skal tilføyes til betegnelsen.
Plantearten skal angis i betegnelsen.
En angivelse av hvilken behandling som er foretatt, skal tilføyes til betegnelsen.
Fôrvekstarten kan tilføyes til betegnelsen.
Ordet «mel» kan erstattes med «pelleter». Tørkingsmetoden kan tilføyes til betegnelsen.
Arten skal tilføyes til betegnelsen.
Plantearten skal tilføyes til betegnelsen.
Uttrykkene er ikke synonyme og skiller seg fra hverandre hovedsakelig med hensyn til vanninnhold. Velg egnet betegnelse ut fra sammenhengen.
Følgende skal tilføyes til betegnelsen, alt etter hva som er relevant:
–
dyreart og/eller
–
del av det animalske produktet og/eller
–
bearbeidet dyreart (f.eks. svin, drøvtygger, fjørfe) og/eller
–
navn på dyreart som ikke er bearbeidet i henhold til forbudet mot ombruk innenfor samme art (f.eks. uten fjørfe) og/eller
–
bearbeidet materiale (f.eks. bein med høyt eller lavt askeinnhold) og/eller anvendt metode (f.eks. avfettet, raffinert).
Arten skal tilføyes betegnelsen når produktet er framstilt av oppdrettsfisk.
Kan i stedet betegnes med produktets opprinnelse, eller en slik angivelse kan tilføyes til betegnelsen.
Betegnelsen skal endres eller utfylles slik at det framgår hvilken organisk syre det dreier seg om.
Framstillingsmåten kan angis i betegnelsen.
Betegnelsen som brukes på gjærstammen, kan variere ut fra vitenskapelig taksonomi. Synonymer til de oppførte gjærstammene kan derfor også brukes.
Arten av frukt, grønnsak, plante, krydder og urt skal tilføyes betegnelsen, alt etter hva som er relevant.
En angivelse av botanisk opprinnelse skal føyes til betegnelsen.
Betegnelsen skal endres eller utfylles slik at det framgår hvilke fettsyrer som er brukt.
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 868/2011

2016/EØS/47/39

av 31. august 2011
om godkjenning av eit preparat av Lactobacillus plantarum (DSM 21762) og eit preparat av
Lactobacillus buchneri (DSM 22963) som tilsetjingsstoff i fôrvarer for alle dyreartar(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

betre produksjonen av ensilasje frå alle typar fôr ved
at det reduserer pH-verdien og betrar lagringsevna til
tørrstoff. Styresmakta reknar ikkje at det er naudsynt
med særlege krav om overvaking etter marknadsføring.
Ho stadfesta dessutan den rapporten om metoden for
analyse av tilsetjingsstoffa i fôrvarer som er lagd fram av
referanselaboratoriet til Fellesskapet, som vart skipa ved
forordning (EF) nr. 1831/2003.

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske
unionen,

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i
fôrvarer(1), særleg artikkel 9 nr. 2, og

5)

I ei fråsegn av 7. april 2011(3) slo Styresmakta fast at
Lactobacillus buchneri (DSM 22963) ikkje har nokon
skadeverknad på dyrehelsa, menneskehelsa eller miljøet,
og at dette preparatet kan betre produksjonen av ensilasje
ved å auke produksjonen av eddiksyre. Styresmakta
reknar ikkje at det er naudsynt med særlege krav om
overvaking etter marknadsføring. Ho stadfesta dessutan
den rapporten om metoden for analyse av tilsetjingsstoffa
i fôrvarer som er lagd fram av referanselaboratoriet
til Fellesskapet, som vart skipa ved forordning (EF)
nr. 1831/2003.

6)

Vurderinga av preparatet av Lactobacillus plantarum
(DSM 21762) og preparatet Lactobacillus buchneri
(DSM 22963) viser at dei vilkåra for godkjenning som er
fastsette i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er
oppfylte. Bruken av desse preparata bør difor godkjennast
i samsvar med vedlegget til denne forordninga.

7)

Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga,
er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for
næringsmiddelkjeda og dyrehelsa —

ut frå desse synsmåtane:

1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneheld føresegner om
godkjenning av tilsetjingsstoff i fôrvarer og om vilkår og
framgangsmåtar for å gje slik godkjenning.

2)

I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003
er det sendt inn søknader om godkjenning av eit preparat
av Lactobacillus plantarum (DSM 21762) og eit preparat
av Lactobacillus buchneri (DSM 22963). Saman med
søknadene var òg dei opplysningane og dokumenta sende
inn som krevst i medhald av artikkel 7 nr. 3 i forordning
(EF) nr. 1831/2003.

3)

Søknadene gjeld godkjenning i kategorien «teknologiske
tilsetjingsstoff» av eit preparat av Lactobacillus
plantarum (DSM 21762) og eit preparat av Lactobacillus
buchneri (DSM 22963) som tilsetjingsstoff i fôrvarer for
alle dyreartar.

4)

I ei fråsegn av 15. mars 2011( ) slo Den europeiske
styresmakta for næringsmiddeltryggleik (heretter kalla
«Styresmakta») fast at Lactobacillus plantarum (DSM
21762) ikkje har nokon skadeverknad på dyrehelsa,
menneskehelsa eller miljøet, og at dette preparatet kan

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:
2

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 226 av 1.9.2011, s. 2, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 37/2012 av 30. mars 2012 om endring
av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØStillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 6.
(1) TEU L 268 av 18.10.2003, s. 29.
(2) EFSA Journal 2011; 9(3):2113.

Artikkel 1
Preparata som er førte opp i vedlegget og tilhøyrer
kategorien «teknologiske tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa
«tilsetjingsstoff i ensilasje», vert godkjende som tilsetjingsstoff
i fôrvarer på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget.
(3)

EFSA Journal 2011; 9(4):2138.

Nr. 47/214
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Artikkel 2
Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 31. august 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
______

25.8.2016

Namnet til
innehavaren av
godkjenninga

Tilsetjingsstoff

Samansetnad, kjemisk formel,
forklaring, analysemetode

Lactobacillus
buchneri
(DSM 22963)

Lactobacillus
plantarum
(DSM 21762)

Identifikasjon:
pulsfeltgelelektroforese (PFGE).

platespreiingsmetoden: EN 15787

Teljing:

Analysemetode(1):

Lactobacillus buchneri (DSM
22963)

Karakteristikk av det aktive stoffet:

Preparat av Lactobacillus buchneri
(DSM 22963) som inneheld minst
5 × 1011 KDE/g tilsetjingsstoff.

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet:

Identifikasjon:
pulsfeltgelelektroforese (PFGE).

Teljing: platespreiingsmetoden:
EN 15787

Analysemetode(1):

Lactobacillus plantarum (DSM
21762)

Karakteristikk av det aktive stoffet:

Preparat av Lactobacillus
plantarum (DSM 21762) som
inneheld minst 5 × 1011 KDE/g
tilsetjingsstoff.

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet:

Alle
dyreartar

Alle
dyreartar

Dyreart eller
dyregruppe

—

—

Høgste alder

VEDLEGG
Høgste
innhald

1 × 108

1 × 108

—

—

KDE/kg organisk materiale

Lågaste
innhald

3. Tryggleikstiltak: pustevern og hanskar bør nyttast
under handsaminga.

2. Minstedosen av tilsetjingsstoffet kan tilpassast når
det vert nytta saman med andre mikroorganismar
som tilsetjingsstoff i ensilasje.

1. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet og premiksen
inneheld opplysningar om lagringstemperatur og
lagringstid.

3. Tryggleikstiltak: pustevern og hanskar bør nyttast
under handsaminga.

2. Minstedosen av tilsetjingsstoffet kan tilpassast når
det vert nytta saman med andre mikroorganismar
som tilsetjingsstoff i ensilasje.

1. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet og premiksen
inneheld opplysningar om lagringstemperatur og
lagringstid.

Andre føresegner

Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet til Fellesskapet: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

—

1k2072

(1)

—

1k2071

Kategori: teknologiske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: tilsetjingsstoff i ensilasje

Identifikasjonsnummeret til tilsetjingsstoffet

21. september
2021

21. september
2021

Godkjenninga
gjeld inntil

25.8.2016
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 47/215

Nr. 47/216

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

25.8.2016

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 26/2011

2016/EØS/47/40

av 14. januar 2011
om godkjenning av vitamin E som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

4)

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet
(«myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 25.05.10
med at vitamin E under de foreslåtte bruksvilkår ikke
har noen skadevirkning på dyrehelsen, forbrukernes
helse eller på miljøet(3). Den bekrefter også rapporten
om metoden for analyse av tilsetningsstoffet i fôrvarer
framlagt av Fellesskapets referanselaboratorium, som ble
opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003.

5)

Vurderingen av vitamin E viser at godkjenningsvilkårene
fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er
oppfylt. Bruk av tilsetningsstoffet bør derfor godkjennes
som angitt i vedlegget til denne forordning.

6)

Ettersom endringene i godkjenningsvilkårene ikke er
knyttet til sikkerhetsgrunner, er det hensiktsmessig å tillate
en overgangsperiode for disponering av eksisterende lagre
av premikser og fôrblandinger.

7)

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

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i
fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1)

2)

I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må
tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer,
godkjennes, og forordningen inneholder grunnlaget og
framgangsmåtene for å gi slik godkjenning. I henhold
til artikkel 10 i nevnte forordning skal tilsetningsstoffer
som er godkjent i henhold til rådsdirektiv 70/524/EØF(2),
vurderes på nytt.

Vitamin E ble ved direktiv 70/524/EØF godkjent uten
tidsbegrensning som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle
dyrearter, i gruppen «vitaminer, provitaminer og kjemisk
vel definerte stoffer med tilsvarende virkning». Dette
tilsetningsstoffet ble deretter innført i fellesskapsregisteret
over tilsetningsstoffer i fôrvarer som et eksisterende
produkt, i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF)
nr. 1831/2003.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
3)

I samsvar med artikkel 10 nr. 2, sammenholdt med
artikkel 7, i forordning (EF) nr. 1831/2003 ble det
inngitt en søknad om ny vurdering av vitamin E som
tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter, med anmodning
om at det klassifiseres i kategorien «ernæringsmessig
tilsetningsstoff». Søknaden var vedlagt de nødvendige
opplysninger og dokumenter som kreves i henhold til
artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003.

Preparatene oppført i vedlegget, som tilhører kategorien
«ernæringsmessig
tilsetningsstoff»,
godkjennes
som
tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 11 av 15.1.2011, s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 38/2012 av 30. mars 2012 om endring
av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØStillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 12.
(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29.
2
( ) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1.

Fôrvarer som inneholder vitamin E og er merket i samsvar med
direktiv 70/524/EØF eller forordning (EF) nr. 1831/2003 kan
fortsatt omsettes og brukes inntil lagrene er tømt.

Artikkel 2

(3)

EFSA Journal 2010; 8(6):1635 (Sammendrag).

25.8.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

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, 14. januar 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

_________

Nr. 47/217

Tilsetningsstoff

Kjemisk formel, beskrivelse, analysemetoder

Dyreart eller
dyregruppe

Høyeste
alder

3a700

Vitamin E/RRR-alfa-tokoferylacetat

Vitamin E/all-rac-alfatokoferylacetat

For bestemmelse av innholdet av godkjent
vitamin E i tilsetningsstoffer i fôrvarer:
Kommisjonsforordning (EF) nr. 152/2009.

3.

For bestemmelse av vitamin E (som
olje) i tilsetningsstoffer i fôrvarer: Den
europeiske farmakopé EF-1257.
For bestemmelse av vitamin E
(pulverform) i tilsetningsstoffer i fôrvarer:
Den europeiske farmakopé EF-1801.
For bestemmelse av innholdet av godkjent
vitamin E i tilsetningsstoffer i fôrvarer:
Kommisjonsforordning (EF) nr. 152/2009.

1.

2.

3.

Analysemetoder

Renhetskriterier: RRR-alfa-tokoferylacetat
> 40 %

CAS-nr. 58-95-7

RRR-alfa-tokoferylacetat: C31H52O3

Aktivt stoff

For bestemmelse av vitamin E
(pulverform) i tilsetningsstoffer i fôrvarer:
Den europeiske farmakopé EF-0691.

2.

Vitamin E kan anvendes også i
drikkevannet.

1 mg RRR-alfa-tokoferylacetat =
1,36 IU.

For bestemmelse av vitamin E (som
olje) i tilsetningsstoffer i fôrvarer: Den
europeiske farmakopé EF-0439.

1.
–

Dersom innholdet av vitamin E er
angitt på etiketten, skal følgende
ekvivalenter
for
målenhetene
benyttes:

1 mg RRR-alfa-tokoferol = 1,49
IU.

2.

1.

–

—

Analysemetoder

—

Andre bestemmelser

1 mg all-rac-alfa-tokoferylacetat
= 1 IU.

—

Høyeste
innhold

–

Alle
dyrearter

Laveste
innhold

Renhetskriterium: all-rac-alfa-tokoferylacetat
> 93 %

CAS-nr. 7695-91-2

all-rac-alfa-tokoferylacetat: C31H52O3

Aktivt stoff

Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning

Tilsetningsstoffets identifikasjonsnummer

VEDLEGG

4. februar 2021

Godkjenningsperiodens utløp

Nr. 47/218
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
25.8.2016

Vitamin E/RRR-alfa-tokoferol

Tilsetningsstoff

(1) EUT L 54 av 26.2.2009, s. 1.

Tilsetningsstoffets identifikasjonsnummer

For bestemmelse av vitamin E (som
olje) i tilsetningsstoffer i fôrvarer: Den
europeiske farmakopé EF-1256.
For bestemmelse av vitamin E
(pulverform) i tilsetningsstoffer i fôrvarer:
Den europeiske farmakopé EF-1801.
For bestemmelse av innholdet av godkjent
vitamin E i tilsetningsstoffer i fôrvarer:
Kommisjonsforordning (EF) nr. 152/2009.

1.

2.

3.

Analysemetoder

Renhetskriterier: RRR-alfa-tokoferol > 67 %

CAS-nr. 59-02-9

RRR-alfa-tokoferol : C29H50O2

Aktivt stoff

Kjemisk formel, beskrivelse, analysemetoder

Dyreart eller
dyregruppe

Høyeste
alder

Laveste
innhold

Høyeste
innhold
Andre bestemmelser

Godkjenningsperiodens utløp

25.8.2016
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 47/219

Nr. 47/220

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

25.8.2016

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 881/2011

2016/EØS/47/41

av 2. september 2011
om endring av forordning (EF) nr. 1137/2007 når det gjelder sammensetningen av tilsetningsstoff i
preparatet Bacillus subtilis DSM 17299 (innehaver av godkjenningen: Chr. Hansen A/S), og bruken av
det i fôrvarer som inneholder maursyre(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

3)

Myndigheten konkluderte i sin uttalelse av 15. mars
2011 med at økningen av den laveste konsentrasjonen fra
1,6 × 109 til 1,6 × 1010 kde/g høyst sannsynlig ikke vil
medføre nye farer, og at den endrede sammensetningen
er forenlig med maursyre. Den bekrefter også rapporten
om metoden for analyse av tilsetningsstoffer i fôrvarer
framlagt av referanselaboratoriet, som ble opprettet ved
forordning (EF) nr. 1831/2003.

4)

Vilkårene fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF)
nr. 1831/2003 er oppfylt.

Preparatet Bacillus subtilis DSM 17299, som tilhører
kategorien avlstekniske tilsetningsstoffer, ble ved
kommisjonsforordning (EF) nr. 1137/2007(2) gitt
godkjenning i ti år som tilsetningsstoff i fôrvarer for
oppfôringskyllinger.

5)

Forordning (EF) nr. 1137/2007 bør derfor endres.

6)

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

I samsvar med artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr.
1831/2003 har innehaveren av godkjenningen foreslått
å endre vilkårene for godkjenningen av Bacillus subtilis
DSM 17299, for å endre sammensetningen av dette
tilsetningsstoffet ved å øke den laveste konsentrasjonen,
og tillate bruk av det i fôrvarer for oppfôringskyllinger
og som inneholder maursyre. Søknaden inneholdt
relevante opplysninger til støtte for den. Kommisjonen
oversendte søknaden til Den europeiske myndighet
for næringsmiddeltrygghet (EFSA) (heretter kalt
«Myndigheten»).

VEDTATT DENNE FORORDNING:

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i
fôrvarer(1), særlig artikkel 13 nr. 3, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

Artikkel 1
Vedlegget til forordning (EF) nr. 1137/2007 endres i samsvar
med vedlegget til denne forordning.
Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 2. september 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
_________

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 228 av 3.9.2011, s. 9, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 38/2012 av 30. mars 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 12.
(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29.
2
( ) EUT L 265 av 2.10.2007, s.5.

Navn på
innehaveren av
godkjenning

Tilsetningsstoff

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse,
analysemetode

(1)

Chr. Hansen
A/S

DSM 17299

Bacillus subtilis

av

Bacillus

subtilis

Telling
ved
platespredningsmetoden
ved hjelp av trypton- soya-agar med
forvarming av fôrvareprøvene

Analysemetode(1):

Sporekonsentrat
DSM 17299

Karakterisering av det aktive stoffet:

Preparat av Bacillus subtilis DSM 17299
som inneholder minst 1,6 × 1010 KDE per
g tilsetningsstoff

Tilsetningsstoffets sammensetning:
Oppfôringskyllinger

Dyreart eller
dyregruppe

«VEDLEGG

—

Høyeste alder

Høyeste
innhold

8 × 108
1,6 × 109

KDE per kg fullfôr med et
vanninnhold på 12 %

Laveste
innhold

Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.»

«4b1821

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: tarmflorastabilisatorer

Tilsetningsstoffets identifikasjonsnummer

Vedlegget til forordning (EF) nr. 1137/2007 skal lyde:

VEDLEGG

Dette tilsetningsstoffets forenlighet
med maursyre er påvist.

Kan brukes i fôrvarer som inneholder
de
godkjente
koksidiostatika
diclazuril, halofuginon, robenidin,
dekokinat,
narasin/nicarbazin,
lasalocidnatrium,
maduramicinammonium,
monensinnatrium,
narasin, salinomycinnatrium og
semduramycinnatrium

2.

3.

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis lagringstemperatur,
holdbarhetstid
og
pelleteringsstabilitet.

1.

Andre bestemmelser

22. oktober
2017

Godkjenningsperiodens utløp

25.8.2016
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 47/221

Nr. 47/222

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

25.8.2016

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 885/2011

2016/EØS/47/42

av 5. september 2011
om godkjenning av Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) som tilsetningsstoff i fôrvarer for
livkyllinger, oppdrettsender, vaktler, fasaner, rapphøns, perlehøns, duer, oppfôringsgjess og
struts (innehaver av godkjenningen: Kemin Europa N.V.)(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

i sin uttalelse av 15. mars 2011(3) fast at, på de framlagte
bruksvilkår har ikke Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737)
noen skadevirkning på dyrs eller forbrukeres helse eller
på miljøet, og at bruken av dette preparatet kan forbedre
dyreartenes avlstekniske egenskaper. Myndigheten anser
ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter
markedsføring. Den bekrefter også rapporten om metoden
for analyse av tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av
Fellesskapets referanselaboratorium, som ble opprettet
ved forordning (EF) nr. 1831/2003.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i
fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må
tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, godkjennes, og
forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene
for å gi slik godkjenning.

6)

I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003
er det sendt inn søknad om godkjenning av preparatet
Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737). Søknaden var
vedlagt de nødvendige opplysninger og dokumenter som
kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF)
nr. 1831/2003.

Vurderingen avc Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737)
viser at vilkårene for godkjenning, fastsatt i artikkel 5 i
forordning (EF) nr. 1831/2003, er oppfylt. Bruk av dette
preparatet bør derfor godkjennes, som angitt i vedlegget
til denne forordning.

7)

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

Søknaden gjelder godkjenningen i kategorien avlstekniske
tilsetningsstoffer av preparatet Bacillus subtilis (ATCC
PTA-6737) som tilsetningsstoff i fôrvarer for livkyllinger,
oppdrettsender, vaktler, fasaner, rapphøns, perlehøns,
duer, oppfôringsgjess og struts ».

4)

Bruken av preparatet Bacillus subtilis (ATCC PTA6737) ble godkjent i 10 år for oppfôringskyllinger ved
kommisjonsforordning (EU) nr. 107/2010(2).

5)

Det er framlagt nye opplysninger til støtte for søknaden om
godkjenning av Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) for
livkyllinger, oppdrettsender, vaktler, fasaner, rapphøns,
perlehøns, duer, oppfôringsgjess og struts. Den europeiske
myndighet for næringsmiddeltrygghet (Myndigheten) slo

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Preparatet som er oppført i vedlegget og tilhører kategorien
«avlstekniske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen
«tarmflorastabilisatorer», godkjennes som tilsetningsstoff i
fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget.
Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel, 5. september 2011.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
__________
(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 229 av 6.9.2011, s. 3, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 38/2012 av 30. mars 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 12.
(1) EUT L 268 av18.10.2003,s. 29.
2
( ) EUT L 36 av 9.2.2010, s. 1.

(3)

EFSA Journal 2011; 9(3):2114.

Navn på innehaveren av
godkjenning

Tilsetningsstoff

Sammensetning, kjemisk formel,
beskrivelse, analysemetode

(1)

Kemin Europa N.V.

Bacillus subtilis
(ATCC PTA-6737)
Livkyllinger

Identifikasjon:
pulsfeltgelelektroforese (PFGE)

Telling med platespredningsmetoden
ved hjelp av trypton-soya-agar med
forvarming av fôrvareprøvene

Analysemetode(1):

struts

Oppdrettsender, vaktler,
fasaner,
rapphøns,
Karakterisering av det aktive stoffet: perlehøns,
duer, oppfôrSporer av Bacillus subtilis (ATCC
ingsgjess og
PTA-6737)

Preparat av Bacillus subtilis (ATCC
PTA-6737) som inneholder minst
1 × 1010 CFU/g tilsetningsstoff

Tilsetningsstoffets sammensetning:

Dyreart eller
dyregruppe

—

Høyeste alder

1 × 107
—

KDE per kg fullfôr med et
vanninnhold på 12 %

Laveste innhold Høyeste innhold

Nærmere opplysninger om analysemetoden finnes på Fellesskapets referanselaboratoriums nettsted: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.

4b1823

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: tarmflorastabilisatorer.

Tilsetningsstoffets identifikasjonsnummer

VEDLEGG

I bruksanvisningen for
tilsetningsstoffet
og
premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid
og pelleteringsstabilitet
Kan brukes i fôrvarer som
inneholder de godkjente
koksidiostatikaene
diclazuril, dekokinat, salinomycinnatrium narasin/nicarbazin, lasalocidnatrium,
maduramicin-ammonium,
monensinnatrium, narasin
eller robenidinhydroklorid
og semduramycinnatrium,
på det vilkår at det aktuelle
koksidiostatikum er tillatt i
den berørte art.

1.

2.

Andre bestemmelser

26. september
2021

Godkjenningsperiodens utløp

25.8.2016
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 47/223

Nr. 47/224

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

25.8.2016

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 886/2011

2016/EØS/47/43

av 5. september 2011
om godkjenning av 6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt av Trichoderma reesei (CBS 122001) som
tilsetningsstoff i fôrvarer for purker (innehaver av godkjenningen: Roal Oy)(*)
av Trichoderma reesei (CBS 122001) for purker.
Den europeisk myndighet for næringsmiddeltrygghet
(« Myndigheten ») slo i sin uttalelse av 15. mars 2011( 4)
fast at, på de framlagte bruksvilkår har ikke 6-fytase (EC
3.1.3.26) framstilt av Trichoderma reesei (CBS 122001)
noen skadelige virkninger på dyrs helse, menneskers helse
eller på miljøet, og at bruken av preparatet kan forbedre
purkers evne til å fordøye fosfor. Myndigheten anser
ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter
markedsføring. Den bekrefter også rapporten om metoden
for analyse av tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av
Fellesskapets referanselaboratorium, som ble opprettet
ved forordning (EF) nr. 1831/2003.

EUROPAKOMMISJONEN HAR —
under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i
fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

4)

5)

I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må
tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, godkjennes, og
forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene
for å gi slik godkjenning.

6)

I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 ble
det inngitt en søknad om godkjenning av enzympreparatet
6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt av Trichoderma reesei
(CBS 122001). Søknaden var vedlagt de nødvendige
opplysninger og dokumenter som kreves i henhold til
artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003.

Vurderingen av 6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt av
Trichoderma reesei (CBS 122001) viser at vilkårene
for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF)
nr. 1831/2003, er oppfylt. Bruk av dette preparatet bør
derfor godkjennes, som angitt i vedlegget til denne
forordning.

7)

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

Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «avlstekniske
tilsetningsstoffer» av 6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt av
Trichoderma reesei (CBS 122001) som tilsetningsstoff i
fôrvarer for purker.

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1

Bruken av nevnte preparat ble godkjent i 10 år for
annet fjørfe for oppfôring enn oppfôringskalkun,
eggleggende fjørfe og for andre griser enn purker ved
kommisjonsforordning (EU) nr. 277/2010(2), og for
kalkuner ved kommisjonsforordning (EU) nr. 891/2010(3).

Preparatet som er oppført i vedlegget og tilhører kategorien
«avlstekniske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen
«fordøyelsesfremmende
stoffer»,
godkjennes
som
tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget.

Nye opplysninger er blitt framlagt til støtte for søknaden
om godkjenning av 6-fhytase (EC 3.1.3.26) framstilt

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. september 2011.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
___________
(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 229 av 6.9.2011, s. 5, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 38/2012 av 30. mars 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 12.
(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29.
(2) EUT L 86, av 1.4.2010, s. 13.
(3) EUT L 266 av 9.10.2010, s. 4.

(4)

EFSA Journal 2011; 9(3):2111.

Navn på
innehaveren av
godkjenning

Tilsetningsstoff

Sammensetning, kjemisk formel,
beskrivelse, analysemetode

(1)
(2)

Roal Oy

6-fytase EC 3.1.3.26

Kolorimetrisk
metode
med
mengdebestemmelse av aktiviteten
til 6-fytase ved måling av det
uorganiske fosfatet som blir frigitt fra
natriumfytat ved en analyse av fargen
som framkommer ved reduksjon av
et fosformolybdatkompleks.

Analysemetode(2):

av 6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt av
Trichoderma reesei (CBS 122001)

Karakterisering av det aktive stoffet:

10000 PPU /g i flytende form

40000 PPU(1) /g i fast form

Preparat av 6-fytase (EC 3.1.3.26)
framstilt av Trichoderma reesei
(CBS 122001) med en aktivitet på
minst:

Tilsetningsstoffets sammensetning:
Purker

Dyreart
eller
dyregruppe

—

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

250 PPU

—

Antall enheter aktivt stoff
per kg fullfôr med et
vanninnhold på 12 %

Laveste
innhold

1 PPU er den mengden enzym som frigjør 1 mikromol uorganisk fosfat fra natriumfytat per minutt ved pH 5,0 og 37 °C.
Nærmere opplysninger om analysemetoden finnes på Fellesskapets referanselaboratoriums nettsted: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.

4a12

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: fordøyelsesfremmende stoffer.

Tilsetningsstoffets
identifikasjonsnummer

VEDLEGG

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet.
Høyeste anbefalte dose
per kg fullfôr til purker:
1000 PPU.
Til bruk i fôr som inneholder mer enn 0,23 % fytinbundet fosfor.
Sikkerhet: Bruk åndedrettsvern, briller og hansker ved
håndtering.

1.

2.

3.

4.

Andre bestemmelser

26. september
2021

Godkjenningsperiodens utløp

25.8.2016
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 47/225

Nr. 47/226

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

25.8.2016

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 887/2011

2016/EØS/47/44

av 5. september 2011
om godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium CECT 4515 som tilsetningsstoff i fôrvarer for
oppfôringskylling (innehaver av godkjenningen: Norel SA)(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

helse, forbrukernes helse eller på miljøet, og at dette
tilsetningsstoffet kan forbedre oppfôringskyllingenes
vektøkning og forholdet mellom fôrinntak og vektøkning
hos oppfôringskylling. Myndigheten anser ikke at det er
behov for særlige krav om overvåking etter markedsføring.
Den bekrefter også rapporten om metoden for analyse
av tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av Fellesskapets
referanselaboratorium, som ble opprettet ved forordning
(EF) nr. 1831/2003.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i
fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må
tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, godkjennes, og
forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene
for å gi slik godkjenning.

2)

I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003
ble det inngitt en søknad om godkjenning av et preparat
av Enterococcus faecium CECT 4515. Søknaden var
ledsaget av de opplysninger og dokumenter som kreves i
henhold til artikkel 7 nr. 3 i nevnte forordning.

5)

Vurderingen av preparatet av Enterococcus faecium
CECT 4515 viser at vilkårene for godkjenning, som
fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er
oppfylt. Bruk av dette preparatet bør derfor godkjennes,
som angitt i vedlegget til denne forordning.

6)

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1

3)

Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «avlstekniske
tilsetningsstoffer» av preparatet oppført i vedlegget som
et tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskylling.

Preparatet som er oppført i vedlegget og tilhører kategorien
«avlstekniske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen
«tarmflorastabilisatorer», godkjennes som tilsetningsstoff i
fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget.

4)

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet
(« Myndigheten ») fastslo i sin uttalelse av 16. mars 2011(2)
at på de framlagte bruksvilkår har ikke Enterococcus
faecium CECT 4515 noen skadevirkninger på dyrs

Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 5. september 2011.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

___________

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 229 av 6.9.2011, s. 7, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 38/2012 av 30. mars 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 12.
(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29.
2
( ) EFSA Journal 2011; 9 (3):2118.

Tilsetningsstoff

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse,
analysemetode

(1)

Norel SA

Enterococcus
faecium CECT
4515

Identifikasjon: pulsfeltgelelektroforese
(PFGE)

Telling: platespredningsmetoden med bruk av
galle-esculin-azid-agar (EN 15788)

Analysemetode(1):

Enterococcus faecium CECT 4515

Karakterisering av det aktive stoffet:

Preparat av Enterococcus faecium CECT
4515 som inneholder minst 1 × 109 CFU/g
tilsetningsstoff

Tilsetningsstoffets sammensetning:
Oppfôringskyllinger

Dyreart eller
dyregruppe

—

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

1 × 109

—

KDE per kg fullfôr med et
vanninnhold på 12 %

Laveste
innhold

Kan brukes i fôrvarer som inneholder
de godkjente koksiodiostatikaene:
monensinnatrium, diclazuril, nicarbazin,
dekokinat, robenidinhydroklorid,
semduramycinnatrium, narasin,
salinomicinnatrium, lasalocidnatrium
narasin/nicarbazin eller maduramycinammonium.
Brukersikkerhet: åndedrettsvern ved
håndtering

2.

3.

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet
og premiksen angis lagringstemperatur,
holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet.

Andre bestemmelser

1.

Nærmere opplysninger om analysemetoden finnes på Fellesskapets referanselaboratoriums nettsted: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.

4b1713

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: tarmflorastabilisatorer.

TilsetningsNavn på
stoffets ideninnehaveren av
tifikasjonsgodkjenning
nummer

VEDLEGG

26. september 2021

Godkjenningsperiodens utløp

25.8.2016
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 47/227

Nr. 47/228

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 888/2011

25.8.2016

2016/EØS/47/45

av 5. september 2011
om godkjenning av diclazuril som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskalkuner (innehaver av
godkjenningen: Janssen Pharmaceutica NV) og om endring av forordning (EF) nr. 2430/1999(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

artikkel 7 sendt inn en søknad om ny vurdering
av diclazuril som tilsetningsstoff i fôrvarer for
oppfôringskalkuner,
med
anmodning
om
at
tilsetningsstoffet klassifiseres i tilsetningsstoffgruppe
«koksiodastatika og histomonostatika». Søknaden ble
ledsaget av de nødvendige opplysninger og dokumenter
som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF)
nr. 1831/2003.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i
fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og ut
4)

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet
(«Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av 16. mars 2011(7)
at, under de foreslåtte bruksvilkår, har ikke diclazuril
noen skadelig virkning på dyrs helse, menneskers helse
eller på miljøet, og at preparatet anses for å være virksomt
for å forebygge koksidiose hos oppfôringskalkuner.
Myndigheten konkluderte med at det ikke ville oppstå
sikkerhetsproblemer forutsatt at det treffes egnede
beskyttelsestiltak. Den bekrefter også rapporten om
metoden for analyse av tilsetningsstoffet i fôrvarer
framlagt av Fellesskapets referanselaboratorium, som ble
opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003.

5)

Vurderingen av diclazuril viser at vilkårene for godkjenning
fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er
oppfylt. Bruk av nevnte preparat bør derfor godkjennes
som angitt i vedlegget til denne forordning.

6)

Som følge av at en ny godkjenning er gitt ved denne
forordning bør oppføringen med hensyn til diclazuril i
forordning (EF) nr. 2430/1999 slettes.

7)

Ettersom endringene av vilkårene for godkjenningen
ikke er knyttet til sikkerheten, er det hensiktsmessig å
tillatte en overgangsperiode på seks måneder for å avvikle
eksisterende lagre av premikser og fôrblandinger som
inneholder dette preparatet, som godkjent ved forordning
(EF) nr. 2430/1999 for bruk på kalkuner inntil 12 uker.

8)

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

fra følgende betraktninger:

1)

I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må
tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer,
godkjennes, og forordningen inneholder grunnlaget og
framgangsmåtene for å gi slik godkjenning. I henhold
til artikkel 10 i nevnte forordning skal tilsetningsstoffer
som er godkjent i henhold til rådsdirektiv 70/524/EØF(2),
vurderes på nytt.

2)

Diclazuril, CAS-nr. 101831-37-2, ble ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2430/1999(3) godkjent i ti år i samsvar
med direktiv 70/524/EEC som tilsetningsstoff i fôrvarer
for oppfôringskyllinger, livkyllinger inntil 16 uker og
kalkuner inntil 12 uker. Dette tilsetningsstoffet ble deretter
innført i fellesskapsregisteret over tilsetningsstoffer i
fôrvarer som et eksisterende produkt, i samsvar med
artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1831/2003. Bruken av
det har dessuten blitt godkjent i 10 år for oppfôringskylling
ved kommisjonsforordning (EU) nr. 1118/2010(4),
for perlehøns ved kommisjonsforordning (EU) nr.
169/2011(5) og for kaniner ved kommisjonsforordning
(EF) nr. 971/2008(6).

3)

I samsvar med artikkel 10 nr. 2) i forordning (EF) nr
1831/2003, ble det i forbindelse med forordningens

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 229 av 6.9.2011, s. 9, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 38/2012 av 30. mars 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 12.
(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29.
(2) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1.
(3) EFT L 296 av 17.11.1999, s. 3.
(4) EUT L 317 av 3.12.2010, s. 5.
(5) EUT L 49 av 24.2.2011, s. 6.
(6) EUT L 265 av 4.10.2008, s. 3.

(7)

EFSA Journal 2011; 9(4):2115.

25.8.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 47/229

Artikkel 3

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Preparatet oppført i vedlegget, som tilhører kategorien
«koksidiostatika og histomonostatika», godkjennes som
tilsetningsstoff i fôrvarer på de vilkår som er fastsatt i vedlegget.

Premikser og fôrblandinger merket i samsvar med direktiv
70/524/EØF som inneholder diclazuril, som godkjent ved
forordning (EF) nr. 2430/1999 for bruk til kalkuner inntil 12
uker, kan fortsatt omsettes og brukes inntil de eksisterende
lagre er tomme.

Artikkel 2
Oppføringen i vedlegg II til forordning (EF) nr. 2430/1999
med hensyn til diclazuril for kalkuner, identifisert ved
registreringsnummer 27, slettes.

Artikkel 4
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 5. september 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

__________

Navn på
innehaveren av
godkjenning

(handelsbetegnelse)

Tilsetningsstoff

(1)

Janssen
Pharmaceutica
N.V.

(Clinacox 0,5 %)

Diclazuril
0,5 g/ 100 g

Til bestemmelse av diclazuril i fjørfevev:
HPLC i kombinasjon med tredobbelt firepolet
massespektrometer (MS/MS) ved bruk av én
morion og to datterioner.

Til bestemmelse av diclazuril i fôrvarer:
reversfase høytrykksvæskekromatografi (HPLC)
med UV-detektering ved 280 nm (forordning (EF)
nr. 152/2009)

Analysemetode(1):

Urenheter i alt: ≤ 1,5 %

Andre beslektede urenheter (T001434, R066891,
R068610, R070156, R070016): ≤ 0,5 %
individuelt

Nedbrytningsprodukt (R064318): ≤ 0,1 %

Beslektede urenheter:

CAS-nr. 101831-37-2

(±)-4-klorfenyl[2,6-diklor-4-(2,3,4,5-tetrahydro3,5-diokso-1,2,4-triazin-2-yl)fenyl]acetonitril,

Diclazuril, C17H9Cl3N4O2,

Karakterisering av det aktive stoffet:

Natriumhydroksid: 0,05 g/100 g

Polyvidon K 30: 0,20 g/100 g

Proteinfattig soyamel: 99,25 g/100 g

Diclazuril: 0,50 g/100 g.

Tilsetningsstoffets sammensetning:

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse,
analysemetode

Oppfôringskalkuner

Dyreart eller
dyregruppe

—

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

1

1

mg aktivt stoff/kg fullfôr
med et vanninnhold på
12 %

Laveste
innhold

Diclazuril må ikke
blandes med andre
koksidiostatika.
Brukersikkerhet: Åndedrettsvern, vernebriller og hansker skal
brukes ved håndtering.
Innehaveren av godkjenningen skal utarbeide og gjennomføre
en plan for overvåking
etter
markedsføring
med hensyn til resistens mot bakterier og
Eimeria spp.

3.

4.

Tilsetningsstoffet skal
tilsettes fôrblandinger
som en premiks.

2.

1.

Andre bestemmelser

Nærmere opplysninger om analysemetoden finnes på Fellesskapets referanselaboratoriums nettsted: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.

5 1 771

Koksidiostatika og histomonostatika

Tilsetningsstoffets
identifikasjonsnummer

VEDLEGG

26. september
2021

Godkjenningsperiodens utløp

500 μg
diclazuril/
kg hud/fett
(våtvekt)

500 μg
diclazuril/
kg muskel
(våtvekt)

1 000 μg
diclazuril/kg
nyre (våtvekt)

1 500 μg
diclazuril/kg
lever (våtvekt)

Grenseverdier
for restmengder
i de relevante
næringsmidlene
av animalsk
opprinnelse

Nr. 47/230
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
25.8.2016

25.8.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 47/231

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 900/2011

2016/EØS/47/46

av 7. september 2011
om godkjenning av lasalocid A-natrium som tilsetningsstoff i fôrvarer for fasaner, perlehøns, vaktler og
rapphøns, unntatt eggleggende fjørfe (innehaver av godkjenningen: Alpharma (Belgia) BVBA)(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

fjørfe. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet
(«Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 16. mars 2011(4)
med at lasalocid A-natrium, CAS-nummer 25999-20-6, under de
foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på dyrs
eller menneskers helse eller på miljøet, og at tilsetningsstoffet
er effektivt til bekjempelse av koksidiose hos målartene.
Myndigheten anser at det er nødvendig å fastsette særlige krav
om en plan for overvåking etter markedsføring for å bekjempe
resistens mot bakterier og Eimeria spp. Den bekrefter også
rapporten om metoden for analyse av tilsetningsstoffet i fôrvarer
framlagt av Fellesskapets referanselaboratorium, som ble
opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i fôrvarer(1),
særlig artikkel 9 nr. 2, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må tilsetningsstoffer
som skal brukes i fôrvarer, godkjennes, og forordningen
inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi slik
godkjenning.

2)

I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 har det
blitt inngitt en søknad om godkjenning av lasalocid A-natrium,
CAS-nummer 25999-20-6. Søknaden var ledsaget av de
opplysninger og dokumenter som kreves i henhold til artikkel 7
nr. 3 i nevnte forordning.

3)

Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «koksidiostatika og
histomonostatika» av lasalocid A-natrium, CAS-nummer 2599920-6, som tilsetningsstoff i fôrvarer for fasaner, perlehøns,
vaktler og rapphøns, unntatt eggleggende fjørfe.

4)

Bruk av preparatet ble godkjent for et tidsrom på ti år for
oppfôringskyllinger og livkyllinger opptil 16 uker ved
kommisjonsforordning (EF) nr. 1455/2004(2), og for kalkuner
opptil 16 uker ved kommisjonsforordning (EU) nr. 874/2010(3).

5)

Det er framlagt nye opplysninger til støtte for søknadene om
godkjenning av lasalocid A-natrium, CAS-nummer 25999-20-6,
for fasaner, perlehøns, vaktler og rapphøns, unntatt eggleggende

6)

Vurderingen av lasalocid A-natrium, CAS-nummer 25999-20-6,
viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning
(EF) nr. 1831/2003, er oppfylt. Bruk av dette preparatet bør
derfor godkjennes, som angitt i vedlegget til denne forordning.

7)

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Preparatet oppført i vedlegget, som tilhører kategorien «koksidiostatika
og histomonostatika», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på de
vilkår som er fastsatt i vedlegget.
Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den
europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 7. september 2011.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

__________

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 231 av 8.9.2011, s. 15, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 38/2012 av 30. mars 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 12.
(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29.
(2) EUT L 269 av 17.8.2004, s. 14.
(3) EUT L 263 av 6.10.2010, s. 1.

(4)

The EFSA Journal 2011; 9(4):2116.

Tilsetnings
stoff

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse,
analysemetode

(1)
(2)
(3)

Alpharma
(Belgia)
BVBA

(Avatec
150 G)

15 g/100 g

Lasalocid
A-natrium

Reversfase høytrykksvæskekromatografi
(HPLC) med spektrofluorimetrisk
detektor (kommisjonsforordning (EF)
nr. 152/2009)(2)

Analysemetoder(1)

Lasalocid A‑natrium
C34H53NaO8,
CAS-nummer : 25999-20-6,
Natriumsalt av 6-[(3R, 4S, 5S, 7R)-7[(2S, 3S, 5S)-5-etyl-5-[(2R, 5R, 6S)-5etyl-5-hydroksy-6-metyltetrahydro-2Hpyran2-yl]-tetrahydro-3-metyl-2-furyl]4-hydroksy-3,5-dimetyl-6-oxononyl]-2
hydroksy-3-metylbenzoat, framstilt
av Streptomyces lasaliensis subsp.
Lasaliensis (ATCC 31180)
Beslektede urenheter:
Lasalocidnatrium B-E: ≤ 10 %

Aktivt stoff

Lasalocid A-natrium: 15 g/100 g
Kalsiumsulfatdihydrat: 80,9 g/100 g
Kalsiumlignosulfonat: 4 g/100 g
Jernoksid: 0,1 g/100 g

Tilsetningsstoffets sammensetning
Fasaner,
perlehøns,
vaktler og
rapphøns,
unntatt
eggleggende
fjørfe.

Dyreart eller
dyregruppe

—

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

75

125

mg/kg fullfôr med et
vanninnhold på 12 %

Laveste
innhold

av

heste-

Lasalocid A-natrium må ikke
blandes med andre koksidio
statika.

Tilsetningsstoffet skal tilsettes
fôrblandinger som en premiks.

4.
5.

Innehaveren av godkjenningen
skal utarbeide og gjennomføre
en plan for overvåking etter
markedsføring med hensyn
til resistens mot bakterier og
Eimeria spp.

3.

«Denne fôrvaren
inneholder
et tilsetningsstoff av ionoforgruppen: bør ikke brukes
sammen med visse stoffer med
legemiddelvirkning.»

dyr

I bruksanvisningen angis:

2.
«Farlig for
familien»

Bruk de siste fem døgn før
slakting forbudt.

1.

Andre bestemmelser

Nærmere opplysninger om analysemetoden finnes på Fellesskapets referanselaboratoriums nettsted: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
EUT L 54 av 26.2.2009, s. 1.
EUT L 15 av 20.1.2010,s. 1.

5 1 763

Kategori: koksidiostatika og histomonostatika

Tilsetnings
Navn på
stoffets ideninnehaveren av
tifikasjons
godkjenning
nummer

VEDLEGG

28. september
2021

Godkjennings
periodens utløp

Kommisjons
forordning
(EU)
nr. 37/2010(3)

Grenseverdier
for restmengder
i de relevante
næringsmidlene
av animalsk
opprinnelse

Nr. 47/232
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
25.8.2016

25.8.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 47/233

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1068/2011

2016/EØS/47/47

av 21. oktober 2011
om godkjenning av enzympreparat av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Aspergillus niger (CBS
109.713) og endo-1,4-betaglukanase framstilt av Aspergillus niger (DSM 18404) som tilsetningsstoff
i fôrvarer for livkyllinger, avlskalkuner, kalkuner oppdrettet for avl, andre mindre utbredte
fuglearter (unntatt oppfôringsender) og prydfugler (innehaver av godkjenningen: BASF SE)(*)

framstilt av Aspergillus niger (CBS 109.713) og endo1,4-betaglukanase framstilt av Aspergillus niger (DSM
18404), som et tilsetningsstoff i fôrvarer for livkyllinger,
avlskalkuner, kalkuner oppdrettet for avl, andre mindre
utbredte fuglearter (unntatt oppfôringsender) og prydfugler.
Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet
(«Myndigheten») konstaterte i sine uttalelser av 11. mai
2011(3) at enzympreparatet endo-1,4-betaxylanase
framstilt av Aspergillus niger (CBS 109.713) og endo1,4-betaglukanase framstilt av Aspergillus niger (DSM
18404), for livkyllinger, avlskalkuner, kalkuner oppdrettet
for avl, andre mindre utbredte fuglearter (unntatt
oppfôringsender) og prydfugler ikke har skadevirkninger
på menneskers helse, dyrehelsen eller på miljøet, og at det
kan forbedre en avlstekniske prestasjonen til målartene.
Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav
om overvåking etter markedsføring. Den bekrefter også
rapporten om metoden for analyse av tilsetningsstoffer
i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet, som ble
opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003.

EUROPAKOMMISJONEN HAR —
under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i
fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må
tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, godkjennes, og
forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene
for å gi slik godkjenning.

2)

I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003
er det inngitt en søknad om godkjenning av enzympreparat
av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Aspergillus niger
(CBS 109.713) og endo-1,4-betaglukanase framstilt av
Aspergillus niger (DSM 18404). Søknaden var vedlagt
de nødvendige opplysninger og dokumenter som kreves i
henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003.

3)

Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «avlstekniske
tilsetningsstoffer» av enzympreparatet endo-1,4betaxylanase framstilt av Aspergillus niger (CBS 109.713)
og endo-1,4-betaglukanase framstilt av Aspergillus niger
(DSM 18404), som et tilsetningsstoff i fôrvarer for
livkyllinger, avlskalkuner, kalkuner oppdrettet for avl,
andre mindre utbredte fuglearter (unntatt oppfôringsender)
og prydfugler.

4)

Bruk av preparatet ble godkjent for ti år for
oppfôringskyllinger, oppfôringskalkuner, verpehøner,
oppfôringsender
og
avvente
smågriser
ved
kommisjonsforordning (EF) nr. 271/2009(2).

5)

Det er framlagt nye opplysninger til støtte for søknaden om
godkjenning av enzympreparatet endo-1,4-betaxylanase

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 277 av 22.10.2011, s. 11 er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 38/2012 av 30. mars 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 12.
(1) EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.
2
( ) EUT L 91, 3.4.2009, s. 5.

6)

Vurderingen av enzympreparat av endo-1,4-betaxylanase
framstilt av Aspergillus niger (CBS 109.713) og endo-1,4betaglukanase framstilt av Aspergillus niger (DSM 18404)
viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i
forordning (EF) nr. 1831/2003, er oppfylt. Bruk av dette
preparatet bør derfor godkjennes, som angitt i vedlegget
til denne forordning.

7)

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
Preparatet som er oppført i vedlegget og tilhører kategorien
«avlstekniske tilsetningsstoffer» og den funksjonelle
gruppen «fordøyelsesfremmende stoffer», godkjennes som
tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget.
(3)

EFSA Journal 2011;9(5):2172.

Nr. 47/234

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 21. oktober 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

___________

25.8.2016

Tilsetningsstoff

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse,
analysemetode

(1)
(2)
(3)

BASF SE

EC 3.2.1.4

Endo-1,4betaglukanase

EC 3.2.1.8

Endo-1,4betaxylanase

Viskosimetrisk metode basert på redusert
viskositet gjennom virkning av endo-1,4betaglukanase på det glukanholdige substratet
(byggbetaglukan) ved pH 3,5 og 55 oC.

For kvantifisering av endo-1,4-glukanaseaktivitet:

Viskosimetrisk metode basert på redusert
viskositet gjennom virkning av endo-1,4betaxylanase på det xylanholdige substratet
(hvetearabinoxylan) ved pH 3,5 og 55 oC.

For kvantifisering av endo-1,4betaxylanaseaktivitet:

Analysemetode(3)

endo-1,4-betaxylanase framstilt av Aspergillus
niger (CBS 109.713)
og endo-1,4-betaxylanase framstilt av Aspergillus
niger (DSM 18404)

Karakterisering av det aktive stoffet

Preparat av endo-1,4-betaxylanase framstilt av
Aspergillus niger (CBS 109.713) og endo-1,4betaglukanase framstilt av Aspergillus niger
(DSM 18404) med en aktivitet på minst:
Fast form:
5 600 TXU(1) og 2 500 TGU(2)/g
Flytende form:
5 600 TXU og 2 500 TGU/g

Tilsetningsstoffets sammensetning

Livkyllinger,
avlskalkuner,
kalkuner
oppdrettet
for avl og
alle mindre
utbredte
eggleggende
fuglearter

Mindre
utbredte
fjørfearter
for oppfôring
(unntatt oppfôringsender)
og prydfugler

Dyreart eller
dyregruppe

—

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

250 TGU

560 TXU

125 TGU

280 TXU

—

Antall enheter aktivt stoff per
kg fullfôr med et vanninnhold
på 12 %

Laveste
innhold

1 TXU er den mengden enzym som frigjør 5 mikromol reduserende sukker (xyloseekvivalenter) fra hvetearabinoxylan per minutt ved pH 3,5 og 55 °C.
1 TGU er den mengden enzym som frigjør 1 mikromol reduserende sukker (glukoseekvivalenter) fra betaglukan fra bygg per minutt ved pH 3,5 og 40 °C.
Nærmere opplysninger om analysemetoden finnes på referanselaboratoriets nettsted: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.

4a7

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: fordøyelsesfremmende stoffer.

TilsetningsNavn på
stoffets identiinnehaveren av
fikasjonsnumgodkjenning
mer

ANNEX

3.

livkyllinger, avlskalkuner,
kalkuner oppdrettet for avl
og alle mindre utbredte
eggleggende fuglearter: 560840 TXU/250-375 TGU.

–

Sikkerhet: åndedrettsvern, briller
og hansker ved håndtering.

mindre utbredte fjørfearter
for oppfôring (unntatt
oppfôringsender) og
prydfugler: 280-840
TXU/125-375 TGU,

Anbefalt dose per kg fullfôr:

2.
–

I bruksanvisningen for
tilsetningsstoffet og premiksen
angis lagringstemperatur,
holdbarhetstid og
pelleteringsstabilitet.

1.

Andre bestemmelser

11. november
2021

Godkjenningsperiodens utløp

25.8.2016
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 47/235

Nr. 47/236

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

25.8.2016

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1074/2011

2016/EØS/47/48

av 24. oktober 2011
om godkjenning av Saccharomyces cerevisiae NCYC R-625 som tilsetningsstoff i fôrvarer for smågris
(innehaver av godkjenningen: Integro Gida SAN. ve TIC. A.S., representert ved RM Associates Ltd(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

skadevirkning på dyrs og menneskers helse eller på
miljøet, og at det kan øke vekstpotensialet hos smågris.
Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav
om overvåking etter markedsføring. Den bekrefter også
rapporten om metoden for analyse av tilsetningsstoffer
i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet, som ble
opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i
fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og

5)

Vurderingen av Saccharomyces cerevisiae NCYC R-625
viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i
forordning (EF) nr. 1831/2003, er oppfylt. Bruk av dette
preparatet bør derfor godkjennes, som angitt i vedlegget
til denne forordning.

6)

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

ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må
tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, godkjennes, og
forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene
for å gi slik godkjenning.
I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003
har det blitt inngitt en søknad om godkjenning av
Saccharomyces cerevisiae NCYC R-625. Søknaden ble
ledsaget av de nødvendige opplysninger og dokumenter
som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i nevnte forordning.

3)

Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «zootekniske
tilsetningsstoffer» av preparatet oppført i vedlegget som
et tilsetningsstoff i fôrvarer for smågris.

4)

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet
(«Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 11.
mai 2011(2) med at Saccharomyces cerevisiae NCYC
R-625 under de foreslåtte bruksvilkår ikke har noen

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Preparatet som er oppført i vedlegget og tilhører kategorien
«avlstekniske tilsetningsstoffer» og den funksjonelle gruppen
«tarmflorastabilisatorer», godkjennes som tilsetningsstoff i
fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget.
Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 24. oktober 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
___________
(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 277 av 22.10.2011, s. 11 er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 38/2012 av 30. mars 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 12.
(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29.
2
( ) EFSA Journal 2011; 9(5): 2173.

Tilsetningsstoff

Sammensetning, kjemisk formel,
beskrivelse, analysemetode

(1)

Integro Gida
Saccharomyces
SAN. ve TIC.
cerevisiae
A.S., representert
NCYC R-625
ved RM
Associates Ltd

Identifikasjon:
polymerasekjedereaksjon (PCR)

Telling ved platespredningsmetoden
ved hjelp av agar tilsatt
gjærekstrakt, glukose og
kloramfenikol (EN 15789)

Analysemetode(1):

Sikkerhetstiltak: Bruk åndedrettsvern ved
håndtering.

3.

Karakterisering av det aktive stoffet

Saccharomyces cerevisiae NCYC
R-625

Til avvente smågriser på opptil ca. 35 kg.

3.

(avvente)

—

Andre bestemmelser

Preparat av Saccharomyces
cerevisiae som inneholder minst
1 × 1010 KDE/g tilsetningsstoff

4 × 1010

KDE per kg fullfôr med et
vanninnhold på 12 %

Laveste innhold Høyeste innhold

I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet
og premiksen angis lagringstemperatur,
holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet.

—

Høyeste
alder

1.

Smågriser

Tilsetningsstoffets sammensetning

Dyreart eller
dyregruppe

Nærmere opplysninger om analysemetoden finnes på Fellesskapets referanselaboratoriums nettsted: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.

4b1872

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: tarmflorastabilisatorer.

TilsetningsstofNavn på innehaveren
fets identifikaav godkjenning
sjonsnummer

VEDLEGG

14.11.2021

Godkjenningsperiodens utløp

25.8.2016
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 47/237

Nr. 47/238

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

25.8.2016

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1088/2011

2016/EØS/47/49

av 27. oktober 2011
om godkjenning av et enzympreparat av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma reesei (MUCL
49755) og endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av Trichoderma reesei (MUCL 49754) som tilsetningsstoff
i fôrvarer for avvente smågriser (innehaver av godkjenningen: Aveve NV)(*)

xylanase framstilt av Trichoderma reesei (MUCL 49755)
og endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av Trichoderma
reesei (MUCL 49754) for avvente smågriser. Den
europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet
(«Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av 16. juni 2011(3)
at enzympreparatet av endo-1,4-betaxylanase framstilt
av Trichoderma reesei (MUCL 49755) og endo-1,3(4)betaglukanase framstilt av Trichoderma reesei (MUCL
49754) ikke har skadevirkninger på menneskers og dyrs
helse eller på miljøet, og at bruk av nevnte preparat kan gi
en betydelig økning av kroppsvekten og forbedre forholdet
mellom fôrinntak og vektøkning hos avvente smågriser.
Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav
om overvåking etter markedsføring. Den bekrefter også
rapporten om metoden for analyse av tilsetningsstoffer
i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet, som ble
opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003.

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i
fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1)

2)

3)

I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må
tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, godkjennes, og
forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene
for å gi slik godkjenning.

I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003
er det inngitt en søknad om godkjenning av enzympreparat
av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma reesei
(MUCL 49755) og endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt
av Trichoderma reesei (MUCL 49754). Søknaden var
ledsaget av de opplysninger og dokumenter som kreves i
henhold til artikkel 7 nr. 3 i nevnte forordning.

Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «avlstekniske
tilsetningsstoffer» av enzympreparatet av endo-1,4betaxylanase framstilt av Trichoderma reesei (MUCL
49755) og endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av
Trichoderma reesei (MUCL 49754) som tilsetningsstoff
i fôrvarer for avvente smågriser.

6)

Vurderingen av enzympreparatet av endo-1,4-betaxylanase
framstilt av Trichoderma reesei (MUCL 49755) og endo1,3(4)-betaglukanase) framstilt av Trichoderma reesei
(MUCL 49754) viser at vilkårene for godkjenning fastsatt
i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er oppfylt.
Bruk av dette preparatet bør derfor godkjennes, som
angitt i vedlegget til denne forordning.

7)

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
4)

Bruk av nevnte preparat ble godkjent for
oppfôringskyllinger for et tidsrom på ti år ved
kommisjonsforordning (EF) nr. 1091/2009(2).

5)

Det er framlagt nye opplysninger til støtte for en søknad
om godkjenning av enzympreparatet av endo-1,4-beta-

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 281 av 28.10.2011, s. 14, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 38/2012 av 30. mars 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 12.
(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29.
2
( ) EUT L 299 av 14.11.2009, s. 6.

Preparatet som er oppført i vedlegget og tilhører kategorien
«avlstekniske tilsetningsstoffer» og den funksjonelle
gruppen «fordøyelsesforbedrende stoffer», godkjennes som
tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget.

Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.
(3)

EFSA Journal 2011 9(6):2278.

25.8.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

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

Utferdiget i Brussel, 27. oktober 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

___________

Nr. 47/239

Navn på
innehaveren av
godkjenning

Tilsetningsstoff

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse,
analysemetode

4a9

Aveve NV

EC 3.2.1.6

Endo-1,3(4)betaglukanase

EC 3.2.1.8

Endo-1,4betaxylanase
(avvente)

Preparat av endo-1,4-betaxylanase
framstilt av Trichoderma reesei (MUCL
49755) og endo-1,3(4)-betaglukanase
framstilt av Trichoderma reesei (MUCL
49754) med en aktivitet på minst: 40000
XU(1) og 9000 BGU(2)/g

kolorimetrisk metode basert på reaksjon
av dinitrosalisylsyre på reduserende
sukker framkommet ved virkningen
av endo-1,3(4)-betaglukanase på et
betaglukanholdig substrat.

–

–

kolorimetrisk metode som måler
det vannløselige fargestoffet som
endo-1,4-betaxylanase
frigir
fra
hvetearabinoxylansubstrat kryssbundet
med fargestoffet,

Karakterisering av de aktive stoffene i
fôrvarene:

kolorimetrisk metode basert på
reaksjon av dinitrosalisylsyre på
reduserende sukker framkommet ved
virkningen av endo-1,4-betaxylanase
på et xylanholdig substrat,

–

Karakterisering av det aktive stoffet i
tilsetningsstoffet:

Analysemetode(3)

Endo-1,4-betaxylanase framstilt av
Trichoderma reesei (MUCL 49755) og
endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av
Trichoderma reesei (MUCL 49754)

Karakterisering av det aktive stoffet

Smågriser

Dyreart eller
dyregruppe

Tilsetningsstoffets sammensetning

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: fordøyelsesforbedrende stoffer.

Tilsetningsstoffets
identifikasjons
nummer

VEDLEGG

—

Høyeste alder

900 BGU

4000 XU

—

Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr med et vanninnhold på
12 %

Laveste innhold Høyeste innhold

I bruksanvisningen
for tilsetningsstoffet
og premiksen angis
lagringstemperatur,
holdbarhetstid og
pelleteringsstabilitet.
Til avvente smågriser på
opptil ca. 35 kg.
Sikkerhet: åndedrettsvern,
briller og hansker ved
håndtering.

1.

2.
3.

Andre bestemmelser

17.11.2021

Godkjennings
periodens utløp

Nr. 47/240
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
25.8.2016

(1)
(2)
(3)

Navn på
innehaveren av
godkjenning

Tilsetningsstoff

–

kolorimetrisk metode som måler
det vannløselige fargestoffet som
endo-1,3(4)-betaglukanase frigir fra
byggbetaglukansubstrat kryssbundet
med fargestoffet.

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse,
analysemetode

Dyreart eller
dyregruppe
Høyeste alder
Antall enheter aktivt stoff per kg
fullfôr med et vanninnhold på
12 %

Laveste innhold Høyeste innhold

1 XU er den mengden enzym som frigir 1 mikromol reduserende sukker (xyloseekvivalenter) per minutt fra xylan fra havreagner ved pH 4,8 og 50 °C.
1 BGU er den mengden enzym som frigjør 1 mikromol reduserende sukker (cellobioseekvivalenter) fra betaglukan fra bygg per minutt ved pH 5,0 og 50 °C.
Nærmere opplysninger om analysemetoden finnes på referanselaboratoriets nettsted: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.

Tilsetningsstoffets
identifikasjons
nummer
Andre bestemmelser

Godkjennings
periodens utløp

25.8.2016
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 47/241

Nr. 47/242

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

25.8.2016

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1110/2011

2016/EØS/47/50

av 3. november 2011
om godkjenning av et enzympreparat av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma reesei
(CBS 114044) som tilsetningsstoff i fôrvarer for verpehøner, mindre utbredte fjørfearter og
oppfôringssvin (innehaver av godkjenningen: Roal Oy)(*)
betaxylanase framstilt av Trichoderma reesei (CBS
114044) for verpehøner, mindre utbredte fjørfearter
og oppfôringssvin. Den europeiske myndighet for
næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin
uttalelse av 14. juni 2011(3) med at endo-1,4-betaxylanase
framstilt av Trichoderma reesei (CBS 114044) under de
foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på
dyrs eller menneskers helse eller på miljøet, og at bruk av
preparatet kan forbedre verpingen hos høner og veksten
hos andre mindre utbredte fjørfearter og oppfôringssvin.
Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav
om overvåking etter markedsføring. Den bekrefter også
rapporten om metoden for analyse av tilsetningsstoffer
i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet, som ble
opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003.

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i
fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1)

2)

3)

I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må
tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, godkjennes, og
forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene
for å gi slik godkjenning.

I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er
det inngitt en søknad om godkjenning av enzympreparatet
endo-1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma reesei
(CBS 114044). Søknaden var vedlagt de nødvendige
opplysninger og dokumenter som kreves i henhold til
artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003.

Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «avlstekniske
tilsetningsstoffer» av et enzympreparat av endo-1,4betaxylanase framstilt av Trichoderma reesei (CBS
114044) som tilsetningsstoff i fôrvarer for verpehøner,
mindre utbredte fjørfearter og oppfôringssvin.

6)

Vurderingen
av
endo-1,4-betaxylanase
framstilt
av Trichoderma reesei (CBS 114044) viser at
godkjenningsvilkårene fastsatt i artikkel 5 i forordning
(EF) nr. 1831/2003, er oppfylt. Bruk av dette preparatet
bør derfor godkjennes, som angitt i vedlegget til denne
forordning.

7)

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
4)

Bruk av preparatet ble godkjent for et tidsrom
på ti år for oppfôringskyllinger og livkyllinger,
oppfôringskalkuner, avlskalkuner og avvente smågriser
ved kommisjonsforordning (EF) nr. 902/2009(2).

5)

Det er framlagt nye opplysninger til støtte for en søknad
om godkjenning av enzympreparatet av endo-1,4-

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 287 av 4.11.2011, s. 27, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 38/2012 av 30. mars 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 12.
(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29.
2
( ) EUT L 256 av 29.9.2009, s. 23.

Preparatet som er oppført i vedlegget og tilhører kategorien
«avlstekniske tilsetningsstoffer» og den funksjonelle
gruppen «fordøyelsesforbedrende stoffer», godkjennes som
tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget.

Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.
(3)

EFSA Journal 2011;9(6):2277.

25.8.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

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

Utferdiget i Brussel, 3. november 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

___________

Nr. 47/243

Navn på
innehaveren av
godkjenning

Tilsetningsstoff

Sammensetning, kjemisk formel,
beskrivelse, analysemetode

(1)
(2)

Roal Oy

Endo-1,4betaxylanase
EC 3.2.1.8

I tilsetningsstoffet og premiksen:
test med reduserende sukker
for endo‑1,4‑betaxylanase ved
kolorimetrisk reaksjon med
dinitrosalisylsyrereagens på utbyttet
av reduserende sukker ved pH 5,3
og 50 °C.
I fôrvarene: kolorimetrisk metode
med måling av det vannløselige
fargestoffet som frigis av enzymet
fra hvetearabinoxylansubstrat
kryssbundet med azurin.

Analysemetode(2)

Endo-1,4-betaxylanase framstilt av
Trichoderma reesei (CBS 114044)

Karakterisering av det aktive stoffet

Preparat av endo-1,4-betaxylanase
framstilt av Trichoderma reesei
(CBS 114044) med en aktivitet på
minst:
fast form: 4 × 106 BXU(1)/g
flytende form: 4 × 105 BXU/g

Tilsetningsstoffets sammensetning

Verpehøner og
eggleggende
fjørfe av
mindre utbredte
fjørfearter

Mindre utbredte
fjørfearter,
unntatt
eggleggende
fjørfe

Dyreart eller
dyregruppe

—

Høyeste alder

Høyeste
innhold

24 000 BXU

24 000 BXU

8 000 BXU

—

Antall enheter aktivt stoff per
kg fullfôr med et vanninnhold
på 12 %

Laveste innhold

1 BXU er den mengden enzym som frigjør 1 nmol reduserende sukker som xylose fra bjørkexylan per sekund ved pH 5,3 og 50 °C.
Nærmere opplysninger om analysemetoden finnes på referanselaboratoriets nettsted: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.

4a8

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: fordøyelsesforbedrende stoffer.

Tilsetnings
stoffets
identifikasjons
nummer

VEDLEGG

I bruksanvisningen for
tilsetningsstoffet og premiksen angis lagringstemperatur, holdbarhetstid og pelleteringsstabilitet.
Sikkerhet: åndedrettsvern, briller og hansker
ved håndtering.

1.

2.

Andre bestemmelser

24. november 2021

Godkjenningsperiodens
utløp

Nr. 47/244
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
25.8.2016

25.8.2016
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Nr. 47/245

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1111/2011

2016/EØS/47/51

av 3. november 2011
om godkjenning av Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle
dyrearter(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

skadevirkning på menneskers eller dyrs helse eller på
miljøet, og at det kan forbedre produksjonen av ensilasje
fra alle typer fôr ved å redusere pH-verdien og øke
holdbarheten til tørrstoff og protein. Myndigheten anser
ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter
markedsføring. Den bekrefter også rapporten om metoden
for analyse av tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av
referanselaboratoriet, som ble opprettet ved forordning
(EF) nr. 1831/2003.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i
fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må
tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, godkjennes, og
forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene
for å gi slik godkjenning.

2)

I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003
har det blitt inngitt en søknad om godkjenning av
Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236). Søknaden var
ledsaget av de opplysninger og dokumenter som kreves i
henhold til artikkel 7 nr. 3 i nevnte forordning.

5)

Vurderingen av Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236)
viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i
forordning (EF) nr. 1831/2003, er oppfylt. Bruk av nevnte
preparat bør derfor godkjennes som angitt i vedlegget til
denne forordning.

6)

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1

3)

Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «teknologiske
tilsetningsstoffer» av Lactobacillus plantarum (NCIMB
30236) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter.

Preparatet som er oppført i vedlegget og tilhører kategorien
«teknologiske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen
«tilsetningsstoffer i ensilasje», godkjennes som tilsetningsstoff
i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget.

4)

Den europeiske myndigheten for næringsmiddeltrygghet
(«Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 14. juni
2011(2) med at Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236)
under de foreslåtte vilkårene for bruk ikke har noen

Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 3. november 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
___________

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 287 av 4.11.2011, s. 30, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 38/2012 av 30. mars 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold),
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 12.
(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29.
2
( ) EFSA Journal 2011; 9(6):2275.

Navn på
innehaveren av
godkjenning

Tilsetningsstoff

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse,
analysemetode

(1)

—

Lactobacillus
plantarum
(NCIMB
30236)

Identifikasjon: pulsfeltgelelektroforese
(PFGE)

Telling i tilsetningsstoffet:
platespredningsmetoden: EN 15787.

Analysemetode(1)

Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236)

Karakterisering av det aktive stoffet

Preparat av Lactobacillus plantarum
(NCIMB 30236) som inneholder minst
1,2 × 1011 KDE/g tilsetningsstoff

Tilsetningsstoffets sammensetning
Alle
dyrearter

Dyreart
eller dyregruppe

—

Høyeste
alder

Høyeste
innhold

—

—

KDE/kg ferskt materiale

Laveste
innhold

I
bruksanvisningen
for
tilsetningsstoffet og premiksen
angis
lagringstemperatur
og
holdbarhetstid.
Minstedosen av tilsetningsstoffet
når det ikke brukes sammen
med
andre
mikroorganismer
som tilsetningsstoffer i ensilasje:
2,4 × 108 KDE/kg ferskt materiale.
Sikkerhet: Bruk åndedrettsvern og
hansker ved håndtering.

2.

3.

Andre bestemmelser

1.

Nærmere opplysninger om analysemetoden finnes på Fellesskapets referanselaboratoriums nettsted: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.

1k2073

Kategori: teknologiske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: tilsetningsstoffer i ensilasje.

Tilsetningsstoffets identifikasjonsnummer

VEDLEGG

14.11.2021

Godkjenningsperiodens utløp

Nr. 47/246
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
25.8.2016

25.8.2016
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 750/2010

Nr. 47/247

2016/EØS/47/52

av 7. juli 2010
om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med
hensyn til grenseverdier for rester av visse pesticider i eller på visse produkter(*)
S-metyl, er det inngitt en slik søknad for bruk på ferskener
og aprikoser. Når det gjelder amisulbrom, er det inngitt en
slik søknad for bruk på borddruer og vindruer. Når det
gjelder biksafen, er det inngitt en slik søknad for korn.
I forbindelse med denne søknaden er det nødvendig å
fastsette grenseverdier for restmengder i kjøtt, fett, lever,
nyrer og melk fra storfe, sau og geit, ettersom korn brukes
som fôr, og restmengder kan forekomme i fôr som gis
til disse dyrene. Når det gjelder ametoktradin, er det
inngitt en slik søknad for bruk på borddruer og vindruer,
poteter, tomater, paprika, slangeagurker, mandelgresskar,
meloner, vannmeloner, kjempegresskar, salat og vårsalat.
Når det gjelder ditiokarbamater (mankozeb), er det inngitt
en slik søknad for bruk på erter uten belg. Når det gjelder
dimetomorf, er det inngitt en slik søknad for bruk på erter
uten belg og purre. Når det gjelder fludioksonil, er det
inngitt en slik søknad for bruk på knollselleri. Når det
gjelder fipronil, er det inngitt en slik søknad for å endre
verdiene for korn. Når det gjelder imazalil, er det inngitt
en slik søknad for å endre bestemmelsesgrensen. Når det
gjelder pirimikarb, er det inngitt en slik søknad for bruk
på fennikel. Når det gjelder proheksadion, er det inngitt
en slik søknad for å endre definisjonen av restmengde og
bruken på rug. Når det gjelder prosulfokarb, er det inngitt
en slik søknad for bruk på gulrøtter og knollselleri. Når
det gjelder tebukonazol, er det inngitt en slik søknad for
bruk på mandariner. Når det gjelder tiakloprid, er det
inngitt en slik søknad for oliven, valmuefrø og ulike rotog knollvekster. Når det gjelder triklopyr, er det inngitt
en slik søknad for å endre definisjonen av restmengde for
animalske produkter og grenseverdiene for restmengder
for animalske produkter. Når det gjelder valifenalat, er det
inngitt en slik søknad for bruk på tomater og auberginer.

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

ut fra følgende betraktninger:

1)

Grenseverdier for rester av acetamiprid, acibenzolarS-metyl,
azoksystrobin,
imazalil,
proheksadion,
pyraklostrobin og tiakloprid er fastsatt i vedlegg II og
i del B i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005.
Grenseverdier for rester av dimetomorf, ditiokarbamater
(mankozeb),
fipronil,
fludioksonil,
pirimikarb,
prosulfokarb, tebukonazol, triklopyr og valifenal er fastsatt
i del A i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. Det
er foreløpig ikke fastsatt særlige grenseverdier for rester
av amisulbrom, ametoktradin og biksafen, og stoffene
er heller ikke oppført i vedlegg IV 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 kardon av et plantevernmiddel
som inneholder det aktive stoffet azoksystrobin, er
det i henhold til artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) nr.
396/2005 inngitt en søknad om endring av den gjeldende
grenseverdien.
4)

3)

Når det gjelder acetamiprid, er det inngitt en slik søknad for
bruk på bladbete og kirsebær. Når det gjelder acibenzolar-

_______________
(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 220 av 21.8.2010, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 39/2012 av 30. mars 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. 43 av 2.8.2012, s. 15.

I samsvar med artikkel 6 nr. 2 og 4 i forordning (EF) nr.
396/2005 er det inngitt en søknad for bruk av tebukonazol
på pasjonsfrukt. Godkjent bruk av tebukonazol på
pasjonsfrukt i Kenya medfører restmengder som er
høyere enn den gjeldende grenseverdien i vedlegg
III til forordning (EF) nr. 396/2005. For å unngå
handelshindringer for import av pasjonsfrukt må det
fastsettes en høyere grenseverdi for restmengder. Den
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(ADI) eller akutt referansedose (ARfD) overskrides.
Når det gjelder valifenalat, anså Myndigheten at det var
tilstrekkelig med lavere grenseverdier enn det som ble
foreslått av den evaluerende medlemsstaten. I nevnte
tilfelle bør lavere grenseverdier for restmengder fastsettes.

tillatte bruken av pyraklostrobin på kirsebær, plommer,
jordbær, bær fra halvbusker, andre små frukter og
bær, pipeløk, slangeagurker, meloner, vannmeloner,
gresskarfrø, solsikkefrø og kaffebønner i USA, Canada
og Brasil medfører høyere restmengder enn den
gjeldende grenseverdien i vedlegg III til forordning (EF)
nr. 396/2005. For å unngå handelshindringer for import
av disse vekstene må det fastsettes høyere grenseverdier
for restmengder.
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)

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.

7)

25.8.2016

8)

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.

9)

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 —

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

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, 7. juli 2010.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
______

25.8.2016
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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 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 acetamiprid on beet
leaves, EFSA Journal 2009; 7(12):1443.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for acetamiprid in
cherries, EFSA Journal 2010; 8(1):1494.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for acibenzolar-Smethyl on peach and apricot, EFSA Journal 2009; 7(11):1384.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the the setting of new MRLs for amisulbrom on grapes,
EFSA Journal 2009; 7(10):1349.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for azoxystrobin on
cardoon, EFSA Journal 2009; 7(9):1308.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the setting of new MRLs for BAS650F on various crops,
EFSA Journal 2009; 7(10):1367(BAS650F is a synonym of ametoctradin).
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for bixafen on wheat,
EFSA Journal 2009; 7(12):1440.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for dimethomorph on
peas without pods and leeks, EFSA Journal 2009; 7(12):1434.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for fludioxonil on
celeriac, EFSA Journal 2009; 7(10):1345.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRL for mancozeb on
peas (without pods), EFSA Journal 2010; 8(1):1451.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for pirimicarb on
fennel, EFSA Journal 2009; 7(9):1342.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for prohexadioncalcium on cereals, EFSA Journal 2009; 7(11):1378.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for prosulfocarb on
carrots and celeriac, EFSA Journal 2009; 7(11):1373.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for pyraclostrobin on
various crops, EFSA Journal 2009; 7(11):1392.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for tebuconazole on
mandarin and passion fruit, EFSA Journal 2009; 7(10):1368.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for thiacloprid on
olives, poppy seed and root and tuber vegetables, EFSA Journal 2009; 7(10):1410.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for triclopyr on animal
products, EFSA Journal 2009; 7(11):1369.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the the setting of new MRLs for valifenalate on tomato
and aubergine, EFSA Journal 2009; 7(10):1388.

______
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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 acetamiprid, acibenzolar-S-metyl, azoksystrobin, ditiokarbamater, imazalil,
proheksadion, pyraklostrobin og tiakloprid lyde:

25.8.2016

Lime

Mandariner

Andre

0110040

0110050

0110990

Mandler

Paranøtter

Kasjunøtter

Kastanjer

Kokosnøtter

Hasselnøtter

Macadamianøtter

Pekannøtter

0120010

0120020

0120030

0120040

0120050

0120060

0120070

0120080

ii) Nøtter (med eller uten skall)

Sitroner

0110030

0120000

Appelsiner

Sitrusfrukter

0110020

i)

FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER

Grapefrukt

1.

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder
gjelder for (a)

0110010

0110000

0100000

Kodenummer
Acetamiprid (R)

0,01 (*)

1

Acibenzolar-S-metyl (summen av acybenzolar-Smetyl og acibenzolarsyre (CGA 210007) uttrykt
som acybenzolar-S-metyl)

0,02 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

15

Ditiokarbamater (ditiokarbamater uttrykt som
CS2, herunder maneb, mankozeb, metiram,
propineb, tiram og ziram)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

5

Imazalil

0,05 (*)

5

Proheksadion (proheksadion (syre) og dets salter
uttrykt som proheksadion-kalsium)

0,05 (*)

Pyraklostrobin (F)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

1

Tiakloprid (F)

0,02 (*)

0,02 (*)

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

0,02 (*)

0,1

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

Azoksystrobin

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg)

25.8.2016
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Valnøtter

Andre

0120110

0120990

Plommer

Andre

0140040

0140990

Borddruer

a) Borddruer og vindruer

(2)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

2

5

0,05 (*)

2

2

0,2

0,1

2

0,02 (*)

2

(**)

(**)

5

0,05 (*)

0,1

0,05 (*)

0,05 (*)

(6)

0,5

2

(**)

(**)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

1

0,1 (*)

(5)

0,2

(**)

(**)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

(4)

0,1

(**)

(**)

0,1

(3)

0,05 (*)

0,05 (*)

2

(**)

(**)

2

2

2

(7)

(**)

(**)

(8)

1

0,02 (*)

0,02 (*)

0,1

0,5
0,02 (*)

0,3

0,3

0,3

(**)

(**)

0,3

(10)

0,2

2

0,2

(**)

(**)

0,3

0,02 (*)

0,02 (*)

1

0,02 (*)

(9)
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0151010

0151000

v) Bær og små frukter

Ferskener

0140030

0150000

Kirsebær

Andre

0130990

0140020

Japansk mispel

0130050

Aprikoser

Mispel

0130040

0140010

Kveder

0130030

iv) Steinfrukter

Pærer

0130020

0140000

Epler

0130010

iii) Kjernefrukter

Pistasienøtter

0120100

0130000

Pinjekjerner

0120090

(1)
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Bringebær

Andre

0153030

0153990

Blåbær

Tranebær

Solbær, hvitrips og rødrips

Stikkelsbær

Nyper

Morbær

Azarolhagtorn

Hyllebær

Andre

vi) Forskjellige frukter

a) Spiselig skall

Dadler

Fikener

0154010

0154020

0154030

0154040

0154050

0154060

0154070

0154080

0154990

0160000

0161000

0161010

0161020

d) Andre små frukter og bær

Blåbringebær

0153020

0154000

Bjørnebær

0153010

0,01 (*)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,02 (*)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,05 (*)

5

(**)

(**)

(**)

(**)

5

5

0,5

5

0,05 (*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,02 (*)

(**)

(**)

(**)

(**)

3

2

0,02 (*)

0,02 (*)

(**)

(**)

(**)

(**)

1

1

3

1

3

0,5

(10)
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0,05 (*)

0,05 (*)

5

(**)

(**)

(**)

(**)

5

5

5

5

0,05 (*)

5

c) Bær fra halvbusker

(9)

0153000

(8)

1

10

(7)

10

(6)

b) Jordbær

(5)

0152000

(4)
2

(3)

Vindruer

(2)

0151020

(1)
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Stjernefrukt

Daddelplommer

Jambolan (javaplomme)

Andre

0161050

0161060

0161070

0161990

Pasjonsfrukt

Fikenkaktus (kaktusfrukt)

Stjerneepler

Amerikansk kaki (Virginia-kaki)

Andre

0162030

0162040

0162050

0162060

0162990

Avokadoer

Bananer

Mango

Papaya

Granatepler

Cherimoya

Guava

0163010

0163020

0163030

0163040

0163050

0163060

0163070

c) Uspiselig skall, store

Litchi

0162020

0163000

Kiwier

0162010

b) Uspiselig skall, små

Kumquat

0161040

0162000

Bordoliven

(2)

0161030

(1)

(**)

(**)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,5

0,1

0,02 (*)

(**)

(**)

(**)

0,02 (*)

(**)

(**)

(**)

(4)

(**)

(**)

0,05 (*)

0,3

0,7

2

0,05 (*)

0,05 (*)

(**)

(**)

(**)

4

0,05 (*)

0,05 (*)

(**)

(**)

(**)

(5)

(**)

(**)

0,05 (*)

7

2

2

0,05 (*)

(**)

(**)

(**)

0,05 (*)

0,05 (*)

(**)

(**)

(**)

0,05 (*)

5

(6)

(**)

(**)

0,02 (*)

0,05 (*)

(**)

(**)

0,05

0,05 (*)

(**)

0,05

0,05 (*)

0,02 (*)

(**)

(**)

(**)

0,02 (*)

(**)

(**)

(**)

(9)

0,02 (*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(8)

2

0,05 (*)

(**)

(**)

(**)

0,05 (*)

(**)

(**)

(**)

(7)

(**)

(**)

0,02 (*)

0,5

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

(**)

(**)

(**)

0,02 (*)

0,02151

(**)

(**)

(**)

0,02 (*)

4

(10)
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(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(3)
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Surannona (guanabana)

Andre

0163110

0163990

Jams

Arrowrot

Andre

0212030

0212040

0212990

Rødbeter

Gulrøtter

Knollselleri

Pepperrot

Jordskokk

Pastinakk

Rotpersille

0213010

0213020

0213030

0213040

0213050

0213060

0213070

c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete

Søtpoteter

0212020

0213000

Kassava

0212010

b) Tropiske rot- og knollvekster

0212000

Rot- og knollvekster

a) Poteter

i)

0211000

0210000

GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE

Durian

0163100

2.

Brødfrukt

0163090

0200000

Ananas

(2)

0163080

(1)

(**)

0,01 (*)

(**)

(**)

(**)

(3)

(**)

0,02 (*)

0,02 (*)

(**)

(**)

(**)

0,02 (*)

(4)

(**)

1

0,05 (*)

(**)

(**)

(**)

0,05 (*)

(5)

0,2

0,05 (*)

(**)

0,1

0,3

0,02 (*)

0,3

0,02 (*)

0,1

0,1

(**)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

(**)

(**)

(**)

0,02 (*)

(9)

0,02 (*)

(**)

0,05 (*)

(**)

(**)

(**)

(8)

3

0,05 (*)

(**)

(**)

(**)

0,05 (*)

(7)

0,05

0,05

0,02 (*)

0,05

0,1

0,05

0,05

(**)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

(**)

(**)

(**)

0,02 (*)

(10)
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0,2

0,05 (*)

0,2

0,3

0,2

0,5

(**)

0,05 (*)

0,3

0,05 (*)

(**)

(**)

(**)

0,05 (*)

(6)
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Kålrot

Neper

Andre

0213100

0213110

0213990

ii) Løk

Havrerot

0213090

Sjalottløk

Pipeløk

Andre

0220030

0220040

0220990

Auberginer (eggplanter)

Okra

Andre

0231030

0231040

0231990

Slangeagurker

Sylteagurker

0232010

0232020

b) Gresskarfamilien – spiselig skall

Paprika

0231020

0232000

Tomater

a) Søtvierfamilien

0231010

0231000

(2)

iii) Fruktbærende grønnsaker

Kepaløk

0220020

0230000

Hvitløk

0220010

0220000

Reddiker

0213080

(1)

0,3

0,01 (*)

0,01 (*)

0,1

0,3

0,1

0,01 (*)

(3)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

1

0,02 (*)

(4)

1

3

10

(5)

2

0,05 (*)

0,5

3

5

3

0,05 (*)

1

1

1

0,5

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,2

0,05 (*)

(6)

0,02 (*)
0,02 (*)

0,05 (*)
0,05 (*)

0,3

0,02 (*)

0,02 (*)

0,5

1
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0,5

0,3

0,2

0,05 (*)

0,2

0,5

0,05 (*)

0,5

0,02 (*)

0,1

1,5
0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,05

0,02 (*)

(10)

0,2

0,2

0,2

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,1

0,2

(9)

0,2

(8)

0,5

0,05 (*)

(7)
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(2)

Blomkål

Andre

b) Hodekål

Rosenkål

Hodekål

Andre

0241020

0241990

0242000

0242010

0242020

0242990

c) Bladkål

Brokkoli

0241010

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,05

0,01 (*)

0,02 (*)

5

0,5

0,05 (*)

3

2

1

0,05 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,2

0,2

0,1

1

0,02 (*)

0,2

0,05

0,1
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0243000

a) Blomsterkål

iv) Kål

0241000

0240000

0,02 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

e) Andre fruktbærende grønnsaker

0239000

0,02 (*)

0,1

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

d) Sukkermais

0234000

0,02 (*)

0,02 (*)

(10)

0,05 (*)

0,5

0,02 (*)

0,5

(9)

Andre

0233990

(8)

0,2

(7)

0,05 (*)

Vannmeloner

0233030

1

(6)

0,02 (*)

1

(5)

0,05 (*)

Kjempegresskar

0233020

0,02 (*)

(4)

0,2

0,01 (*)

(3)

2

Meloner

0233010

c) Gresskarfamilien – uspiselig skall

Andre

0232990

0233000

Mandelgresskar

0232030

(1)

25.8.2016
Nr. 47/257

Andre

d) Knutekål

0243990

0244000

Bredbladet endiv

Karse

Vårkarse

Salatsennep, rucola

Sareptasennep

Blader og spirer av Brassica spp.

Andre

0251030

0251040

0251050

0251060

0251070

0251080

0251990

Spinat

Portulakk

Bladbete

0252010

0252020

0252030

b) Spinat og lignende (blader)

Salat

0251020

0252000

Vårsalat

a) Salat og andre salatplanter, inkludert Brassicacea

0251010

0251000

(2)

v) Bladgrønnsaker og friske urter

Grønnkål

0243020

0250000

Kinakål

0243010

(1)

(**)
0,02 (*)

3

0,3

(**)

(**)

0,02 (*)

(4)

(**)

3

0,01 (*)

5

(**)

5

(**)

3

5

5

5

0,01 (*)

(3)

0,05 (*)

(**)

0,05 (*)

(**)

(**)

5

1

(6)

(**)

(**)

(**)

0,05 (*)

(7)

(**)

(**)

(**)

(8)

0,5

(**)

0,5

2

2

(**)

2

(**)

2

2

2

10

0,02 (*)

(9)

(**)

0,02 (*)

2

2

(**)

3

(**)

2

2

2

5

0,05

(10)

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

0,5

(**)

0,05 (*)

(**)

(**)

3

(5)

Nr. 47/258
25.8.2016

Urter

0256000

3
0,01 (*)

Gressløk

Snittselleri

Persille

Salvie

Rosmarin

Timian

Basilikum

Laurbærblader

Estragon

Andre

vi) Belgfrukter (friske)

Bønner (med belg)

Bønner (uten belg)

Erter (med belg)

Erter (uten belg)

0256020

0256030

0256040

0256050

0256060

0256070

0256080

0256090

0256100

0256990

0260000

0260010

0260020

0260030

0260040

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

5

3

3

Kjørvel

0256010

3

0,01 (*)

e) Salatsikori

0255000

f)

0,01 (*)

d) Brønnkarse

0254000

(**)

0,01 (*)

(3)

c) Vinblader (vindrueblader)

Andre

(2)

0253000

0252990

(1)

0,02 (*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,3

0,02 (*)

0,02 (*)

(**)

0,02 (*)

(4)

3

70

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

70

70

70

3

0,2

0,05(*)

(**)

0,05 (*)

(5)

0,02 (*)

1

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

5

0,02 (*)

0,02 (*)

(**)

(10)

0,2

0,02 (*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

2

0,02 (*)

0,02 (*)

(**)

0,5

(9)

0,2

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(8)

0,02 (*)

0,05 (*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(7)

1

0,1

1

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

5

0,5

0,3

(**)

0,05 (*)

(6)

25.8.2016
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 47/259

3.

(2)

Bønner

TØRKEDE BELGFRUKTER

0300000

0,01 (*)

(**)

0,01 (*)

0,02 (*)

(**)

0,02 (*)

0,1

(**)

(**)

(**)

0,05 (*)

10

5

10

0,1

(**)

0,05 (*)

0,05 (*)

(**)

(**)

0,5

3

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

(**)

0,05 (*)

(**)

(**)

0,05 (*)

(7)

0,05 (*)

(**)

(**)

(**)

(8)

0,3

(**)

0,02 (*)

0,02 (*)

(**)

(**)

0,02 (*)

0,5

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

(9)

0,1

(**)

0,02 (*)

0,02 (*)

(**)

(**)

0,02 (*)

0,1

0,02 (*)

0,5

0,5

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

(10)

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

0300010

ix) Tang og tare

Andre

0280990

0290000

Viltvoksende sopp

viii) Sopp

0280000

0280020

Andre

0270990

Dyrket sopp

0,05 (*)

Palmehjerter

0270090

0280010

0,05 (*)

Bambusskudd

0270080
(**)

Rabarbra

0270070

(**)

Purre

0270060

(**)

Artisjokk

0270050

(**)

Fennikel

0270040

5

Stilkselleri

0270030

0,05 (*)

5

Kardon

0,5

0,05 (*)

0,05 (*)

(6)

0,05 (*)

(5)

0270020

0,02 (*)

(4)

Asparges

0,01 (*)

(3)

0270010

vii) Stengelgrønnsaker (friske)

Andre

0260990

0270000

Linser

0260050

(1)

Nr. 47/260
25.8.2016

OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER

0400000

Linfrø

Peanøtter

Valmuefrø

Sesamfrø

Solsikkefrø

Rapsfrø

Soyabønner

Sennepsfrø

Bomullsfrø

Gresskarfrø

Saflortistel

Agurkurt

Oljedodre

Hampefrø

Ricinus

Andre

0401010

0401020

0401030

0401040

0401050

0401060

0401070

0401080

0401090

0401100

0401110

0401120

0401130

0401140

0401150

0401990

Oljeholdige frø

Andre

0300990

i)

Lupiner

0300040

0401000

Erter

0300030

4.

Linser

(2)

0300020

(1)

0,01 (*)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,05 (*)

(4)

0,05 (*)

(**)

0,05 (*)

(**)

(**)

(**)

0,05 (*)

0,7

0,05 (*)

0,5

0,5

0,5

0,05 (*)

0,05 (*)

0,2

0,05 (*)

(5)

0,1 (*)

(**)

0,1 (*)

(**)

(**)

(**)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,5

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,1

0,05 (*)

(6)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,05 (*)

(7)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,1 (*)

(8)

0,02 (*)

(**)

0,02 (*)

(**)

(**)

(**)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

(**)

0,05 (*)

(**)

(**)

(**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,2

0,05 (*)

0,3

0,05 (*)

0,3
0,02 (*)

0,05 (*)

0,3

0,05 (*)

0,05 (*)

(10)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

(9)

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

(**)

0,01 (*)

(**)

(**)

(**)

0,01 (*)

0,02

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

(3)

25.8.2016
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Kapok

Andre

0402040

0402990

Mais

Hirse

Havre

Ris

Rug

Sorghum

Hvete

Andre

TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO

0500030

0500040

0500050

0500060

0500070

0500080

0500090

0500990

0600000

i)

ii) Kaffebønner

0610000

0620000

Te (tørkede blader og stilker, gjærede og ugjærede, av Camellia
sinensis)

Bokhvete

0500020

6.

Bygg

0500010

KORN

Oljepalmefrukt

0402030

5.

Palmenøtter (palmekjerner)

0402020

0500000

Oliven til produksjon av olivenolje

ii) Oljeholdige frukter

(2)

0402010

0402000

(1)

(**)

0,1 (*)

0,01 (*)

(**)

(**)

(**)

0,01 (*)

(3)

(**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

(**)

(**)

(**)

0,02 (*)

(4)

(**)

0,1 (*)

0,05 (*)

1

0,05 (*)

1

0,05 (*)

2

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

2

0,1 (*)

(**)

(**)

(**)

5

(6)

(**)

0,1 (*)

0,05 (*)

(**)

(**)

(**)

(7)

(**)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,2

(**)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,1

0,02 (*)

0,1

0,1
0,05 (*)

0,02 (*)

0,3

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,3

(**)

(**)

(**)

0,02 (*)

(9)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,2

0,1 (*)

(**)

(**)

(**)

0,05 (*)

(8)

(**)

10

0,05

0,1

0,05

0,05

0,05

1

0,05

0,05

0,05

1

0,05 (*)

(**)

(**)

(**)

4

(10)
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(**)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,3

0,05 (*)

0,3

5

0,5

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,5

(**)

(**)

(**)

0,05 (*)

(5)

Nr. 47/262
25.8.2016

(**)
(**)

(**)
(**)

a) Blomster

Kamille

Hibiskus

Kronblader av rose

Sjasmin

Lind

Andre

b) Blader

0631000

0631010

0631020

0631030

0631040

0631050

0631990

0632000

(**)
(**)

iv) Kakao (gjærede bønner)

v) Johannesbrød

0650000

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0640000

d) Andre urteteer

Andre

0633990

0639000

Ginsengrot

0633020

c) Røtter

0633000

Vendelrot

(**)

Andre

0632990

0633010

(**)

Maté

0632030

(**)

Rooibosblader

0632020

(**)

Jordbærblader

0632010

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(3)

iii) Urtete (tørket)

(2)

0630000

(1)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(5)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(6)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(7)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(8)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(9)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(10)
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(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(4)

25.8.2016
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8.

0800000

(2)

Kardemomme

Einebær

Svart og hvit pepper

Vaniljestang

Tamarind

Andre

0820050

0820060

0820070

0820080

0820990

Andre

0810990

0820040

Muskatnøtt

0810090

Karve

Bukkehornkløver

0810080

0820030

Fennikelfrø

0810070

Anispepper (kinesisk pepper)

Dillfrø

0810060

0820020

Karvefrø

0810040

Allehånde

Korianderfrø

0810040

0820010

Sellerifrø

0810030

(ii) Frukt og bær

Svartkarve

0810020

0820000

Anisfrø

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,05 (*)

(4)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

30

(5)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

25

(6)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,1 (*)

(7)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,1 (*)

(8)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

10

(9)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,1

(10)
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(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

Frø

i)

(**)

0,1 (*)

(3)

KRYDDER

HUMLE (tørket), herunder humle i form av pelleter og ikkekonsentrert pulver

0810010

0810000

7.

0700000

(1)

Nr. 47/264
25.8.2016

Andre

0830990

Muskatblomme

Andre

0870990

(**)

vii) Frøkapper

0870000

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(4)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(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

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(3)

Lakris

(2)

0840010

iv) Røtter eller jordstengler

Kanel

0830010

0840000

iii) Bark

0830000

(1)

25.8.2016
Nr. 47/265

Sikorirøtter

Andre

0900030

0900990

Kjøtt

Fettfritt eller magert kjøtt

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

b) Storfe

Kjøtt

Fett

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

1011010

1011020

1011030

1011040

1011050

1011990

1012000

1012010

1012020

1012030

1012040

1012050

1012990

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

1000000

10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR

Sukkerrør

0900020

0,02 (*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(4)

0,05 (*)

0,07

0,07

0,07

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,07

0,07

0,07

0,05 (*)

0,05 (*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(5)

0,05 (*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(6)

0,05 (*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(7)

0,05 (*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(8)

0,05 (*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(9)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,3

0,3

0,05

0,05

0,01 (*)

0,01 (*)

0,3

0,3

0,05

0,05

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(10)
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0,05 (*)

0,05 (*)

0,2

0,1

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,2

0,1

0,05 (*)

0,05 (*)

(**)

(**)

(**)

(**)

Sukkerbete (rot)

0900000

0900010

(3)
(**)

9.

(2)

SUKKERPLANTER

(1)

Nr. 47/266
25.8.2016

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

1014040

1014050

1014990

(2)

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due

1015040

1015050

1015990

1016000

Kjøtt

Lever

1015030

0,05 (*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,2

0,1

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,2

0,1

0,05 (*)

0,05 (*)

(3)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(4)

0,05 (*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,05 (*)

0,07

0,07

0,07

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,07

0,07

0,07

0,05 (*)

0,05 (*)

(5)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(6)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(7)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(8)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(9)

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

(10)
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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

1013010

1013000

(1)

25.8.2016
Nr. 47/267

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

1016040

1016050

1016990

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

1017030

1017040

1017050

1017990

Sau

Geit

Hest

Andre

1020020

1020030

1020040

1020990

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

Lever

1016030

1017000

Fett

1016020

(1)

0,05 (*)

0,05 (*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,2

0,1

0,05 (*)

(3)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(4)

0,05 (*)

0,01 (*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(5)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(6)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(7)

0,05 (*)

0,01 (*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(8)

0,05 (*)

0,01 (*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(9)

0,01 (*)

0,03

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,3

0,3

0,05

(10)

Nr. 47/268
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
25.8.2016

(**)
(**)
(**)
(**)
(**)

Vaktel

Andre

iv) Honning

v) Amfibier og krypdyr

vi) Snegler

vii) Andre landdyrprodukter

1030040

1030990

1040000

1050000

1060000

1070000

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(4)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(5)

(a) 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.
(F) = Løselig i fett.
(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer:
Acetamiprid – kode 1000000: Acetamiprid og IM-2-1-metabolitt.»

(**)

(**)

Gås

1030030

(**)

And

1030020

(3)

Kylling

(2)

1030010

(1)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(6)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(7)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(8)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(9)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(10)

25.8.2016
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Nr. 47/269

Lime

Mandariner

Andre

0110040

0110050

0110990

Mandler

Paranøtter

Kasjunøtter

Kastanjer

Kokosnøtter

0120010

0120020

0120030

0120040

0120050

ii) Nøtter (med eller uten skall)

Sitroner

0110030

0120000

Appelsiner

0110020

Sitrusfrukter

Grapefrukt

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)

Fipronil (summen av fipronil
og sulfonmetabolitt (MB46136)
uttrykt som fipronil) (F)

0,005 (*)

(4)

Pirimikarb (summen av pirimikarb
og desmetyl-pirimikarb uttrykt
som pirimikarb)

3
0,05 (*)

7
7

0,05 (*)

0,05 (*)

7

1

0,05 (*)

7

0,05 (*)

0,05 (*)

(8)

7

0,05 (*)

(7)

0,05 (*)

3

(6)

Prosulfokarb

10

(5)

Fludioksonil

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg)

Tebukonazol

Kolonnen for valifenal erstattes med kolonnen for valifenalat nedenfor. Kolonnene for dimetomorf, fludioksonil, pirimikarb, prosulfokarb, tebukonazol og triklopyr skal lyde:

0,1 (*)

(9)

Triklopyr

i)

a) I del A gjøres følgende endringer:

2) I vedlegg III gjøres følgende endringer:

Valifenalat

0,01 (*)

0,01 (*)

(10)

Nr. 47/270
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
25.8.2016

Pekannøtter

Pinjekjerner

Pistasienøtter

Valnøtter

Andre

0120080

0120090

0120100

0120110

0120990

Plommer

Andre

0140040

0140990

0151010

Borddruer

a) Borddruer og vindruer

(2)

3

0,05 (*)

0,05 (*)

(3)

(4)

2
1
1

7
0,5
0,05 (*)

1

5

5

2

2

2

(6)

5

5

(5)

(7)

2

0,5

0,5

1

5

1

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

(8)

(9)

0,2

0,01 (*)

0,01 (*)

(10)
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0151000

v) Bær og små frukter

Ferskener

0140030

0150000

Kirsebær

Andre

0130990

0140020

Japansk mispel

0130050

Aprikoser

Mispel

0130040

0140010

Kveder

0130030

iv) Steinfrukter

Pærer

0130020

0140000

Epler

0130010

iii) Kjernefrukter

Macadamianøtter

0120070

0130000

Hasselnøtter

0120060

(1)

25.8.2016
Nr. 47/271

Bringebær

Andre

0153030

0153990

Blåbær

Tranebær

Solbær, hvitrips og rødrips

Stikkelsbær

Nyper

Morbær

Azarolhagtorn

Hyllebær

Andre

vi) Forskjellige frukter

a) Spiselig skall

Dadler

Fikener

0154010

0154020

0154030

0154040

0154050

0154060

0154070

0154080

0154990

0160000

0161000

0161010

0161020

d) Andre små frukter og bær

Blåbringebær

0153020

0154000

Bjørnebær

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

c) Bær fra halvbusker

0153000

0153010

0,05 (*)

b) Jordbær

0152000

(3)

Vindruer

(2)

0151020

(1)

(4)

0,05 (*)

1

2

1

1

1

3

3

1

3

0,05 (*)

5

0,05 (*)

5

3

(5)

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

3

(6)

(7)

0,05 (*)

2

1

0,05 (*)

(8)

(9)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

(10)

Nr. 47/272
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Stjernefrukt

Daddelplommer

Jambolan (javaplomme)

Andre

0161050

0161060

0161070

0161990

Pasjonsfrukt

Fikenkaktus (kaktusfrukt)

Stjerneepler

Amerikansk kaki (Virginia-kaki)

Andre

0162030

0162040

0162050

0162060

0162990

Avokadoer

Bananer

Mango

Papaya

Granatepler

Cherimoya

Guava

0163010

0163020

0163030

0163040

0163050

0163060

0163070

c) Uspiselig skall, store

Litchi

0162020

0163000

Kiwier

0162010

b) Uspiselig skall, små

Kumquat

0161040

0162000

Bordoliven

(2)

0161030

(1)

(3)

(4)

1

1

1

1

1

1

1

1

(6)

(7)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

2

0,1

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

1

0,05 (*)

0,5

(8)

(9)

(10)
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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 (*)

20

(5)

25.8.2016
Nr. 47/273

Surannona (guanabana)

Andre

0163110

0163990

Jams

Arrowrot

Andre

0212030

0212040

0212990

Rødbeter

Gulrøtter

Knollselleri

Pepperrot

Jordskokk

Pastinakk

Rotpersille

0213010

0213020

0213030

0213040

0213050

0213060

0213070

c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete

Søtpoteter

0212020

0213000

Kassava

0212010

b) Tropiske rot- og knollvekster

0212000

Rot- og knollvekster

a) Poteter

i)

0211000

0210000

GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE

Durian

0163100

2.

Brødfrukt

0163090

0200000

Ananas

(2)

0163080

(1)

0,005 (*)

0,005 (*)

0,01

(4)

1

1

0,05 (*)

1

0,1

0,1

0,05 (*)

0,1

0,1

0,2

0,5

0,5

0,05 (*)

0,4

0,5

0,5

1

0,05 (*)

0,2

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

(8)

1

0,05 (*)

0,05 (*)

(7)

0,05 (*)

0,5

0,5

0,2

1

1

1

1

0,5

(6)

0,05 (*)

1

0,05 (*)

1

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

(5)

0,1 (*)

(9)

0,01 (*)

(10)
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0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,5

(3)

Nr. 47/274
25.8.2016

Kålrot

Neper

Andre

0213100

0213110

0213990

ii) Løk

Havrerot

0213090

Sjalottløk

Pipeløk

Andre

0220030

0220040

0220990

Auberginer (eggplanter)

Okra

Andre

0231030

0231040

0231990

Slangeagurker

Sylteagurker

0232010

0232020

b) Gresskarfamilien – spiselig skall

Paprika

0231020

0232000

Tomater

a) Søtvierfamilien

0231010

0231000

(2)

iii) Fruktbærende grønnsaker

Kepaløk

0220020

0230000

Hvitløk

0220010

0220000

Reddiker

0213080

(1)

1

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,5

1

0,1

0,3

0,1

0,1

0,1

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

1

(3)

0,005 (*)

0,005 (*)

0,005 (*)

0,02

0,02

0,005 (*)

(4)

1

1

0,5

(6)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,1

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,1

0,05 (*)

(7)

0,05 (*)

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 (*)

(8)

(9)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,1

0,01 (*)

0,1

0,01 (*)

(10)
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0,5

1

0,5

0,5

1

2

1

0,05 (*)

0,3

0,05 (*)

0,1

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

1

0,05 (*)

(5)

25.8.2016
Nr. 47/275

(2)

0,05 (*)

Andre

d) Sukkermais

e) Andre fruktbærende grønnsaker

0233990

0234000

0239000

Rosenkål

Hodekål

Andre

0242010

0242020

0242990

c) Bladkål

b) Hodekål

0242000

0,005 (*)

0,05 (*)

(7)

0,5

1

0,5

0,05 (*)

1

1

0,05 (*)

0,2

0,05 (*)

0,2

0,2

0,2

0,05 (*)

0,2

(8)

(9)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

(10)
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0243000

1

Andre

0241990
0,02

1

Blomkål

0241020

2

Brokkoli

2

0,5

0,5

1

(6)

0241010

0,02

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,5

1

(5)

a) Blomsterkål

0,05 (*)

0,05 (*)

(4)

0241000

iv) Kål

0,05 (*)

Vannmeloner

0233030

0240000

0,05 (*)

Kjempegresskar

0233020

0,05 (*)

Meloner

1

(3)

0233010

c) Gresskarfamilien – uspiselig skall

Andre

0232990

0233000

Mandelgresskar

0232030

(1)

Nr. 47/276
25.8.2016

Bredbladet endiv

Karse

Vårkarse

Salatsennep, rucola

Sareptasennep

Blader og spirer av Brassica spp.

Andre

0251030

0251040

0251050

0251060

0251070

0251080

0251990

Spinat

Portulakk

Bladbete

0252010

0252020

0252030

b) Spinat og lignende (blader)

Salat

0251020

0252000

Vårsalat

a) Salat og andre salatplanter, inkludert Brassicacea

v) Bladgrønnsaker og friske urter

0251010

0251000

0250000

7

10

7

10

5

5

2

5

5

5

5

5

5

1

5

5

0,05 (*)

(7)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

1

(8)

(9)

0,01 (*)

(10)
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0,05 (*)

1

0,1

1

1

1

10

1

1

1

10

1

0,005 (*)

0,5

d) Knutekål

0244000

0,005 (*)

2

Andre

1

2

(6)

0243990

(5)

Grønnkål

(4)

0243020

(3)

Kinakål

(2)

0243010

(1)

25.8.2016
Nr. 47/277

10
10

e) Salatsikori

Urter

0255000

0256000

Kjørvel

Gressløk

Snittselleri

Persille

Salvie

Rosmarin

Timian

Basilikum

Laurbærblader

Estragon

Andre

vi) Belgfrukter (friske)

Bønner (med belg)

Bønner (uten belg)

Erter (med belg)

Erter (uten belg)

0256010

0256020

0256030

0256040

0256050

0256060

0256070

0256080

0256090

0256100

0256990

0260000

0260010

0260020

0260030

0260040

0,05 (*)

0,1

0,2

1

1

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

(5)

0,2

0,005 (*)

(4)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

10

d) Brønnkarse

0254000

f)

10

0,05 (*)

(3)

c) Vinblader (vindrueblader)

Andre

(2)

0253000

0252990

(1)

0,05 (*)

(7)

0,05 (*)

2

2

2

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,5

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

(8)

(9)

0,01 (*)

(10)
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1

1

1

1

5

2

5

5

5

(6)

Nr. 47/278
25.8.2016

3.

(2)

Bambusskudd

Palmehjerter

Andre

viii) Sopp

0270080

0270090

0270990

0280000

Bønner

0,05 (*)

TØRKEDE BELGFRUKTER

0300000

0,005 (*)

0,005 (*)

0,005 (*)

0,005 (*)

0,005 (*)

0,005 (*)

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 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

(5)

1

0,5

0,5

1

1

1

1

1

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

5
5

2

0,05 (*)

0,05 (*)

(7)

5

1

1

0,7

0,7

(6)

0,2

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

1

0,5

0,05 (*)

0,3

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

(8)

0,1 (*)

(9)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

(10)
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0300010

0,05 (*)

ix) Tang og tare

0,05 (*)

0,05 (*)

0,005 (*)

0,01

1,5
0,05 (*)

0,005 (*)

0,005 (*)

0,005 (*)

0,005 (*)

0,005 (*)

(4)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0290000

Andre

Rabarbra

0270070

0280990

Purre

0270060

Viltvoksende sopp

Artisjokk

0270050

0280020

Fennikel

0270040

Dyrket sopp

0,05 (*)

Stilkselleri

0270030

0280010

0,05 (*)

Kardon

0270020

0,05 (*)

Asparges

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

(3)

0270010

vii) Stengelgrønnsaker (friske)

Andre

0260990

0270000

Linser

0260050

(1)

25.8.2016
Nr. 47/279

OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER

0400000

Linfrø

Peanøtter

Valmuefrø

Sesamfrø

Solsikkefrø

Rapsfrø

Soyabønner

Sennepsfrø

Bomullsfrø

Gresskarfrø

Saflortistel

Agurkurt

Oljedodre

Hampefrø

Ricinus

Andre

0401010

0401020

0401030

0401040

0401050

0401060

0401070

0401080

0401090

0401100

0401110

0401120

0401130

0401140

0401150

0401990

Oljeholdige frø

Andre

0300990

i)

Lupiner

0300040

0401000

Erter

0300030

4.

Linser

(2)

0300020

(1)

0,05 (*)

(3)

0,005 (*)

(4)

0,05 (*)

(5)

0,05 (*)

(7)

0,05 (*)

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 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,2

0,05 (*)

0,05 (*)

(8)

0,1 (*)

(9)

0,01 (*)

(10)
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0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,5

0,1

0,5

0,1

0,1

(6)

Nr. 47/280
25.8.2016

Kapok

Andre

0402040

0402990

Havre

Ris

Rug

Sorghum

Hvete

Andre

TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO

0500050

0500060

0500070

0500080

0500090

0500990

0600000

ii) Kaffebønner

0,05(*)

0,05 (*)

(3)

0,005(*)

0,005 (*)

(4)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05(*)

0,2

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,1

0,05 (*)

0,05 (*)

(5)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,2

0,5

0,2

0,5

0,2

0,5

0,2

0,2

0,2

0,5

0,1

0,1

0,1

0,1

1

(6)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

(7)

0,1

0,05 (*)

0,2

0,2

0,2

0,2

2

2

0,2

0,2

0,2

2

0,05 (*)

(8)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

1

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

(9)

0,02 (*)

0,01 (*)

(10)
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0620000

Te (tørkede blader og stilker, gjærede og ugjærede, av Camellia
sinensis)

Hirse

0500040

i)

Mais

0500030

0610000

Bokhvete

0500020

6.

Bygg

0500010

KORN

Oljepalmefrukt

0402030

5.

Palmenøtter (palmekjerner)

0402020

0500000

Oliven til produksjon av olivenolje

ii) Oljeholdige frukter

(2)

0402010

0402000

(1)

25.8.2016
Nr. 47/281

Andre

0633990

0,05 (*)

v) Johannesbrød

0,05 (*)

1

0,05 (*)

0,05 (*)

(5)

0650000

(4)

0,05 (*)

(3)

iv) Kakao (gjærede bønner)

(2)

0640000

d) Andre urteteer

Ginsengrot

0633020

0639000

Vendelrot

0633010

c) Røtter

0633000

b) Blader

0632000

Andre

Andre

0631990

0632990

Lind

0631050

Maté

Sjasmin

0631040

0632030

Kronblader av rose

0631030

Rooibosblader

Hibiskus

0631020

0632020

Kamille

0631010

Jordbærblader

a) Blomster

0631000

0632010

iii) Urtete (tørket)

0630000

(1)

0,05 (*)

0,05 (*)

2

(7)

0,05 (*)

0,05 (*)

50

(8)

(9)

(10)
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0,05 (*)

0,05 (*)

5

(6)

Nr. 47/282
25.8.2016

8.

0800000

(2)

Kardemomme

Einebær

Svart og hvit pepper

Vaniljestang

Tamarind

Andre

0820040

0820050

0820060

0820070

0820080

0820990

Andre

0810990

Karve

Muskatnøtt

0810090

0820030

Bukkehornkløver

0810080

Anispepper (kinesisk pepper)

Fennikelfrø

0810070

0820020

Dillfrø

0810060

Allehånde

Karvefrø

0810040

0820010

Korianderfrø

0810040

ii) Frukt og bær

Sellerifrø

0810030

0820000

Svartkarve

0810020

Frø

Anisfrø

i)

KRYDDER

HUMLE (tørket), herunder humle i form av pelleter og ikkekonsentrert pulver

0810010

0810000

7.

0700000

(1)

0,05 (*)

50

(3)

0,005 (*)

0,01 (*)

(4)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

(5)

0,05 (*)

5

4

(6)

0,05 (*)

1

1

1

1

2

1

1

2

1

2

2

30

(8)

0,1 (*)

0,1 (*)

(9)

0,02 (*)

0,02 (*)

(10)
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0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,5

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,2

0,05 (*)

0,2

0,05 (*)

0,05 (*)

(7)

25.8.2016
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Andre

0830990

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

0840030

Kryddernellik

Ingefær

0840020

0850010

Lakris

0840010

iv) Røtter eller jordstengler

Kanel

0830010

0840000

iii) Bark

0830000

(1)

(2)

(3)

(4)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

1

0,05 (*)

(5)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

(6)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

(7)

1

1

1

1

1

(8)

(9)

(10)

Nr. 47/284
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Andre

0900990

Kjøtt

Fettfritt eller magert kjøtt

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

b) Storfe

Kjøtt

Fett

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

1011010

1011020

1011030

1011040

1011050

1011990

1012000

1012010

1012020

1012030

1012040

1012050

1012990

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)

0,05 (*)

0,05 (*)

(3)

0,02

0,05 (*)

0,05 (*)
0,05 (*)

0,05 (*)

(7)

0,1

0,05 (*)

(8)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,2

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

(9)

0,01 (*)

0,01 (*)

(10)
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0,02

0,02

0,1

0,5

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,1

0,02

0,005 (*)

0,05 (*)

0,0051 (*)

0,5

(6)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

(5)

0,005 (*)

0,05

(4)

25.8.2016
Nr. 47/285

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

1014040

1014050

1014990

(2)

Kjøtt

0,01

Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due

1016000

0,05 (*)

(10)
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1016010

0,05 (*)

Andre

1015990

f)

0,05 (*)

Spiselig slakteavfall

1015050

0,2

0,05 (*)

0,05 (*)

Nyrer

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,2

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,2

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

(9)

1015040

(8)

Lever

(7)

1015030

(6)

Fett

(5)

1015020

0,01

0,02

0,02

0,02

0,1

0,5

0,02

0,02

0,02

0,02

0,1

0,5

0,02

(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

c) Sau

1013010

1013000

(1)

Nr. 47/286
25.8.2016

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

1016040

1016050

1016990

Lever

Nyrer

Spiselig slakteavfall

Andre

1017030

1017040

1017050

1017990

Sau

Geit

Hest

Andre

1020020

1020030

1020040

1020990

Kylling

(3)

0,02

0,005 (*)

0,01

0,01

0,01

0,01

0,02

0,01

(4)

(5)

(6)

(7)

0,1

0,05 (*)

(8)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

(9)

(10)
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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

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

Lever

1016030

1017000

Fett

1016020

(1)

25.8.2016
Nr. 47/287

0,05 (*)
0,05 (*)
0,1

0,01
0,01
0,01

iv) Honning

v) Amfibier og krypdyr

vi) Snegler

vii) Andre landdyrprodukter

1040000

1050000

1060000

1070000

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til vedlegg I.
(*) Angir bestemmelsesgrensen.
(F) = Løselig i fett.»

0,05 (*)

0,01

Andre

(8)

1030990

(7)

Vaktel

(6)

1030040

(5)

Gås

(4)

1030030

(3)

And

(2)

1030020

(1)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

(9)

(10)

Nr. 47/288
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25.8.2016
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ii)

Nr. 47/289

Følgende kolonner for amisulbrom, ametoktradin og biksafen tilføyes:

Kodenummer

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder
gjelder for (a)

Ametoktradin

Amisulbrom

Biksafen

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000
0110000

1.

FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER
i)

Sitrusfrukter

0110010

Grapefrukt

0110020

Appelsiner

0110030

Sitroner

0110040

Lime

0110050

Mandariner

0110990

Andre

0120000

ii) Nøtter (med eller uten skall)

0120010

Mandler

0120020

Paranøtter

0120030

Kasjunøtter

0120040

Kastanjer

0120050

Kokosnøtter

0120060

Hasselnøtter

0120070

Macadamianøtter

0120080

Pekannøtter

0120090

Pinjekjerner

0120100

Pistasienøtter

0120110

Valnøtter

0120990

Andre

0130000

iii) Kjernefrukter

0130010

Epler

0130020

Pærer

0130030

Kveder

0130040

Mispel

0130050

Japansk mispel

0130990

Andre

0140000

iv) Steinfrukter

0140010

Aprikoser

0140020

Kirsebær

0140030

Ferskener

0140040

Plommer

0140990

Andre

0,01 (*)
0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

Nr. 47/290

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

(1)

0150000
0151000

(2)

25.8.2016

(3)

(4)

5

0,3

v) Bær og små frukter
a) Borddruer og vindruer

0151010

Borddruer

0151020

Vindruer

0152000

b) Jordbær

0,01 (*)

0,01 (*)

0153000

c) Bær fra halvbusker

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0153010

Bjørnebær

0153020

Blåbringebær

0153030

Bringebær

0153990

Andre

0154000

d) Andre små frukter og bær

0154010

Blåbær

0154020

Tranebær

0154030

Solbær, hvitrips og rødrips

0154040

Stikkelsbær

0154050

Nyper

0154060

Morbær

0154070

Azarolhagtorn

0154080

Hyllebær

0154990

Andre

0160000

vi) Forskjellige frukter

0161000

a) Spiselig skall

0161010

Dadler

0161020

Fikener

0161030

Bordoliven

0161040

Kumquat

0161050

Stjernefrukt

0161060

Daddelplommer

0161070

Jambolan (javaplomme)

0161990

Andre

0162000

b) Uspiselig skall, små

0162010

Kiwier

0162020

Litchi

0162030

Pasjonsfrukt

0162040

Fikenkaktus (kaktusfrukt)

0162050

Stjerneepler

0162060

Amerikansk kaki (Virginia-kaki)

0162990

Andre

0163000

c) Uspiselig skall, store

0163010

Avokadoer

0163020

Bananer

0163030

Mango

(5)

25.8.2016
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(1)

(2)

0163040

Papaya

0163050

Granatepler

0163060

Cherimoya

0163070

Guava

0163080

Ananas

0163090

Brødfrukt

0163100

Durian

0163110

Surannona (guanabana)

0163990

Andre

0200000
0210000

2.

GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE
i)

Rot- og knollvekster

0211000

a) Poteter

0212000

b) Tropiske rot- og knollvekster

0212010

Kassava

0212020

Søtpoteter

0212030

Jams

0212040

Arrowrot

0212990

Andre

0213000

Rødbeter

0213020

Gulrøtter

0213030

Knollselleri

0213040

Pepperrot

0213050

Jordskokk

0213060

Pastinakk

0213070

Rotpersille

0213080

Reddiker

0213090

Havrerot

0213100

Kålrot

0213110

Neper

0213990

Andre
ii) Løk

0,01 (*)

0220010

Hvitløk

0220020

Kepaløk

0220030

Sjalottløk

0220040

Pipeløk

0220990

Andre

0230000
0231000

0,01 (*)

c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete

0213010

0220000

(3)

iii) Fruktbærende grønnsaker
a) Søtvierfamilien

0231010

Tomater

2

0231020

Paprika

2

Nr. 47/291

(4)

(5)

0,01 (*)

0,01 (*)

Nr. 47/292
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(1)

(2)

(3)

0231030

Auberginer (eggplanter)

0,01(*)

0231040

Okra

0,01(*)

0231990

Andre

0,01(*)

0232000

b) Gresskarfamilien – spiselig skall

0232010

Slangeagurker

0232020

Sylteagurker

0232030

Mandelgresskar

0232990

Andre

0233000

c) Gresskarfamilien – uspiselig skall

0,5
0,01 (*)
0,5
0,01 (*)
1

0233010

Meloner

0233020

Kjempegresskar

0233030

Vannmeloner

0233990

Andre

0234000

d) Sukkermais

0,01 (*)

0239000

e) Andre fruktbærende grønnsaker

0,01 (*)

0240000

iv) Kål

0,01 (*)

0241000

a) Blomsterkål

0241010

Brokkoli

0241020

Blomkål

0241990

Andre

0242000

b) Hodekål

0242010

Rosenkål

0242020

Hodekål

0242990

Andre

0243000

c) Bladkål

0243010

Kinakål

0243020

Grønnkål

0243990

Andre

0244000
0250000
0251000

d) Knutekål
v) Bladgrønnsaker og friske urter
a) Salat og andre salatplanter, inkludert Brassicacea

0251010

Vårsalat

50

0251020

Salat

20

0251030

Bredbladet endiv

0,01 (*)

0251040

Karse

0,01 (*)

0251050

Vårkarse

0,01 (*)

0251060

Salatsennep, rucola

0,01 (*)

0251070

Sareptasennep

0,01 (*)

25.8.2016

(4)

(5)

25.8.2016
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(1)

(2)

(3)

0251080

Blader og spirer av Brassica spp.

0,01 (*)

0251990

Andre

0,01 (*)

0252000

b) Spinat og lignende (blader)

0252010

Spinat

0252020

Portulakk

0252030

Bladbete

0252990

Andre

0,01 (*)

0253000

c) Vinblader (vindrueblader)

0,01 (*)

0254000

d) Brønnkarse

0,01 (*)

0255000

e) Salatsikori

0,01 (*)

0256000

f)

Urter

0,01 (*)

0256010

Kjørvel

0256020

Gressløk

0256030

Snittselleri

0256040

Persille

0256050

Salvie

0256060

Rosmarin

0256070

Timian

0256080

Basilikum

0256090

Laurbærblader

0256100

Estragon

0256990

Andre

0260000

vi) Belgfrukter (friske)

0260010

Bønner (med belg)

0260020

Bønner (uten belg)

0260030

Erter (med belg)

0260040

Erter (uten belg)

0260050

Linser

0260990

Andre

0270000

vii) Stengelgrønnsaker (friske)

0270010

Asparges

0270020

Kardon

0270030

Stilkselleri

0270040

Fennikel

0270050

Artisjokk

0270060

Purre

0270070

Rabarbra

0270080

Bambusskudd

0270090

Palmehjerter

0270990

Andre

0,01 (*)

0,01 (*)

Nr. 47/293

(4)

(5)
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(1)

(2)

viii) Sopp

0280000
0280010

Dyrket sopp

0280020

Viltvoksende sopp

0280990

Andre

0290000
0300000

3.

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

Linser

0300030

Erter

0300040

Lupiner

0300990

Andre
OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER
i)

Oljeholdige frø

0401010

Linfrø

0401020

Peanøtter

0401030

Valmuefrø

0401040

Sesamfrø

0401050

Solsikkefrø

0401060

Rapsfrø

0401070

Soyabønner

0401080

Sennepsfrø

0401090

Bomullsfrø

0401100

Gresskarfrø

0401110

Saflortistel

0401120

Agurkurt

0401130

Oljedodre

0401140

Hampefrø

0401150

Ricinus

0401990

Andre
ii) Oljeholdige frukter

0402000
0402010

Oliven til produksjon av olivenolje

0402020

Palmenøtter (palmekjerner)

0402030

Oljepalmefrukt

0402040

Kapok

0402990

Andre

0500000

0,01 (*)

TØRKEDE BELGFRUKTER

0300020

0401000

(5)

0,01 (*)

Bønner

4.

(4)

ix) Tang og tare

0300010

0400000

(3)

25.8.2016

5.

KORN

0,5

0500010

Bygg

0500020

Bokhvete

0,01 (*)

0500030

Mais

0,01 (*)

0500040

Hirse

0,01 (*)

0500050

Havre

0,5

0500060

Ris

0,01 (*)

25.8.2016
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(1)

(2)

(3)

Nr. 47/295

(4)

(5)

0,05

0500070

Rug

0500080

Sorghum

0500090

Hvete

0,05

0500990

Andre

0,01 (*)

0600000

6.

TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

Te (tørkede blader og stilker, gjærede og ugjærede, av
Camellia sinensis)

0610000

i)

0620000

ii) Kaffebønner

0630000

iii) Urtete (tørket)
a) Blomster

0631000
0631010

Kamille

0631020

Hibiskus

0631030

Kronblader av rose

0631040

Sjasmin

0631050

Lind

0631990

Andre

0632000

b) Blader

0632010

Jordbærblader

0632020

Rooibosblader

0632030

Maté

0632990

Andre

0633000

c) Røtter

0633010

Vendelrot

0633020

Ginsengrot

0633990

Andre
d) Andre urteteer

0639000
0640000

iv) Kakao (gjærede bønner)

0650000

v) Johannesbrød

0700000

7.

HUMLE (tørket), herunder humle i form av pelleter og ikkekonsentrert pulver

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0800000

8.

KRYDDER

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0810000

i)

Frø

0810010

Anisfrø

0810020

Svartkarve

0810030

Sellerifrø

0810040

Korianderfrø

0810040

Karvefrø

0810060

Dillfrø

0810070

Fennikelfrø

Nr. 47/296
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(1)

(2)

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

0820070

Vaniljestang

0820080

Tamarind

0820990

Andre

0830000

iii) Bark

0830010

Kanel

0830990

Andre

(3)

(4)

(5)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

iv) Røtter eller jordstengler

0840000
0840010

Lakris

0840020

Ingefær

0840030

Gurkemeie

0840040

Pepperrot

0840990

Andre

0850000

v) Knopper

0850010

Kryddernellik

0850020

Kapers

0850990

Andre
vi) Blomsterarr

0860000
0860010

Safran

0860990

Andre

0870000

vii) Frøkapper

0870010

Muskatblomme

0870990

Andre

0900000

25.8.2016

9.

SUKKERPLANTER

0900010

Sukkerbete (rot)

0900020

Sukkerrør

0900030

Sikorirøtter

0900990

Andre

25.8.2016
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(1)

1000000
1010000

1011000

(2)

10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR
i)

Nr. 47/297

(3)

(4)

0,01 (*)

0,01 (*)

(5)

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

0,15

1012020

Fett

0,4

1012030

Lever

1,5

1012040

Nyrer

0,3

1012050

Spiselig slakteavfall

0,02 (*)

1012990

Andre

0,02 (*)

1013000

c) Sau

1013010

Kjøtt

0,15

1013020

Fett

0,4

1013030

Lever

1,5

1013040

Nyrer

0,3

1013050

Spiselig slakteavfall

0,02 (*)

1013990

Andre

0,02 (*)

1014000

d) Geit

1014010

Kjøtt

0,15

1014020

Fett

0,4

1014030

Lever

1,5

1014040

Nyrer

0,3

1014050

Spiselig slakteavfall

0,02 (*)

1014990

Andre

0,02 (*)

1015000

e) Hester, esler, muldyr eller mulesler

1015010

Kjøtt

1015020

Fett

1015030

Lever

1015040

Nyrer

1015050

Spiselig slakteavfall

1015990

Andre

0,02 (*)

Nr. 47/298
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(1)

1016000

(2)

f)

Kjøtt

1016020

Fett

1016030

Lever

1016040

Nyrer

1016050

Spiselig slakteavfall

1016990

Andre
g) Andre landbruksdyr

1017010

Kjøtt

1017020

Fett

1017030

Lever

1017040

Nyrer

1017050

Spiselig slakteavfall

1017990

Andre

1020000

(4)

Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due

1016010

1017000

(3)

25.8.2016

(5)

0,02 (*)

0,02 (*)

ii) Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker eller
søtningsmiddel, smør og annet fett fra melk, ost eller
ostemasse

1020010

Storfe

0,04

1020020

Sau

0,04

1020030

Geit

0,04

1020040

Hest

0,02 (*)

1020990

Andre

0,02 (*)

1030000

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

0,02 (*)

1030010

Kylling

1030020

And

1030030

Gås

1030040

Vaktel

1030990

Andre

1040000

iv) Honning

0,02 (*)

1050000

v) Amfibier og krypdyr

0,02 (*)

1060000

vi) Snegler

0,02 (*)

1070000

vii) Andre landdyrprodukter

0,02 (*)

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til vedlegg I.
(*) Angir bestemmelsesgrensen.
Restmengde for animalske produkter: summen av biksafen og desmetylbiksafen uttrykt som biksafen.»

25.8.2016
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b) I del B skal kolonnen for pyraklostrobin og acibenzolar-S-metyl lyde:

Pyraklostrobin (F)

Tiakloprid (F)

(2)

Proheksadion (proheksadion (syre) og dets
salter uttrykt som proheksadion-kalsium)

(1)

Imazalil

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for
restmengder gjelder for (a)

Acibenzolar-S-metyl (summen av acybenzolarS-metyl og acibenzolarsyre (CGA 210007)
uttrykt som acybenzolar-S-metyl)

Kodenummer

Acetamiprid (R)

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0130040

Mispel

0,1

0,02 (*)

5

0,05 (*)

0,3

0,3

0130050

Japansk mispel

0,1

0,02 (*)

5

0,05 (*)

0,3

0,3

0154050

Nyper

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

3

1

0154060

Morbær

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

3

1

0154070

Azarolhagtorn

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

3

1

0154080

Hyllebær

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

3

1

0161050

Stjernefrukt

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0161060

Daddelplommer

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0161070

Jambolan (javaplomme)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0162040

Fikenkaktus (kaktusfrukt)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0162050

Stjerneepler

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0162060

Amerikansk kaki (Virginia-kaki)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0163060

Cherimoya

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0163070

Guava

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0163090

Brødfrukt

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0163100

Durian

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0163110

Surannona (guanabana)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0212040

Arrowrot

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0251050

Vårkarse

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

2

2

0251070

Sareptasennep

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

2

2

0252020

Portulakk

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

2

0,02 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0253000

c) Vinblader (vindrueblader)

0256050

Salvie

3

0,3

0,05 (*)

0,05 (*)

2

5

0256060

Rosmarin

3

0,3

0,05 (*)

0,05 (*)

2

5

0256070

Timian

3

0,3

0,05 (*)

0,05 (*)

2

5

0256080

Basilikum

3

0,3

0,05 (*)

0,05 (*)

2

5

0256090

Laurbærblader

3

0,3

0,05 (*)

0,05 (*)

2

5

0256100

Estragon

3

0,3

0,05 (*)

0,05 (*)

2

5

0270080

Bambusskudd

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0270090

Palmehjerter

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

Nr. 47/300
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(1)

(2)

ix) Tang og tare

0290000

25.8.2016

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0401110

Saflortistel

0,01 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0401120

Agurkurt

0,01 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0401130

Oljedodre

0,01 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0401150

Ricinus

0,01 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0402020

Palmenøtter (palmekjerner)

0,01 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0402030

Oljepalmefrukt

0,01 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0402040

Kapok

0,01 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)
0,05 (*)

0620000

ii) Kaffebønner

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,2

0630000

iii) Urtete (tørket)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1

a) Blomster

0631000
0631010

Kamille

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1

0631020

Hibiskus

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1

0631030

Kronblader av rose

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1

0631040

Sjasmin

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1

0631050

Lind

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1

0631990

Andre

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1

0632000

b) Blader

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

50

0632010

Jordbærblader

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

50

0632020

Rooibosblader

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

50

0632030

Maté

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

50

0632990

Andre

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

50

0633000

c) Røtter

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1

0633010

Vendelrot

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1

0633020

Ginsengrot

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1

0633990

Andre

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1

d) Andre urteteer

0639000
0640000

iv) Kakao (gjærede bønner)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0650000

v) Johannesbrød

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

KRYDDER

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1

Frø

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1

0810010

Anisfrø

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1

0810020

Svartkarve

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1

0810030

Sellerifrø

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1

0810040

Korianderfrø

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1

0810050

Karvefrø

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1

0810060

Dillfrø

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1

0810070

Fennikelfrø

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1

0800000
0810000

8.

i)

25.8.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

(1)

(2)

Nr. 47/301

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0810080

Bukkehornkløver

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1

0810090

Muskatnøtt

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1

0810990

Andre

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1

0820000

ii) Frukt og bær

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1

0820010

Allehånde

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1

0820020

Anispepper (kinesisk pepper)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1

0820030

Karve

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1

0820040

Kardemomme

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1

0820050

Einebær

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1

0820060

Svart og hvit pepper

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1

0820070

Vaniljestang

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1

0820080

Tamarind

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1

0820990

Andre

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1

0830000

iii) Bark

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1

0830010

Kanel

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1

0830990

Andre

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1

iv) Røtter eller jordstengler

0840000
0840010

Lakris

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1

0840020

Ingefær

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1

0840030

Gurkemeie

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1

0840040

Pepperrot

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1

0840990

Andre

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1

0850000

v) Knopper

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1

0850010

Kryddernellik

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1

0850020

Kapers

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1

0850990

Andre

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1

vi) Blomsterarr

0860000
0860010

Safran

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1

0860990

Andre

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1

0870000

vii) Frøkapper

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1

0870010

Muskatblomme

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1

0870990

Andre

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,1

SUKKERPLANTER

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0900010

Sukkerbete (rot)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0900020

Sukkerrør

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0900030

Sikorirøtter

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0900000
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(1)

0900990
1015000

(2)

Andre

25.8.2016

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

e) Hester, esler, muldyr eller mulesler

1015010

Kjøtt

0,05 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05

1015020

Fett

0,05 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05

1015030

Lever

0,1

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,3

1015040

Nyrer

0,2

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,3

1015050

Spiselig slakteavfall

0,05 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

1015990

Andre

0,05 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

1017000

g) Andre landbruksdyr

1017010

Kjøtt

0,05 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05

1017020

Fett

0,05 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05

1017030

Lever

0,1

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,3

1017040

Nyrer

0,2

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,3

1017050

Spiselig slakteavfall

0,05 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

1017990

Andre

0,05 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

1030020

And

0,05 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

1030030

Gås

0,05 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

1030040

Vaktel

0,05 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

1030990

Andre

0,05 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

1040000

iv) Honning

0,05 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,2

1050000

v) Amfibier og krypdyr

0,05 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

1060000

vi) Snegler

0,05 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

1070000

vii) Andre landdyrprodukter

0,05 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

( ) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier 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:
Acetamiprid – kode 1000000: Acetamiprid og IM-2-1-metabolitt.»
a
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 661/2009

Nr. 47/303

2016/EØS/47/53

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(*)
EUROPAPARLAMENTET OG
EUROPEISKE UNION HAR —

RÅDET

FOR

DEN

3)

Denne forordning berører ikke framgangsmåten for
typegodkjenning i ett trinn og blandet typegodkjenning
fastsatt i artikkel 6 i direktiv 2007/46/EF.

4)

De tekniske kravene til typegodkjenning av motorvogner
når det gjelder en rekke sikkerhetsmessige og miljømessige
hensyn, er blitt harmonisert på fellesskapsplan for å unngå
at det blir innført krav som er forskjellige fra medlemsstat
til medlemsstat, og for å sikre et høyt nivå med hensyn til
trafikksikkerhet og miljøvern i hele Fellesskapet.

5)

Denne forordning har derfor også som mål å styrke
konkurranseevnen til bilindustrien i Fellesskapet,
samtidig som den skal gjøre medlemsstatene i stand til å
foreta et effektivt markedstilsyn med hensyn til å oppfylle
de nærmere typegodkjenningskravene i denne forordning
når det gjelder omsetning av de berørte produktene.

6)

Det bør fastsettes krav til både motorvognenes generelle
sikkerhet og dekkenes miljøprestasjon, på grunn
av tilgjengeligheten til systemer for overvåking av
dekktrykk som øker både dekkenes sikkerhetsnivå og
deres miljøprestasjon.

7)

Etter anmodning fra Europaparlamentet har en ny metode
for fastsettelse av regelverk for kjøretøyer fått anvendelse
i Fellesskapet. Denne forordning bør derfor fastsette
bare grunnleggende bestemmelser om kjøretøysikkerhet
og CO2- og støyutslipp fra dekk, mens de tekniske
spesifikasjonene bør fastsettes ved gjennomføringstiltak
vedtatt 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(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 framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1)

2)

Det indre marked omfatter et område uten indre grenser
der fritt varebytte og fri bevegelighet for personer,
tjenester og kapital er sikret. For dette formål foreligger
det en omfattende fellesskapsordning for typegodkjenning
av motorvogner, 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).

Denne forordning er en særforordning etter Fellesskapets
framgangsmåte for typegodkjenning som ble innført ved
direktiv 2007/46/EF. Vedlegg IV, VI, XI og XV til nevnte
direktiv bør derfor endres.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 200 av 31.7.2009, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 40/2012 av 30. mars 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving
og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43
av 2.8.2012, s. 17.
(1) Uttalelse av 14. januar 2009 (ennå ikke offentliggjort i EUT).
(2) Europaparlamentsuttalelse av 10. mars 2009 (ennå ikke offentliggjort i
EUT) og rådsbeslutning av 22. juni 2009.
(3) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1.

(4)

EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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8)

9)
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Særlig bør Kommisjonen gis myndighet til å utarbeide
særlige framgangsmåter, prøvinger og krav til
typegodkjenning av motorvogner, deler og separate
tekniske enheter, til å definere mer nøyaktig hvilke
egenskaper et dekk skal oppfylle for å kunne defineres
som «spesialdekk», «terrengdekk til yrkesmessig
bruk», «forsterket dekk», «dekk for ekstra belastning»,
«vinterdekk», «reservedekk av type T til midlertidig
bruk» eller «drivhjulsdekk», til å fastsette særlige
sikkerhetskrav til kjøretøyer beregnet på transport av
farlig gods på vei i eller mellom medlemsstater, til å
unnta visse kjøretøyer eller klasser av kjøretøyer i gruppe
M2, M3, N2 og N3 fra forpliktelsen til å montere avanserte
nødbremseanlegg og/eller systemer for feltskiftevarsel,
til å endre grenseverdiene for rullemotstand og rullestøy
for dekk som følge av endringer i prøvingsmetoder
uten å senke nivået for miljøvern, til å fastsette regler
for framgangsmåten for fastsettelse av støynivåer for
dekk, til å forkorte tidsrommet for salg av dekk som
ikke oppfyller kravene fastsatt i denne forordning
og dens gjennomføringstiltak, til å endre vedlegg IV
slik at det omfatter de reglementene for De forente
nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (UNECE-reglementene) som er obligatoriske i henhold til
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(1). 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, skal de
vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med
kontroll fastsatt i artikkel 5a i beslutning 1999/468/EF.
I tillegg til det initiativet som Kommisjonen har iverksatt
med sikte på å definere et klassifiseringssystem for
veier, bør Kommisjonen innen 12 måneder etter at
denne forordning er trådt i kraft, framlegge et forslag
om klassifisering av veinettet i EU på grunnlag av
støygenerering, som vil supplere støykartleggingen
innenfor transport med kjøretøyer med sikte på å fastsette
relevante prioriteringer og krav til veidekket, samt
fastsette grenseverdier for generering av veistøy.

10) Den
tekniske
utviklingen
innenfor
avanserte
sikkerhetssystemer for kjøretøyer gir nye muligheter
til å redusere antall trafikkofre. For å kunne redusere
antall trafikkofre er det nødvendig å innføre noen av de
relevante nye teknologiene.
11) Obligatorisk og konsekvent bruk av de nyeste
dekkproduksjonsteknologier og dekk med lav
rullemotstand er av stor betydning for å redusere
veitrafikkens andel av klimagassutslippene innenfor
(1)

EFT L 346 av 17.12.1997, s. 78.
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transportsektoren, samtidig som en slik bruk fremmer
nyskapingen, sysselsettingen og konkurranseevnen i
bilindustrien i Fellesskapet.
12) For å forenkle lovgivningen med hensyn til
typegodkjenning i tråd med anbefalingene i sluttrapporten
fra høynivågruppen CARS 21 bør en rekke direktiver
oppheves uten at det reduserer beskyttelsen av trafikanter.
Kravene i de nevnte direktivene bør videreføres til
denne forordning og bør der det er hensiktsmessig,
erstattes med henvisninger til tilsvarende UN-ECEreglementer, slik de er innarbeidet i fellesskapsretten i
samsvar med beslutning 97/836/EF. For å redusere den
administrative byrden ved typegodkjenningsprosessen er
det hensiktsmessig å tillate kjøretøyprodusentene å oppnå
typegodkjenning i henhold til denne forordning, eventuelt
ved å oppnå typegodkjenning i samsvar med det relevante
UN-ECE-reglementet som er oppført i vedlegg IV til
denne forordning.
13) Kjøretøyer bør være konstruert, bygd og montert på
en slik måte at risikoen for skade på passasjerer og
andre trafikanter blir minst mulig. For dette formål
bør produsentene sikre at kjøretøyer oppfyller de
relevante kravene fastsatt i denne forordning og dens
gjennomføringstiltak. Disse bestemmelsene bør omfatte,
men ikke begrenses til, krav som gjelder kjøretøyenes
konstruksjonsmessige integritet, systemer som øker
førerens kontroll over kjøretøyet, systemer som gir
føreren innsyn i og opplysninger om kjøretøyets tilstand
og de umiddelbare omgivelsene, kjøretøyets lysanlegg,
beskyttelsessystemer for passasjerer, kjøretøyets ytre og
tilbehør til kjøretøyet, kjøretøyets masse og dimensjoner,
kjøretøyets dekk og avanserte kjøretøysystemer og
forskjellige andre gjenstander. Det er dessuten nødvendig
at kjøretøyene overholder særlige bestemmelser om visse
lastebiler og deres tilhengere, eller særlige bestemmelser
om busser.
14) Tidsplanen for innføring av særlige nye krav til
typegodkjenning av kjøretøyer skal ta hensyn til den
tekniske gjennomførbarheten av disse kravene. Generelt
bør kravene i første omgang bare gjelde nye kjøretøytyper.
For eksisterende kjøretøytyper bør det gis en tilleggsfrist
for å oppfylle kravene. Videre bør obligatorisk montering
av systemer for overvåking av dekktrykk i første omgang
bare gjelde personbiler. Obligatorisk montering av andre
avanserte sikkerhetsfunksjoner bør i første omgang bare
gjelde tunge lastebiler.
15) Kommisjonen bør fortsette å vurdere den tekniske
og økonomiske gjennomførbarheten og modenheten
i markedet for andre sikkerhetsfunksjoner, og innen
1. desember 2012 og deretter hvert tredje år framlegge en
rapport som eventuelt inneholder forslag til endringer av
denne forordning.
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16) Kommisjonen bør vurdere om det er gjennomførbart å
utvide den obligatoriske monteringen av systemer for
overvåking av dekktrykk, systemer for feltskiftevarsel og
avanserte nødbremseanlegg til andre kjøretøygrupper og
eventuelt foreslå en endring av denne forordning.
17) Kommisjonen bør vurdere om det er gjennomførbart å
øke kravene til dekk med hensyn til veigrep på vått føre
og eventuelt foreslå en endring av denne forordning.
Medlemsstatene bør sikre effektivt markedstilsyn.
18) Det fulle potensialet i forbindelse med å øke sikkerheten,
redusere CO2-utslipp og redusere trafikkstøy kan oppnås
bare i kombinasjon med en merkingsordning som har som
mål å gi forbrukerne opplysninger om dekkenes ytelse.
19) Det er hensiktsmessig å iverksette de tiltakene som ble
meldt i kommisjonsmeldingen av 7. februar 2007 om
resultatene av gjennomgåelsen av fellesskapsstrategien
for å redusere CO2-utslipp fra personbiler og lette
nyttekjøretøyer, som har som siktemål å redusere CO2utslipp fra dekk. Denne reduksjonen bør oppnås gjennom
en kombinasjon av dekk med lav rullemotstand og bruk
av systemer for overvåking av dekktrykk. Det er samtidig
hensiktsmessig å fastsette krav med sikte på å redusere
veistøy fra dekk, og krav til veigrep på vått føre som
sikrer at dekkenes sikkerhetsnivå opprettholdes. Den
tilhørende tidsplanen for gjennomføring bør gjenspeile
hvor vanskelig det vil være å oppfylle alle disse kravene.
Særlig på grunn av utfordringen med å oppfylle kravene til
rullestøy, og idet det tas hensyn til hvor lang tid bransjen
trenger for å skifte ut eksisterende produksjonsserier for
dekk, bør det fastsettes en lengre frist for gjennomføring
av kravene til rullestøy når det gjelder nye dekk av
eksisterende typer.
20) Enkelte grupper av dekk, herunder terrengdekk
til
yrkesmessig
bruk
som
er
underlagt
hastighetsbegrensninger, og dekk som er beregnet
bare på kjøretøyer som er registrert før 1990, vil
sannsynligvis bli produsert i svært små mengder. Det
er derfor hensiktsmessig å unnta slike grupper av
dekk fra visse krav fastsatt i denne forordning og dens
gjennomføringstiltak, dersom slike krav er uforenlige
med bruken av dekkene, eller dersom den tilleggsbyrden
som disse kravene forårsaker, er uforholdsmessig stor.
21) Når det gjelder regummierte dekk, bør Kommisjonen
foreta en grundig vurdering av denne sektoren og
involvere alle berørte parter, samt vurdere hvorvidt det er
behov for å tilpasse det aktuelle regelverket.
22) Det er hensiktsmessig å gjøre unntak når det gjelder noen
av grenseverdiene for rullemotstand eller rullestøy for
visse særlige grupper av dekk, for å ta hensyn til deres
egenskaper med hensyn til konstruksjon og ytelse. Særlig
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bør det fastsettes slike unntak for dekk som er konstruert
for å ha forbedrede friksjonsegenskaper og større
bremseevne ved vanskelige snøforhold.

23) Spesialdekk anvendes på kjøretøyer som skal ta seg fram
på byggeplasser og steder der det drives skogsdrift og
gruvedrift, og er derfor hovedsakelig konstruert for å gi
bedre ytelse i terrenget enn dekk som bare er beregnet på
bruk på vei. For å oppnå denne ytelsen lages de av materialer
som gjør dem mer motstandsdyktige overfor skader enn
vanlige dekk, og de har knaster i slitebanemønsteret.
Siden begge disse viktige konstruksjonskjennetegnene
gjør at spesialdekk lager mer støy enn vanlige dekk, bør
de tillates å slippe ut mer støy enn vanlige dekk.

24) Med systemer for elektronisk stabilitetskontroll, avanserte
nødbremseanlegg og systemer for feltskiftevarsel er det et
stort potensial for å kunne oppnå en betydelig reduksjon i
antall trafikkofre. Kommisjonen bør derfor i samsvar med
UN-ECE-reglementene fastsette krav til slike systemer
for de kjøretøygruppene der det er hensiktsmessig å bruke
dem, og der det er godtgjort at de forbedrer det generelle
sikkerhetsnivået. Det bør fastsettes en tilstrekkelig lang
overgangsperiode fram til gjennomføringen av disse
kravene, slik at det kan vedtas gjennomføringstiltak, og
slik at disse komplekse teknologiene skal kunne utvikles
og brukes i kjøretøyet.

25) Fra 2011 når det gjelder nye typegodkjenninger, og fra
2014 når det gjelder nye kjøretøyer, bør fristene for
gjennomføring av obligatorisk montering av systemer for
elektronisk stabilitetskontroll på tunge kjøretøyer følge
de datoene som er fastsatt i denne forordning.

26) Inntil det er innført systemer for elektronisk
stabilitetskontroll, bør Kommisjonen treffe tiltak og
gjennomføre kampanjer for å gi opplysninger om hvordan
disse systemene virker, og for å fremme salget av dem.
Kommisjonen bør dessuten overvåke prisutviklingen for
å kontrollere om prisen på nye biler øker uforholdsmessig
mye som følge av at de blir utstyrt slik at de oppfyller nye
sikkerhetskrav.

27) Framtidige tiltak som foreslås på grunnlag av denne
forordning, eller framgangsmåter som iverksettes i
henhold til den, bør overholde de prinsippene som
Kommisjonen har fastsatt i sin melding av 7. februar 2007
om konkurransedyktige rammeregler for motorvogner i
det 21. århundre. Særlig med sikte på bedre og enklere
lovgivning og for å unngå behovet for stadig ajourføring
av Fellesskapets regelverk med hensyn til tekniske
spesifikasjoner, bør denne forordning kunne vise til
eksisterende internasjonale standarder og regler uten at
disse må gjengis i Fellesskapets regelverk.
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28) Det er viktig at reservedeler til systemer som er
omfattet av denne forordning, blir underlagt likeverdige
sikkerhetskrav og framgangsmåter for typegodkjenning.
Det bør derfor fastsettes bestemmelser om godkjenning
av reservedeler og separate tekniske enheter.

33) Fra de datoene de relevante kravene som er fastsatt i
denne forordning, får anvendelse på nye kjøretøyer, nye
deler og separate tekniske enheter, oppheves følgende
direktiver:

29) Medlemsstatene bør fastsette regler om sanksjoner ved
overtredelse av bestemmelsene i denne forordning og
sikre at de gjennomføres. Disse sanksjonene bør være
virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke
avskrekkende.

30) Denne forordning henger sammen med europaparlamentsog rådsforordning (EF) nr. 715/2007 av 20. juni 2007
om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til
utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og
Euro 6), og om tilgang til opplysninger om reparasjon og
vedlikehold av kjøretøyer(1), og med europaparlamentsog rådsforordning (EF) nr. 443/2009 av 23. april 2009 om
fastsettelse av utslippsstandarder for nye personbiler som
del av Fellesskapets integrerte metode for å redusere CO2utslipp fra lette kjøretøyer (2). Særlig bør tiltakene i denne
forordning vedrørende reduksjon av CO2-utslipp i så stor
grad som mulig ses i sammenheng med tilleggstiltakene
for å oppnå en ytterligere reduksjon på 10g CO2 sett i
forhold til målet om en utslippsreduksjon på 130 g CO2.

31) Kommisjonen bør på sikt, som en mer integrert
metode, foreslå endringer av denne forordning eller
framlegge andre forslag i henhold til en omfattende
konsekvensanalyse vedrørende alle mulige tilleggstiltak
som har som siktemål å oppnå de ønskede målene for
utslipp av CO2, og som omfatter andre teknologier som
er tilgjengelige på markedet, herunder teknologier for
opprettholdelse av dekktrykk, forbedringer av veidekket
og annet relevant ny teknologi, samt krav vedrørende
effektiviteten til klimaanlegg, som allerede har eller kan
ha en tydelig virkning på dekkets rullemotstand eller
kjøretøyets drivstofføkonomi og CO2-utslipp.

32) En enhetlig og omfattende metode bør gjennomføres for å
løse problemet med veistøy. Med tanke på at veidekket er
en betydelig faktor når det gjelder veistøy, er for tiden ISO
10844 under revisjon, og bør i denne forbindelse vurderes
sammen med målet om ytterligere forbedringer av
veidekket. Medlemsstatene bør foreta større investeringer
innenfor rammen av eksisterende ISO-standarder for å
forbedre dekket på veiene sine. Videre bør det utarbeides
en samlet politikk for støyutslipp som omfatter alle
transportsystemer, og som omfatter støy fra luftfart og
jernbane i tillegg til støy fra veitransport.
(1)
(2)

EUT L 171 av 29.6.2007, s. 1.
EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1.
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(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

–

Rådsdirektiv 70/221/EØF av 20. mars 1970 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tanker
for flytende drivstoff og om underkjøringshinder bak
på motorvogner og deres tilhengere(3).

–

Rådsdirektiv 70/222/EØF av 20. mars 1970 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
plassering og montering av bakre kjennemerke på
motorvogner og deres tilhengere(4).

–

Rådsdirektiv 70/311/EØF av 8. juni 1970 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
styreinnretninger for motorvogner og deres
tilhengere(5).

–

Rådsdirektiv 70/387/EØF av 27. juli 1970 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om dører
i motorvogner og deres tilhengere(6).

–

Rådsdirektiv 70/388/EØF av 27. juli 1970 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
signalhorn for motorvogner(7).

–

Rådsdirektiv 71/320/EØF av 26. juli 1971 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
bremseanlegg for visse grupper av motorvogner og
deres tilhengere(8).

–

Rådsdirektiv 72/245/EØF av 20. juni 1972
om radiostøy fra kjøretøyer (elektromagnetisk
kompatibilitet)(9).

–

Rådsdirektiv 74/60/EØF av 17. desember 1973
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
innvendig utstyr i motorvogner(10).
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EFT L 152 av 6.7.1972, s. 15.
EFT L 38 av 11.2.1974, s. 2.
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–

Rådsdirektiv 74/61/EØF av 17. desember 1973
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
sikringsinnretninger mot uvedkommendes bruk av
motorvogner(1).

–

Rådsdirektiv 74/297/EØF av 4. juni 1974 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
motorvogners innvendige utstyr (styreinnretningens
oppførsel ved sammenstøt)(2).

–

Rådsdirektiv 74/408/EØF av 22. juli 1974 om seter,
setefester og hodestøtter i motorvogner(3).

–

Rådsdirektiv 74/483/EØF av 17. september 1974
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
utstikkende deler på motorvogner(4).

–

–

–

–

–

( 1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
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–

Rådsdirektiv 76/758/EØF av 27. juli 1976 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om lykter
for toppmarkeringslys, lykter for markeringslys foran,
lykter for markeringslys bak og lykter for stopplys på
motorvogner og deres tilhengere(10).

–

Rådsdirektiv 76/759/EØF av 27. juli 1976 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om lykter
for retningslys på motorvogner og deres tilhengere(11).

–

Rådsdirektiv 76/760/EØF av 27. juli 1976 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
lysinnretninger for kjennemerke bak på motorvogner
og deres tilhengere(12).

–

Rådsdirektiv 76/761/EØF av 27. juli 1976 om
tilnærming
av
medlemsstatenes
lovgivning
om frontlykter for fjernlys og/eller nærlys på
motorvogner, og om lyskilder (glødelamper og andre)
til bruk i godkjente lykter på motorvogner og deres
tilhengere(13).

–

Rådsdirektiv 76/762/EØF av 27. juli 1976 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om lykter
for tåkelys foran på motorvogner(14).

–

Rådsdirektiv 77/389/EØF av 17. mai 1977 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
slepeinnretninger for motorvogner(15).

–

Rådsdirektiv 77/538/EØF av 28. juni 1977 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
lykter for tåkelys bak på motorvogner og deres
tilhengere(16).

–

Rådsdirektiv 77/539/EØF av 28. juni 1977 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om lykter
for ryggelys for motorvogner og deres tilhengere(17).

–

Rådsdirektiv 77/540/EØF av 28. juni 1977 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om lykter
for parkeringslys for motorvogner(18).

Rådsdirektiv 75/443/EØF av 26. juni 1975 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om revers
og innretning for hastighetsmåling på motorvogner(5).

Rådsdirektiv 76/114/EØF av 18. desember 1975
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning
om lovfestede kjennemerker og preginger på
motorvogner og deres tilhengere, og deres plassering
og festemåte(6).

Rådsdirektiv 76/115/EØF av 18. desember 1975
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
festepunkter for bilbelter i motorvogner(7).

Rådsdirektiv 76/756/EØF av 27. juli 1976 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
montering av lys- og lyssignalinnretninger på
motorvogner og deres tilhengere(8).

Rådsdirektiv 76/757/EØF av 27. juli 1976 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
refleksanordninger på motorvogner og deres
tilhengere(9).
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–

Rådsdirektiv 77/541/EØF av 28. juni 1977 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
bilbelter og sikringsutstyr i motorvogner(1).

–

Rådsdirektiv 77/649/EØF av 27. september 1977
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
motorvognføreres synsfelt(2).

–

Rådsdirektiv 78/316/EØF av 21. desember 1977
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
innvendig utrustning i motorvogner (merking av
betjeningsinnretninger, kontrollamper og indikatorer)
(3).

–

Rådsdirektiv 78/317/EØF av 21. desember 1977
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
avisings- og avduggingsinnretninger for vindusflater
i motorvogner(4).

–

Rådsdirektiv 78/318/EØF av 21. desember 1977
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning
om vindusvisker- og vindusspyleranlegg for
motorvogner(5).

–

Rådsdirektiv 78/549/EØF av 12. juni 1978 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
hjulavskjerming på motorvogner(6).

–

Rådsdirektiv 78/932/EØF av 16. oktober 1978 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
nakkestøtter i motorvogner(7).

–

–

–
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
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Rådsdirektiv 89/297/EØF av 13. april 1989 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
sidevern (sidehinder) på visse motorvogner og deres
tilhengere(8).

–

Rådsdirektiv 92/22/EØF av 31. mars 1992 om
sikkerhetsglass og rutematerialer i motorvogner og
deres tilhengere(11).

–

Rådsdirektiv 92/23/EØF av 31. mars 1992 om dekk
for motorvogner og deres tilhengere og montering av
dekk(12).

–

Rådsdirektiv 92/24/EØF av 31. mars 1992
om
hastighetsbegrensere
eller
lignende
hastighetsbegrensende systemer montert i visse
motorvogngrupper(13).

–

Rådsdirektiv 92/114/EØF av 17. desember 1992
om utstikkende deler foran førerhusets bakvegg på
motorvogner i gruppe N(14).

–

Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/20/EF av 30.
mai 1994 om mekaniske koplinger for motorvogner
og deres tilhengere samt festing av koplingene på
disse kjøretøyene(15).

–

Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/28/EF av
24. oktober 1995 om forbrenningsegenskapene til
materialer som benyttes til innvendig innredning av
visse grupper motorvogner(16).

–

Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/27/EF av 20.
mai 1996 om beskyttelse av fører og passasjerer i
motorvogner ved sidekollisjon og om endring av
direktiv 70/156/EØF(17).

–

Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/79/EF av 16.
desember 1996 om beskyttelse av fører og passasjerer
i motorvogner ved frontkollisjon og om endring av
direktiv 70/156/EØF(18).

–

Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/27/EF av 22.
juli 1997 om masse og dimensjoner for visse grupper
motorvogner og deres tilhengere og om endring av
direktiv 70/156/EØF(19).

Rådsdirektiv 91/226/EØF av 27. mars 1991
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning
om avskjermingssystemer for visse grupper av
motorvogner og deres tilhengere(9).
Rådsdirektiv 92/21/EØF av 31. mars 1992 om vekt og
mål for motorvogner i gruppe M1(10),
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Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/91/EF av 14.
desember 1998 om motorvogner og deres tilhengere
beregnet på veitransport av farlig gods og om endring
av direktiv 70/156/EØF om typegodkjenning av
motorvogner og deres tilhengere(1).
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VEDTATT DENNE FORORDNING:
KAPITTEL I
FORMÅL, VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER
Artikkel 1
Formål

–

–

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/40/EF av
26. juni 2000 om tilnærming av medlemsstatenes
lovgivning om underkjøringshinder foran på
motorvogner, og om endring av rådsdirektiv 70/156/
EØF(2).

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/56/EF av 27.
september 2001 om varmeanlegg for motorvogner og
deres tilhengere, om endring av rådsdirektiv 70/156/
EØF og om oppheving av rådsdirektiv 78/548/
EØF(3).

Ved denne forordning fastsettes det krav:
1. til typegodkjenning av motorvogner, deres tilhengere og
systemer, deler og separate tekniske enheter beregnet på
slike motorvogner, med hensyn til deres sikkerhet,
2. til typegodkjenning av motorvogner, når det gjelder
systemer for overvåking av dekktrykk, med hensyn til
deres sikkerhet, drivstoffeffektivitet og CO2-utslipp, og
når det gjelder girskiftindikatorer, med hensyn til deres
drivstoffeffektivitet og CO2-utslipp, og
3. til typegodkjenning av nyproduserte dekk med hensyn til
deres sikkerhet, rullemotstand og rullestøyutslipp.
Artikkel 2

–

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/85/EF av
20. november 2001 om særlige bestemmelser om
kjøretøyer som benyttes til persontransport og som
har flere enn åtte sitteplasser i tillegg til førersetet, og
om endring av direktiv 70/156/EØF og 97/27/EF (4).

Virkeområde
Denne forordning får anvendelse på kjøretøyer i gruppe
M, N og O, og systemer, deler og separate tekniske enheter
beregnet på slike kjøretøyer som definert i del A i tillegg II til
direktiv 2007/46/EF, med forbehold for artikkel 5-12 i denne
forordning.
Artikkel 3

–

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/97/
EF av 10. november 2003 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning
av innretninger for indirekte utsyn og av kjøretøyer
utstyrt med slike innretninger, om endring av direktiv
70/156/EØF og om oppheving av direktiv 71/127/
EØF(5).

Definisjoner
I denne forordning får definisjonene fastsatt i artikkel 3 i
direktiv 2007/46/EF anvendelse.
Videre menes med:
1.

«elektronisk
stabilitetskontroll»
en
elektronisk
kontrollfunksjon for et kjøretøy som forbedrer kjøretøyets
dynamiske stabilitet,

34) Ettersom målene for denne forordning, som er å
gjennomføre det indre marked ved å innføre felles tekniske
krav vedrørende sikkerheten og miljøprestasjonen til
kjøretøyer og dekk, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av
medlemsstatene og derfor på grunn av sitt 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 disse målene —

2.

«M2- eller M3-kjøretøy i klasse I» et kjøretøy i gruppe M2
eller M3 med en kapasitet på over 22 passasjerer i tillegg
til føreren, som har plass avsatt til stående passasjerer slik
at det er mulig med hyppige passasjerforflytninger,

3.

«M2- eller M3-kjøretøy i klasse A» et kjøretøy i gruppe
M2 eller M3 med en kapasitet på høyst 22 passasjerer
i tillegg til føreren, som er konstruert for transport av
stående passasjerer, og som har seter og skal ha plass til
stående passasjerer,

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

4.

«system for feltskiftevarsel» et system som varsler føreren
om at kjøretøyet utilsiktet er i ferd med å bevege seg ut av
sitt kjørefelt,
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5.

6.
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«avansert nødbremseanlegg» et system som automatisk
kan oppdage en nødssituasjon og aktivere kjøretøyets
bremseanlegg slik at kjøretøyet bremses for å unngå eller
dempe en kollisjon,
«indeks for belastningskapasitet» ett eller to tall
som angir hvor stor belastning dekket kan bære
ved enkeltmontering eller ved enkeltmontering og
tvillingmontering i den hastigheten som tilsvarer den
tilhørende hastighetskategorien, når det brukes i samsvar
med kravene angitt av produsenten,

7.

«system for overvåking av dekktrykk» et system installert
i et kjøretøy som kan vurdere trykket i dekkene eller
variasjon i trykk over tid, og sende opplysninger om dette
til føreren mens kjøretøyet er i bruk,

8.

«spesialdekk» et dekk beregnet på blandet bruk både på
vei og i terrenget, eller på annen særlig kjøring,

9.

«terrengdekk til yrkesmessig bruk» et spesialdekk som
hovedsakelig brukes under vanskelige forhold i terrenget,

10. «forsterket dekk» eller «dekk for ekstra belastning» en
dekkstruktur i kategori C1 der dekkstammen er konstruert
for å bære en større belastning enn et tilsvarende
standarddekk,
11. «vinterdekk»
et
dekk
hvis
slitebanemønster,
slitebanesammensetning eller struktur hovedsakelig er
konstruert slik at dekket under vinterforhold gir bedre
ytelse enn et vanlig dekk når det gjelder dekkets evne til å
sette kjøretøyet i bevegelse eller holde det i bevegelse,
12. «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,

25.8.2016

KAPITTEL II
PRODUSENTENES FORPLIKTELSER
Artikkel 4
Alminnelige forpliktelser
1. Produsentene skal godtgjøre at alle nye kjøretøyer som
selges, registreres eller tas i bruk i Fellesskapet, er typegodkjent
i samsvar med denne forordning og dens gjennomføringstiltak.
2. Produsentene kan velge å søke om typegodkjenning
av alle systemer og montering av alle deler og separate
tekniske enheter som omfattes av denne forordning, eller om
typegodkjenning av ett eller flere systemer og montering av én
eller flere deler og én eller flere separate tekniske enheter som
omfattes av denne forordning. Typegodkjenning i samsvar med
de UN-ECE-reglementene som er oppført i vedlegg IV, anses
som EF-typegodkjenning i henhold til denne forordning og
dens gjennomføringstiltak.
3. Produsentene skal godtgjøre at alle nye systemer, deler
og separate tekniske enheter som selges eller tas i bruk i
Fellesskapet, er typegodkjent i samsvar med denne forordning
og dens gjennomføringstiltak.
Artikkel 5
Alminnelige krav og prøvinger
1. Produsentene skal sikre at kjøretøyene er konstruert, bygd
og montert på en slik måte at risikoen for skade på passasjerer
og andre trafikanter blir minst mulig.
2. Produsentene skal sikre at kjøretøyer, systemer, deler
og separate tekniske enheter oppfyller de relevante kravene
fastsatt i denne forordning og dens gjennomføringstiltak,
herunder kravene som gjelder:
a) kjøretøykonstruksjonens
slagprøvinger,

motstandsdyktighet,

herunder

13. «drivhjulsdekk» et dekk i kategori C2 eller C3 med
inskripsjonen «M + S», «M.S.» eller «M&S» og beregnet
på montering på en drivaksel eller drivaksler på et kjøretøy,

b) systemer som hjelper føreren å ha kontroll over kjøretøyet,
herunder styring, bremsing og systemer for elektronisk
stabilitetskontroll,

14. «myk trafikant» fotgjengere, syklister og motorsyklister,

c) systemer som gir føreren innsyn i og opplysninger om
kjøretøyets tilstand og de umiddelbare omgivelsene,
herunder ruter, speil og informasjonssystemer for føreren,

15. «girskiftindikator» eller «GSI» en synlig indikator som
anbefaler føreren å skifte gir,
16. «manuell girkasse» en girkasse som fungerer slik at
et girskift alltid skjer som en umiddelbar følge av en
handling fra føreren, uansett hvordan dette fysisk skjer;
dette omfatter ikke systemer der føreren bare på forhånd
kan velge en bestemt strategi for girskift eller begrense
det antallet gir som er tilgjengelig under kjøring, og der
de faktiske girskiftene igangsettes uavhengig av førerens
beslutning i samsvar med visse kjøremønstre.

d) kjøretøyets lysanlegg,
e) beskyttelse av passasjerer, herunder innvendig utstyr,
hodestøtter, bilbelter, «ISOfix»-fester eller innebygd
barnesikringsutstyr og kjøretøyets dører,
f) kjøretøyets ytre og tilbehør,
g) elektromagnetisk kompatibilitet,
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h) signalhorn,
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oppfylle kravene i nr. 2-5 i denne artikkel og deres
gjennomføringstiltak.

i) varmeanlegg,
j) sikringsinnretninger mot uvedkommendes bruk,
k) kjøretøyets identifikasjonssystemer,
l) masser og dimensjoner,
m) elektrisk sikkerhet,

2. Transportkapasiteten til et kjøretøy, herunder sittende
og stående passasjerer og rullestolbrukere, skal være tilpasset
kjøretøyets masse, størrelse og utforming.
3. Kjøretøyets karosseri skal være konstruert og bygd slik
at kjøretøyet kan føres på en trygg og stabil måte, også ved
full kapasitet. Det skal treffes egnede tiltak for å sikre at på- og
avstigning fra kjøretøyet kan foregå på en sikker måte, særlig i
nødssituasjoner.
4. Kjøretøyer i klasse I skal ha atkomst for bevegelseshemmede personer, herunder rullestolbrukere.

n) girskiftindikatorer.
3. Kravene nevnt i nr. 1 og 2 får anvendelse på kjøretøyer og
systemer, deler og separate tekniske enheter beregnet på slike
kjøretøyer, som angitt i vedlegg I.

5. Materialer som benyttes i den innvendige innredningen
av bussers eller turvogners karosseri, skal i størst mulig
grad hindre eller minst forsinke brannspredningen slik at
passasjerene kan evakuere kjøretøyet i tilfelle brann.

Artikkel 6
Særlige krav til visse kjøretøyer i gruppe N og O

Artikkel 8

1. I tillegg til kravene i artikkel 5, 8, 9, 10 og 12 og
deres gjennomføringstiltak skal kjøretøyer i gruppe N og O
eventuelt oppfylle kravene i nr. 2-5 i denne artikkel og deres
gjennomføringstiltak.

Klassifisering av dekk

2. Kjøretøyer i gruppe N2 og N3 skal være bygd slik at det
ved en frontkollisjon med et annet kjøretøy sikres at risikoen
for skade på fører og passasjerer på grunn av underkjøring blir
minst mulig.
3. Kjøretøyer i gruppe N2, N3, O3 og O4 skal være bygd slik
at det dersom kjøretøyet treffes av en myk trafikant fra siden,
sikres at risikoen for skade på den myke trafikanten på grunn av
underkjøring, blir minst mulig.
4. Kjøretøyets førerhus eller den plassen som er avsatt for
fører og passasjerer, skal ha tilstrekkelig styrke til å gi fører og
passasjerer beskyttelse ved et sammenstøt, idet det tas hensyn
til UN-ECE-reglement nr. 29.
5. Kjøretøyer i gruppe N2, N3, O3 og O4 skal være bygd
slik at virkningen av sprut fra kjøretøyet på andre kjøretøyers
føreres evne til å se blir minst mulig.
Artikkel 7
Særlige krav til kjøretøyer i gruppe M2 og M3
1. I tillegg til kravene i artikkel 5, 8, 9, 10 og 12 og deres
gjennomføringstiltak skal kjøretøyer i gruppe M2 og M3

1.

Dekk skal klassifiseres som følger:

a) Dekk i kategori C1 — dekk som er konstruert hovedsakelig
for kjøretøyer i gruppe M1, N1, O1 og O2.
b) Dekk i kategori C2 — dekk som er konstruert hovedsakelig
for kjøretøyer i gruppe M2, M3, N, O3 og O4 med indeks for
belastningskapasitet ved enkeltmontering ≤ 121 og symbol
for hastighetskategori ≥ «N».
c) Dekk i kategori C3 — dekk som er konstruert hovedsakelig
for kjøretøyer i gruppe M2, M3, N, O3 og O4 med en av
følgende indekser for belastningskapasitet:
i) belastningskapasitet for enkeltmontering ≤ 121 og
symbol for hastighetskategori ≤ «M»,
ii) belastningskapasitet ved enkeltmontering ≥ 122.
Et dekk kan klassifiseres i mer enn én kategori, forutsatt at det
oppfyller alle relevante krav til hver kategori det er klassifisert
i.
2. Listen over indekser for belastningskapasitet og deres
respektive masser i UN-ECE-reglement nr. 30 og 54 får
anvendelse.
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Artikkel 9
Særlige bestemmelser om dekk til kjøretøyer, montering
av dekk og systemer for overvåking av dekktrykk
1. Alle dekk som leveres som del av utstyret til et kjøretøy,
herunder eventuelle reservedekk, skal være egnet til bruk på de
kjøretøyene de er beregnet på, særlig når det gjelder dimensjoner
og egenskaper med hensyn til hastighet og belastning.
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2. Med forbehold for unntak fastsatt i samsvar med
artikkel 14 nr. 3 bokstav a), skal kjøretøyer i gruppe M2,
M3, N2 og N3 være utstyrt med et system for feltskiftevarsel
som skal oppfylle kravene i denne forordning og dens
gjennomføringstiltak.
Artikkel 11
Girskiftindikatorer

2. Kjøretøyer i gruppe M1 skal være utstyrt med et nøyaktig
system for overvåking av dekktrykk, som ved behov kan
gi føreren en advarsel i bilen dersom det oppstår et trykktap
i et dekk, av hensyn både til optimalt drivstofforbruk og
trafikksikkerhet. Det bør fastsettes relevante grenseverdier i de
tekniske spesifikasjonene for å oppnå dette, noe som dessuten
skal muliggjøre en teknologinøytral og kostnadseffektiv
metode for utvikling av nøyaktige systemer for overvåking av
dekktrykk.

Kjøretøyer i gruppe M1 med en referansemasse som ikke
overstiger 2610 kg, og kjøretøyer hvis typegodkjenning er
forlenget i samsvar med artikkel 2 nr. 2 i forordning (EF)
nr. 715/2007, og som er utstyrt med manuell girkasse, skal være
utstyrt med girskiftindikatorer i samsvar med kravene i denne
forordning og dens gjennomføringstiltak.

3. Alle C1-dekk skal oppfylle kravene til veigrep på vått
føre omhandlet i del A i vedlegg II.

1. Kjøretøyer i gruppe M1 og N1 skal være utstyrt med et
system for elektronisk stabilitetskontroll som oppfyller kravene
i denne forordning og dens gjennomføringstiltak.

4. Alle dekk skal oppfylle kravene til rullemotstand
omhandlet i del B i vedlegg II.
5. Alle dekk skal oppfylle kravene til rullestøy omhandlet i
del C i vedlegg II.
6.

Nr. 3, 4 og 5 får ikke anvendelse på:

a) dekk hvis hastighetsindeks er lavere enn 80 km/t,
b) dekk der felgens nominelle diameter ikke overstiger 254
mm eller er 635 mm eller mer,
c) reservedekk av type T til midlertidig bruk,
d) dekk som er konstruert bare for montering på kjøretøyer
som første gang ble registrert før 1. oktober 1990,
e) dekk som er utstyrt med ytterligere innretninger for å øke
trekkegenskapene.

Artikkel 12
Systemer for elektronisk stabilitetskontroll

2. Med unntak av terrenggående kjøretøyer som definert i
nr. 4.2 og 4.3 i del A i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF skal
følgende kjøretøyer være utstyrt med et system for elektronisk
stabilitetskontroll som oppfyller kravene i denne forordning og
dens gjennomføringstiltak.
a) kjøretøyer i gruppe M2 og M3, unntatt kjøretøyer med mer
enn tre aksler, leddbusser og leddturvogner, og busser i
klasse I eller klasse A,
b) kjøretøyer i gruppe N2 og N3, unntatt kjøretøyer med
mer enn tre aksler, trekkvogner for semitrailer med en
bruttomasse for kjøretøyet på mellom 3,5 og 7,5 tonn,
og spesialkjøretøyer som definert i nr. 5.7 og 5.8 i del A i
vedlegg II til direktiv 2007/46/EF,
c) kjøretøyer i gruppe O3 og O4 utstyrt med luftfjæring,
unntatt kjøretøyer med mer enn tre aksler, tilhengere for
ekstraordinær transport og tilhengere med plass for stående
passasjerer.
KAPITTEL III

7. Kravene til rullemotstand og rullestøy fastsatt i del B og C
i vedlegg II får ikke anvendelse på terrengdekk til yrkesmessig
bruk.

MEDLEMSSTATENES FORPLIKTELSER

Artikkel 10

Typegodkjenning av kjøretøyer, deler og separate tekniske
enheter

Avanserte kjøretøysystemer
1. Med forbehold for unntak fastsatt i samsvar med artikkel 14
nr. 3 bokstav a) skal kjøretøyer i gruppe M2, M3, N2 og N3
være utstyrt med et avansert nødbremseanlegg som oppfyller
kravene i denne forordning og dens gjennomføringstiltak.

Artikkel 13

1. Fra 1. november 2011 skal nasjonale myndigheter med
begrunnelse i systemer for elektronisk stabilitetskontroll nekte
å gi EF-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning til nye
kjøretøytyper i gruppe M1 og N2 som ikke er i samsvar med
denne forordning og dens gjennomføringstiltak.
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Etter gjennomføringsdatoene oppført i tabell 1 i tillegg V
skal nasjonale myndigheter med begrunnelse i systemer for
elektronisk stabilitetskontroll nekte å gi EF-typegodkjenning
eller nasjonal typegodkjenning til nye kjøretøytyper i gruppe
M2, M3, N2, N3, O3 og O4 som ikke er i samsvar med denne
forordning og dens gjennomføringstiltak.
2. Fra 1. november 2012 skal nasjonale myndigheter med
begrunnelse i de områdene for kjøretøysikkerhet og dekk som
omfattes av artikkel 5-8, artikkel 9 nr. 2 og artikkel 11, nekte å
gi:
a) EF-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning til
nye kjøretøytyper i de gruppene som er angitt i nevnte
artikler og deres gjennomføringstiltak, dersom disse
kjøretøyene ikke er i samsvar med denne forordning og
dens gjennomføringstiltak, og
b) EF-typegodkjenning av deler eller separate tekniske
enheter til nye typer av deler eller separate tekniske enheter
beregnet på slike kjøretøyer, dersom slike deler eller
separate tekniske enheter ikke er i samsvar med denne
forordning og dens gjennomføringstiltak.
3. Fra 1. november 2012 skal nasjonale myndigheter med
begrunnelse i de områdene for dekk som omfattes av artikkel 9
nr. 1 og nr. 3-7 og av vedlegg II, med unntak av grenseverdiene
for rullemotstand fastsatt i tabell 2 i del B i vedlegg II, nekte å
gi EF-typegodkjenning av deler eller separate tekniske enheter
til nye dekktyper som ikke er i samsvar med denne forordning
og dens gjennomføringstiltak.
Fra 1. november 2013 skal nasjonale myndigheter med
begrunnelse i de områdene for dekk som omfattes av artikkel 9
nr. 1 og nr. 3-7 og av vedlegg II, med unntak av grenseverdiene
for rullemotstand fastsatt i tabell 2 i del B i vedlegg II, nekte å
gi EF-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning til nye
kjøretøytyper i gruppe M, N og O som ikke er i samsvar med
denne forordning og dens gjennomføringstiltak.
4. Etter gjennomføringsdatoene fastsatt i tabell 2 i vedlegg
V skal nasjonale myndigheter med begrunnelse i systemer for
elektronisk stabilitetskontroll anse at samsvarssertifikater for
nye kjøretøyer i gruppe M2, M3, N2, N3, O3 og O4 ikke lenger
er gyldige i henhold til artikkel 26 i direktiv 2007/46/EF, og
skal forby registrering, salg og ibruktaking av slike kjøretøyer
dersom disse kjøretøyene ikke er i samsvar med denne
forordning og dens gjennomføringstiltak.
5. Fra 1. november 2014 skal nasjonale myndigheter med
begrunnelse i de områdene for kjøretøysikkerhet og dekk
som omfattes av artikkel 5, 6, 7 og 8, artikkel 9 nr. 1-4,
artikkel 11, artikkel 12 nr. 1 og del A og B i vedlegg II, med
unntak av grenseverdiene for rullemotstand for C3-dekk og
grenseverdiene for rullemotstand fastsatt i tabell 2 i del B i
vedlegg II:
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a) anse at samsvarssertifikater for nye kjøretøyer i de gruppene
som er angitt i de nevnte artiklene, ikke lenger er gyldige i
henhold til artikkel 26 i direktiv 2007/46/EF, og skal forby
registrering, salg og ibruktaking av slike kjøretøyer dersom
disse kjøretøyene ikke er i samsvar med denne forordning
og dens gjennomføringstiltak, og
b) forby salg og ibruktaking av nye deler eller separate
tekniske enheter beregnet på slike kjøretøyer dersom disse
delene eller separate tekniske enhetene ikke er i samsvar
med denne forordning og dens gjennomføringstiltak.
6. Fra 1. november 2016 skal nasjonale myndigheter med
begrunnelse i rullestøy fra dekk og, når det gjelder C3-dekk,
også med begrunnelse i dekks rullemotstand, med unntak av
grenseverdiene for rullemotstand fastsatt i tabell 2 i del B i
vedlegg II:
a) anse at samsvarssertifikater for nye kjøretøyer i gruppe
M, N og O ikke lenger er gyldige i henhold til artikkel 26
i direktiv 2007/46/EF, og skal forby registrering, salg og
ibruktaking av slike kjøretøyer dersom disse kjøretøyene
ikke er i samsvar med denne forordning og dens
gjennomføringstiltak, og
b) forby salg og ibruktaking av nye dekk beregnet på slike
kjøretøyer dersom disse dekkene ikke er i samsvar med
denne forordning og dens gjennomføringstiltak.
7. Fra 1. november 2016 skal nasjonale myndigheter
med begrunnelse i dekks rullemotstand nekte å gi EFtypegodkjenning av deler eller separate tekniske enheter til
nye dekktyper som ikke er i samsvar med grenseverdiene for
rullemotstand fastsatt i tabell 2 i del B i vedlegg II.
8. Fra 1. november 2017 skal nasjonale myndigheter
med begrunnelse i dekks rullemotstand nekte å gi EFtypegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning til nye
kjøretøytyper i gruppe M, N og O som ikke er i samsvar med
grenseverdiene for rullemotstand fastsatt i tabell 2 i del B i
vedlegg II.
9.

Fra 1. november 2018 skal nasjonale myndigheter:

a) med begrunnelse i grenseverdiene for rullemotstand for
C1- og C2-dekk fastsatt i tabell 2 i del B i vedlegg II
anse at samsvarssertifikater for nye kjøretøyer i gruppe
M, N og O ikke lenger er gyldige i henhold til artikkel 26
i direktiv 2007/46/EF, og forby registrering, salg og
ibruktaking av slike kjøretøyer dersom disse kjøretøyene
ikke er i samsvar med denne forordning og dens
gjennomføringstiltak, og

Nr. 47/314

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

25.8.2016

b) forby salg og ibruktaking av nye dekk beregnet på slike
kjøretøyer dersom disse dekkene ikke er i samsvar med
grenseverdiene for rullemotstand fastsatt i tabell 2 i del B i
vedlegg II.

er beregnet på kjøretøyer som er typegodkjent før de datoene
som er nevnt i nr. 1, 2 og 3, i samsvar med den rettsakten som
disse typegodkjenningene opprinnelig ble gitt eller tildelt i
henhold til.

10. Fra 1. november 2020 skal nasjonale myndigheter:

15. Uten at det berører nr. 1-14, og med forbehold for
ikrafttredelsen av gjennomføringstiltakene nevnt i artikkel 14,
kan nasjonale myndigheter ikke, dersom en produsent ber om
det, med begrunnelse i de områdene for kjøretøysikkerhet og
dekk som omfattes av artikkel 5-12:

a) med begrunnelse i grenseverdiene for rullemotstand
for C3-dekk fastsatt i tabell 2 i del B i vedlegg II anse
at samsvarssertifikater for nye kjøretøyer i gruppe M,
N og O ikke lenger er gyldige i henhold til artikkel 26
i direktiv 2007/46/EF, og forby registrering, salg og
ibruktaking av slike kjøretøyer dersom disse kjøretøyene
ikke er i samsvar med denne forordning og dens
gjennomføringstiltak, og
b) forby salg og ibruktaking av nye dekk beregnet på slike
kjøretøyer dersom disse dekkene ikke er i samsvar med
grenseverdiene for rullemotstand fastsatt i tabell 2 i del B i
vedlegg II.
11. C1-, C2- og C3-dekk som ble produsert før datoene
fastsatt i nr. 5, 6, 9 og 10, og som ikke oppfyller kravene i
vedlegg II, kan selges i et tidsrom på høyst 30 måneder fra
disse datoene.

a) nekte å gi EF-typegodkjenning eller nasjonal
typegodkjenning til en ny kjøretøytype eller gi EFtypegodkjenning av deler eller separate tekniske
enheter til en ny type del eller separat teknisk enhet,
dersom disse kjøretøyene, delene eller separate tekniske
enhetene er i samsvar med denne forordning og dens
gjennomføringstiltak, eller
b) forby registrering, salg eller ibruktaking av et nytt kjøretøy
eller forby salg eller ibruktaking av en ny del eller separat
teknisk enhet, dersom det aktuelle kjøretøyet, den aktuelle
delen eller den separate tekniske enheten er i samsvar med
denne forordning og dens gjennomføringstiltak.
KAPITTEL IV

12. Fra 1. november 2013 skal nasjonale myndigheter med
begrunnelse i de områdene for kjøretøysikkerhet som omfattes
av artikkel 10, nekte å gi EF-typegodkjenning eller nasjonal
typegodkjenning til nye kjøretøytyper i gruppe M2, M3, N2
og N3 dersom disse kjøretøyene ikke er i samsvar med denne
forordning og dens gjennomføringstiltak.
13. Fra 1. november 2015 skal nasjonale myndigheter med
begrunnelse i kjøretøysikkerhet som omfattes av artikkel 10,
anse at samsvarssertifikater for nye kjøretøyer i gruppe M2,
M3, N2 og N3 ikke lenger er gyldige i henhold til artikkel 26
i direktiv 2007/46/EF, og skal forby registrering, salg og
ibruktaking av slike kjøretøyer dersom disse kjøretøyene ikke er
i samsvar med denne forordning og dens gjennomføringstiltak.
14. Nasjonale myndigheter skal tillate salg og ibruktaking
av kjøretøyer, deler og separate tekniske enheter som er
typegodkjent før de datoene som er nevnt i nr. 1, 2 og 3, og
skal fortsette å gi utvidelse av typegodkjenninger av disse
kjøretøyene, delene og separate tekniske enhetene i samsvar
med den rettsakten som disse typegodkjenningene opprinnelig
ble gitt eller tildelt i henhold til, med mindre de kravene som
gjelder for disse kjøretøyene, delene eller separate tekniske
enhetene er endret, eller nye krav er tilføyd ved denne
forordning og dens gjennomføringstiltak.
Nasjonale myndigheter skal tillate salg og ibruktaking og
fortsette å gi utvidelser av EF-typegodkjenninger av reservedeler
og separate tekniske enheter, med unntak av reservedekk, som

GJENNOMFØRING
Artikkel 14
Gjennomføringstiltak
1.

Kommisjonen skal vedta følgende gjennomføringstiltak:

a) nærmere regler for særlige framgangsmåter, prøvinger og
tekniske krav til typegodkjenning av motorvogner, deres
tilhengere og deler og separate tekniske enheter med
hensyn til bestemmelsene i artikkel 5-12,
b) nærmere regler for særlige sikkerhetskrav til kjøretøyer
beregnet på transport av farlig gods på vei i eller mellom
medlemsstater, idet det tas hensyn til UN-ECE-reglement
nr. 105,
c) en mer nøyaktig definisjon av hvilke fysiske egenskaper
og ytelseskrav et dekk skal oppfylle for å kunne defineres
som et «spesialdekk», «terrengdekk til yrkesmessig
bruk», «forsterket dekk», «dekk for ekstra belastning»,
«vinterdekk», «reservedekk av type T til midlertidig bruk»
eller «drivhjulsdekk» i samsvar med nr. 8-13 i artikkel 3
annet ledd,
d) tiltak som endrer grenseverdiene for rullemotstand og
rullestøy fastsatt i del B og C i vedlegg II, i den grad det er
nødvendig som følge av endringer i prøvingsmetoder, og
uten at nivået for miljøvern senkes,
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e) nærmere regler for framgangsmåten for å bestemme
støynivåene nevnt i nr. 1 i del C i vedlegg II,
f) tiltak som endrer vedlegg IV slik at de omfatter de UNECE-reglementene som er obligatoriske i henhold til
artikkel 4 nr. 4 i beslutning 97/836/EF.
2. De tiltakene som er nevnt i nr. 1, skal med unntak av de
tiltakene som gjelder bestemmelsene i artikkel 10, vedtas innen
31. desember 2010.
De tiltakene som gjelder bestemmelsene i artikkel 10, skal
vedtas innen 31. desember 2011.
3.

Kommisjonen kan vedta følgende gjennomføringstiltak:

a) tiltak som unntar visse kjøretøyer eller kjøretøyklasser i
gruppe M2, M3, N2 og N3 fra forpliktelsene til å montere
avanserte kjøretøysystemer nevnt i artikkel 10, dersom det
etter en nytte- og kostnadsanalyse og idet det tas hensyn til
alle relevante sikkerhetsaspekter, viser seg at anvendelsen
av disse systemene ikke er hensiktsmessig for det aktuelle
kjøretøyet eller de aktuelle kjøretøyklassene,
b) innen 31. desember 2010, og på grunnlag av en nytte- og
kostnadsanalyse, tiltak som forkorter tidsrommet fastsatt i
artikkel 13 nr. 11, som kan differensieres i henhold til den
aktuelle dekkategorien eller -gruppen.
4. Tiltakene nevnt i denne artikkel, 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 15 nr. 2.
Artikkel 15
Komitéframgangsmåte

tiltak for å sikre at de gjennomføres. De fastsatte sanksjonene
skal være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og
virke avskrekkende. Innen 20. februar 2011, eller eventuelt
18 måneder etter ikrafttredelsesdatoen for det relevante
gjennomføringstiltaket, skal medlemsstatene underrette
Kommisjonen om disse bestemmelsene, og umiddelbart
underrette den om eventuelle sendere endringer som påvirker
disse bestemmelsene.
2. De typer av overtredelser som gir grunn til 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.
Artikkel 17
Rapportering
Innen 1. desember 2012 og deretter hvert tredje år skal
Kommisjonen framlegge en rapport for Europaparlamentet og
Rådet, som eventuelt skal inneholde forslag til endringer av
denne forordning, eller annet relevant fellesskapsregelverk om
tilføyelse av ytterligere nye sikkerhetsfunksjoner.
Artikkel 18
Endringer av direktiv 2007/46/EF
Vedlegg IV, VI, XI og XV til direktiv 2007/46/EF endres i
samsvar med vedlegg III til denne forordning.

1. Kommisjonen skal bistås av Den tekniske komité for
motorvogner nedsatt ved artikkel 40 nr. 1 i direktiv 2007/46/
EF.
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.
KAPITTEL V
SLUTTBESTEMMELSER
Artikkel 16
Sanksjoner ved manglende samsvar
1. Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner for
produsenters overtredelse av bestemmelsene i denne forordning
og dens gjennomføringstiltak, og skal treffe alle nødvendige
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Artikkel 19
Oppheving
1. Direktiv 70/221/EØF, 70/222/EØF, 70/311/EØF, 70/387/
EØF, 70/388/EØF, 71/320/EØF, 72/245/EØF, 74/60/EØF,
74/61/EØF, 74/297/EØF, 74/408/EØF, 74/483/EØF, 75/443/
EØF, 76/114/EØF, 76/115/EØF, 76/756/EØF, 76/757/EØF,
76/758/EØF, 76/759/EØF, 76/760/EØF, 76/761/EØF, 76/762/
EØF, 77/389/EØF, 77/538/EØF, 77/539/EØF, 77/540/EØF,
77/541/EØF, 77/649/EØF, 78/316/EØF, 78/317/EØF, 78/318/
EØF, 78/549/EØF, 78/932/EØF, 89/297/EØF, 91/226/EØF,
92/21/EØF, 92/22/EØF, 92/24/EØF, 92/114/EØF, 94/20/EF,
95/28/EF, 96/27/EF, 96/79/EF, 97/27/EF, 98/91/EF, 2000/40/
EF, 2001/56/EF, 2001/85/EF og 2003/97/EF oppheves fra
1. november 2014.
2.

Direktiv 92/23/EØF oppheves fra 1. november 2017.
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Artikkel 13 nr. 15, artikkel 14 og nr. 1 bokstav a) iii), nr. 1
bokstav b) iii) og iv), nr. 2 bokstav c), nr. 3 bokstav a) iii), nr.
3 bokstav b) iii), nr. 3 bokstav c) iii), nr. 3 bokstav d) iii), nr. 3
bokstav e) iii) og nr. 3 bokstav f) ii) i vedlegg III får anvendelse
fra 20. august 2009.

3. Henvisninger til de opphevede direktivene skal forstås
som henvisninger til denne forordning.

Nr. 1 bokstav a) i), nr. 1 bokstav b) i), nr. 2 bokstav a), nr. 3
bokstav a) i), nr. 3 bokstav b) i), nr. 3 bokstav c) i), nr. 3 bokstav
d) i), nr. 3 bokstav e) i) og nr. 3 bokstav f) i) i vedlegg III får
anvendelse fra 1. november 2014.

Artikkel 20
Ikrafttredelse

Nr. 1 bokstav a) ii), nr. 1 bokstav b) ii), nr. 2 bokstav b), nr.
3 bokstav a) ii), nr. 3 bokstav b) ii), nr. 3 bokstav c) ii), nr.
3 bokstav d) ii), nr. 3 bokstav e) ii) og nr. 4 i vedlegg III får
anvendelse fra 1. november 2017.

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.
Den får anvendelse fra 1. november 2011.

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

Utferdiget i Brussel, 13. juli 2009.

For Europaparlamentet

For Rådet

H.-G. PÖTTERING

E. ERLANDSSON

President

Formann

______
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VEDLEGG I
Virkeområde for kravene nevnt i artikkel 5 nr. 1 og 2
Anvendelse
Emne
M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Drivstofftanker / underkjøringshinder
bak

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kjennemerke bak

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Styreinnretning

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dørlåser og dørhengsler

X

X

X

X

Signalhorn

X

X

X

X

X

X

Innretninger for indirekte utsyn

X

X

X

X

X

X

Bremser

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Radiostøy (elektromagnetisk
kompatibilitet)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Innvendig utstyr

X

Tyverisikring og startsperre

X

X

X

X

X

X

Styreinnretningens oppførsel ved
sammenstøt

X

Setestyrke

X

Utvendige utstikkende deler

X

Hastighetsmåler

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kjennemerker (lovfestede)

X

X

X

X

X

X

Bilbeltefester

X

X

X

X

X

X

Montering av lys- og lyssignal
innretninger

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Refleksinnretninger

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lykter (toppmarkeringslys,
markeringslys foran/bak, stopplys,
sidemarkeringslys, kjørelys)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lykter for retningslys

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lykter for kjennemerke bak

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Frontlykter (herunder glødelamper)

X

X

X

X

X

X

Lykter for tåkelys foran

X

X

X

X

X

X

Slepeinnretninger

X

X

X

X

X

X

Lykter for tåkelys bak

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lykter for ryggelys

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lykter for parkeringslys

X

X

X

X

X

X

Bilbelter og sikringsutstyr

X

X

X

X

X

X

Synsfelt forover

X
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Anvendelse
Emne
M1

M2

M3

N1

N2

N3

Merking av betjeningsinnretningene,
kontrollinnretningene og indikatorene

X

X

X

X

X

X

Avising/avdugging

X

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Vindusvisker/vindusspyler

X

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

Varmeanlegg

X

X

X

X

X

X

Hjulavskjerming

X

Hodestøtter

X

Sidevern

X

Avskjermingssystemer

O1

O2

O3

O4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sikkerhetsglass

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dekk

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X (3)

X (3)

X (3)

X

X

X

X

X (6)

X (6)

X (6)

X (6)

X (6)

X (6)

X

X

Hastighetsbegrensere
Masse og dimensjoner

X

Utstikkende deler på førerhus
Koplinger

X (3)

X (3)

Antennelighet

X

Busser og turvogner

X

Frontkollisjon

X (4)

Sidekollisjon

X (5)

Kjøretøyer beregnet på transport av farlig
gods
Underkjøringshinder foran
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

X (3)

X

X (5)
X (6)

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.
Bare dersom kjøretøyet er utstyrt med koplinger.
En største teknisk tillatte totalmasse på 2,5 tonn.
Gjelder bare kjøretøyer der «setets referansepunkt» (eller «R-punkt») for det laveste setet er høyst 700 mm over bakken.
«R-punktet» er definert i UN-ECE-reglement nr. 95.
Bare dersom produsenten søker om typegodkjenning av et kjøretøy beregnet på transport av farlig gods.
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VEDLEGG II
Krav til dekk med hensyn til veigrep på vått føre, rullemotstand og rullestøy
DEL A — KRAV TIL VEIGREP PÅ VÅTT FØRE
Dekk i kategori C1 skal oppfylle følgende krav:
Indeks for veigrep på vått føre
(G)

Brukskategori

vinterdekk med et hastighetssymbol («Q» eller under, eksklusive «H») som angir en
største tillatte hastighet på høyst 160 km/t

≥ 0,9

vinterdekk med et hastighetssymbol («R» eller over, inklusive «H») som angir en største
tillatte hastighet på mer enn 160 km/t

≥ 1,0

vanlig dekk (kjøring på vei)

≥ 1,1

DEL B — KRAV TIL RULLEMOTSTAND
De høyeste verdiene for koeffisienten for rullemotstand for hver dekktype, målt i samsvar med ISO 28580, skal ikke
overskride følgende:
Tabell 1
Høyeste verdi (kg/tonn)
etappe 1

Dekkategori

C1

12,0

C2

10,5

C3

8,0

Tabell 2
Dekkategori

Høyeste verdi (kg/tonn)
Etappe 2

C1

10,5

C2

9,0

C3

6,5

Når det gjelder vinterdekk, skal grenseverdiene i tabell 1 og tabell 2 forhøyes med 1 kg/tonn.
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DEL C — KRAV TIL RULLESTØY
1.

De støynivåene som bestemmes etter framgangsmåten angitt i gjennomføringstiltakene til denne forordning, skal
ikke overskride grenseverdiene angitt i nr. 1.1 eller 1.2. Tabellene i nr. 1.1 og 1.2 representerer de målte verdiene
som er korrigert for temperatur, unntatt når det gjelder C3-dekk, og instrumenttoleranse, og avrundes nedover til
nærmeste hele verdi.

1.1. Dekk i kategori C1, med henvisning til den nominelle seksjonsbredden til det dekket som har gjennomgått
prøving:
Dekkategori

Nominell seksjonsbredde (mm)

Grenseverdier uttrykt i dB (A)

C1A

≤ 185

70

C1B

> 185 ≤ 215

71

C1C

> 215 ≤ 245

71

C1D

> 245 ≤ 275

72

C1E

> 275

74

Når det gjelder vinterdekk, dekk for ekstra belastning eller forsterkede dekk, eller alle kombinasjoner av disse
klassifiseringene, skal grenseverdiene ovenfor forhøyes med 1 dB(A).
1.2. Dekk i kategori C2 og C3, med henvisning til brukskategori for dekkgruppen:
Dekkategori
C2

C3

Brukskategori

Grenseverdier uttrykt i dB (A)

Vanlige dekk

72

Drivhjulsdekk

73

Vanlige dekk

73

Drivhjulsdekk

75

Når det gjelder spesialdekk, skal grenseverdiene ovenfor forhøyes med 2 dB(A). Ytterligere 2 dB(A) skal tillates
for vinterdekk i kategori C2 som er drivhjulsdekk. For alle andre grupper av dekk i kategori C2 og C3 skal
ytterligere 1 dB(A) tillates for vinterdekk.
______

25.8.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 47/321

VEDLEGG III

Endringer av direktiv 2007/46/EF
I direktiv 2007/46/EF gjøres følgende endringer:
1.

I del I i vedlegg IV gjøres følgende endringer:
a) I tabellen gjøres følgende endringer:
i)

Nr. 3-10, 12-38, 42-45 og 47-57 utgår.

ii) Nr. 46 utgår.
iii) Ny rad skal lyde:

Gyldighetsområde
Nr.

Emne

«63

Rettsakt

Henvisning til EFT/EUT

Generell Forordning
sikkerhet (EF) nr.
661/2009

EUT L 200
av 31.7.2009, s. 1.

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X»

b) I tillegget gjøres følgende endringer:
i)

Nr. 3-10, 12-37, 44, 45 og 50-54 i tabellen utgår.

ii) Nr. 46 i tabellen utgår.
iii) Ny rad i tabellen skal lyde:

Emne

«63

Generell sikkerhet

Rettsakt

Forordning (EF) nr. 661/2009

Henvisning til EFT/EUT

M1

EUT L 200 av 31.7.2009,
s. 1.

P/A»

iv) Under «Forklaring» tilføyes følgende tekst:
«P/A Denne forordning får delvis anvendelse. Det nøyaktige anvendelsesområdet fastsettes i
gjennomføringstiltakene til denne forordning.»
2.

I tillegget til vedlegg VI gjøres følgende endringer i tabellen:
a) Nr. 3-10, 12-38, 42-45 og 47-57 utgår.
b) Nr. 46 utgår.
c) Ny rad skal lyde:

Emne

«63
3.

Generell sikkerhet

Rettsakt (1)

Forordning (EF) nr. 661/2009»

I vedlegg XI gjøres følgende endringer:

Endret ved

Gjelder for
varianter
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a) I tillegg 1 gjøres følgende endringer i tabellen:
i)

Nr. 3-10, 12-38, 44, 45 og 47-54 utgår.

ii) Nr. 46 utgår.
iii) Ny rad skal lyde:

Nr.

«63

Emne

Rettsakt

Generell
sikkerhet

M1 ≤ 2500 (1) kg

M1 > 2500 (1) kg

M2

M3

P/A

P/A

P/A

P/A»

Forordning (EF) nr. 661/2009

b) I tillegg 2 gjøres følgende endringer i tabellen:
i)

Nr. 3-10, 12-38, 42-45 og 47-57 utgår.

ii) Nr. 46 utgår.
iii) Ny rad skal lyde:

Nr.

«63

Emne

Rettsakt

Generell
sikkerhet

M1

Forordning
(EF) nr. 661/2009

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

P/A P/A P/A P/A P/A P/A P/A P/A P/A P/A»

c) I tillegg 3 gjøres følgende endringer i tabellen:
i)

Nr. 3-10, 12-38, 44, 45 og 50-54 utgår.

ii) Nr. 46 utgår.
iii) Ny rad skal lyde:

Nr.

«63

Emne

Rettsakt

Generell sikkerhet

M1

Forordning (EF) nr. 661/2009

P/A»

d) I tillegg 4 skal det i tabellen gjøres følgende endringer:
i)

Nr. 3-10, 13-36, 42-45 og 47-57 utgår.

ii) Nr. 46 utgår.
iii) Ny rad skal lyde:

Nr.

«63

Emne

Generell
sikkerhet

Rettsakt

Forordning
(EF) nr. 661/2009

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A»
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e) I tillegg 5 gjøres følgende endringer i tabellen:
i)

Nr. 3-10, 12-36, 42-45 og 47-57 utgår.

ii) Nr. 46 utgår.
iii) Ny rad skal lyde:

Nr.

«63

f)

Emne

Generell sikkerhet

Rettsakt

Forordning (EF) nr. 661/2009

Mobil kran i gruppe
N3

P/A»

Under «Forklaring på bokstavene» gjøres følgende endringer:
i)

Punkt C, U, W5 og W6 utgår.

ii) Følgende tekst skal tilføyes:
«P/A Denne rettsakten får delvis anvendelse. Det nøyaktige anvendelsesområdet fastsettes i
gjennomføringstiltakene til denne forordning.»
4.

I tabellen i vedlegg XV utgår nr. 46.
______
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Liste over UN-ECE-reglementer som får obligatorisk anvendelse
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VEDLEGG V

Gjennomføringsdatoer for kravene til systemer for elektronisk stabilitetskontroll på kjøretøyer i gruppe M2,
M3, N2, N3, O3 og O4
Tabell 1 — Gjennomføringsdatoer for nye kjøretøytyper
Kjøretøygruppe

M2

Gjennomføringsdato

11. juli 2013

M3 (klasse III)

1. november 2011

M3 < 16 tonn (pneumatisk overføring)

1. november 2011

M3 (klasse II og B) (hydraulisk overføring)

11. juli 2013

M3 (klasse III) (hydraulisk overføring)

11. juli 2013

M3 (klasse III) (pneumatisk kontrolloverføring og
hydraulisk energioverføring)

11. juli 2014

M3 (klasse II) (pneumatisk kontrolloverføring og
hydraulisk energioverføring)

11. juli 2014

M3 (annet enn ovennevnte)

1. november 2011

N2 (hydraulisk overføring)

11. juli 2013

N2 (pneumatisk kontrolloverføring og hydraulisk
energioverføring)

11. juli 2014

N2 (annet enn ovennevnte)

11. juli 2012

N3 (toakslede trekkvogner for semitrailere)

1. november 2011

N3 (toakslede trekkvogner for semitrailere med
pneumatisk kontrolloverføring (ABS))

1. november 2011

N3 (tre aksler med elektrisk kontrolloverføring (EBS))

1. november 2011

N3 (to og tre aksler med pneumatisk kontrolloverføring
(ABS))

11. juli 2012

N3 (annet enn ovennevnte)
O3 (kombinert aksellast mellom 3,5 og 7,5 tonn)

1. november 2011
11. juli 2012

O3 (annet enn ovennevnte)

1. november 2011

O4

1. november 2011
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Tabell 2 — Gjennomføringsdatoer for nye kjøretøyer
Kjøretøygruppe

M2

Gjennomføringsdato

11. juli 2015

M3 (klasse III)

1. november 2014

M3 < 16 tonn (pneumatisk overføring)

1. november 2014

M3 (klasse II og B) (hydraulisk overføring)

11. juli 2015

M3 (klasse III) (hydraulisk overføring)

11. juli 2015

M3 (klasse III) (pneumatisk kontrolloverføring og
hydraulisk energioverføring)

11. juli 2016

M3 (klasse II) (pneumatisk kontrolloverføring og
hydraulisk energioverføring)

11. juli 2016

M3 (annet enn ovennevnte)

1. november 2014

N2 (hydraulisk overføring)

11. juli 2015

N2 (pneumatisk kontrolloverføring og hydraulisk
energioverføring)

11. juli 2016

N2 (annet enn ovennevnte)

1. november 2014

N3 (toakslede trekkvogner for semitrailere)

1. november 2014

N3 (toakslede trekkvogner for semitrailere med
pneumatisk kontrolloverføring (ABS))

1. november 2014

N3 (tre aksler med elektrisk kontrolloverføring (EBS))

1. november 2014

N3 (to og tre aksler med pneumatisk kontrolloverføring
(ABS))

1. november 2014

N3 (annet enn ovennevnte)

1. november 2014

O3 (kombinert aksellast mellom 3,5 og 7,5 tonn)

1. november 2014

O3 (annet enn ovennevnte)

1. november 2014

O4

1. november 2014
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 672/2010
av 27. juli 2010

om krav til typegodkjenning av avisings- og avduggingsinnretninger for frontruten for visse
motorvogner og om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009
om krav til typegodkjenning for den generelle sikkerheten for motorvogner, deres tilhengere og
systemer, deler og separate tekniske enheter beregnet på slike motorvogner(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning
661/2009/EF 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(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a), og

Artikkel 1
Virkeområde
Denne forordning får anvendelse på motorvogner i gruppe
M1 som definert i vedlegg II til direktiv 2007/46/EØF som er
utstyrt med en frontrute.
Artikkel 2

ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

4)

5)

Forordning (EF) nr. 661/2009 er en særforordning 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).
Forordning (EF) nr. 661/2009 opphever rådsdirektiv
78/317/EØF av 21. desember 1977 om tilnærming
av medlemsstatenes lovgivning om avisings- og
avduggingsinnretninger for vindusflater i motorvogner(3).
Kravene i nevnte direktiv bør overføres til denne
forordning og om nødvendig endres for å tilpasses til
utviklingen i den vitenskapelige og tekniske kunnskap,
særlig for å ta hensyn til hybridkjøretøyers og elektriske
kjøretøyers særlige egenskaper.
Virkeområdet for denne forordning er i samsvar med
virkeområdet for 78/317/EØF og er derfor begrenset til
kjøretøyer i gruppe M1.
Forordning (EF) nr. 661/2009 fastsetter grunnleggende
bestemmelser
om
krav
til
typegodkjenning
av motorvogner med hensyn til avisings- og
avduggingsinnretninger for frontruten. Det bør derfor
også fastsettes særlige framgangsmåter, prøver og krav
for slike typegodkjenninger.
Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Den tekniske komité for motorvogner —

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 196 av 28.7.2010, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 40/2012 av 30. mars 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving
og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43
av 2.8.2012, s. 17.
(1) EUT L 200 av 31.7.2009, s. 1.
(2) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1.
(3) EFT L 81 av 28.3.1978, s. 27.

Definisjoner
I denne forordning menes med:
1. «kjøretøytype
med
hensyn
til
avisingsog
avduggingsinnretninger for frontruten» kjøretøyer som
ikke skiller seg fra hverandre på vesentlige punkter som:
–

avisings- og avduggingsinnretningenes egenskaper,

–

utvendige og innvendige former og innretninger
innenfor førerens synsfelt 180° framover som kan
påvirke sikten,

–

frontrutens form, størrelse, tykkelse, egenskaper og
montering,

–

største antall sitteplasser.

2. «motor» en forbrenningsmotor som går på enten flytende
eller gassformig drivstoff,
3. «avisingsinnretning» en innretning som skal fjerne snø og
is på utsiden av frontruten,
4. «aviset område» det området på frontruten som har en
utvendig flate som er tørr eller dekket med smeltet eller
delvis smeltet vått rim som kan fjernes med kjøretøyets
vindusvisker,
5. «avduggingsinnretning» den innretningen som skal fjerne
dugg på innsiden av frontruten,
6. «dugg» et tynt lag med kondens på innsiden av frontruten,
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Artikkel 3

7. «avdugget område» det området på frontruten som har en
innvendig flate som er tørr, uten noen dråper eller spor av
vann, etter at det tidligere var dekket av dugg,

Bestemmelser om EF-typegodkjenning av et kjøretøy
med hensyn til avisings- og avduggingsinnretninger for
frontruten

8. «synsfelt A» det prøvingsområdet A som er definert i nr. 2.2
i vedlegg 18 til UN-ECE-reglement nr. 43(1),

1. Produsenten eller dennes representant skal framlegge
for typegodkjenningsmyndigheten en søknad om EFtypegodkjenning for et kjøretøy med hensyn til avisings- og
avduggingsinnretninger for frontruten.

9. «synsfelt B» det reduserte prøvingsområdet B som er
definert i nr. 2.4 i vedlegg 18 til UN-ECE-reglement nr. 43,
uten utelukkelse av det området som er definert i nr. 2.4.1 i
nevnte reglement,

2. Søknaden skal utarbeides i samsvar med det mønsteret
for opplysningsdokumentet som er angitt i del 1 i vedlegg I.
3. Dersom de relevante kravene fastsatt i vedlegg II
er oppfylt, skal godkjenningsmyndigheten gi en EFtypegodkjenning samt et typegodkjenningsnummer i samsvar
med det nummereringssystemet som er angitt i vedlegg VII til
direktiv 2007/46/EF.

10. «torsoens fastsatte hellingsvinkel» vinkelen målt
mellom en loddrett linje gjennom R-punktet eller setets
referansepunkt og torsolinjen i en posisjon tilsvarende
den beregnede posisjonen for seteryggen som fastsatt av
kjøretøyprodusenten,

En medlemsstat kan ikke gi samme nummer til en annen
kjøretøytype.

11. «R-punkt» eller «referansepunkt for sitteplass» et punkt
definert av kjøretøyprodusenten for hver sitteplass i forhold
til det tredimensjonale referansesystemet,

4. Ved anvendelse av nr. 3 skal typegodkjenningsmyndigheten utstede et EF-typegodkjenningsdokument i
samsvar med mønsteret angitt i del 2 i vedlegg I.

12. «tredimensjonalt referansesystem» et referansesystem
som består av et vertikalt lengdeplan X-Z, et horisontalt
plan X-Y og et vertikalt tverrplan Y-Z i samsvar med
bestemmelsene i tillegg 2 til vedlegg II,

Artikkel 4
Gyldighet og utvidelse av godkjenninger som er gitt i
henhold til direktiv 78/317/EØF
Nasjonale myndigheter skal tillate salg og ibruktaking av
kjøretøyer som er typegodkjent før datoen nevnt i artikkel 13
nr. 2 i forordning (EF) nr. 661/2009, og skal fortsette å gi
utvidelser av godkjenninger for disse kjøretøyene i henhold til
direktiv 78/317/EØF.

13. «primære referansepunkter» hull, flater, merker eller
andre identifikasjonsmerker på kjøretøyets karosseri
eller understell der koordinatene X, Y og Z innenfor
det tredimensjonale referansesystemet er angitt av
kjøretøyprodusenten,

Artikkel 5
14. «kjøretøyets hovedstrømbryter» den innretningen som
brukes for å bringe kjøretøyets innebygde elektroniske
system fra å være avstengt, som når kjøretøyet er parkert
uten at føreren er til stede, til normal driftstilstand.

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, 27. juli 2010.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
______

(1)

Ennå ikke offentliggjort. Vil bli offentliggjort i august 2010.
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VEDLEGG I
Administrative dokumenter for EF-typegodkjenning av kjøretøyer med hensyn til avisings- og avduggingsinnretninger for frontruten
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DEL 1
Opplysningsdokument
MØNSTER
Opplysningsdokument nr. … om EF-typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til avisings- og avduggingsinnretninger
for frontruten.
Opplysningene nedenfor skal gis 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: ............................................................................................................................................................

0.2.1.

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 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: .......................................................................

1.6.

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

1.8.

Rattside: venstre/høyre(1).

3.

MOTOR(k)

3.1.

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

3.1.1.

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

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: ...........................................................................................................

3.2.1.3.

Slagvolum(m):

3.2.1.6.

Normalt tomgangsturtall(2): . ............................................................................................................. min–1

3.2.1.8.

Største netto effekt(n): ................................ kW 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)

3.2.5.

Elektrisk system

3.2.5.1.

Nominell spenning: ): ........................................................................ V, positiv/negativ kopling til jord(1)
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3.2.5.2.

Generator

3.2.5.2.1.

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

3.2.5.2.2.

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

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. Varemerke(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. Varemerke(r): . .............................................................................................................................................
3.2.7.3.2.2. Type(r): ........................................................................................................................................................
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.

Driftsmåter 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.

Varemerke(r): . .............................................................................................................................................

3.4.4.2.

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

3.4.4.3.

Identifikasjonsnummer: ...............................................................................................................................
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3.4.4.4.

Type elektrokjemisk kopling: ......................................................................................................................

3.4.4.5.

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

3.4.4.6.

Lader: i kjøretøyet/ekstern/uten(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 eller turboladeren: . ...................................................................................................... K

9.

KAROSSERI

9.1.

Karosseritype som bruker kodene definert i del C i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF: …

9.2.

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

9.3.

Fører- og passasjerdører, låser og hengsler

9.3.1.

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

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: ............................................................................................................................................................

9.6.

Vindusvisker(e) på frontruten

9.6.1.

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

9.7.

Vindusspyleranlegg

9.7.1.

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

9.8.

Avisings- og avdugginginnretning

9.8.1.

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

9.8.2.

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

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: .........

9.10.1.3.

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: .................................................................
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9.10.3.

Seter

9.10.3.1.

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

9.10.3.1.1.

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

9.10.3.5.

Koordinater for eller tegning av R-punktet

9.10.3.5.1.

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

9.10.3.6.

Torsoens fastsatte hellingsvinkel

9.10.3.6.1.

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

_________________
Forklarende merknader
(1)
(2)
(6)

Stryk det som ikke passer.
Angi toleranse.
Kjøretøyene kan gå 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 kjøre bare på gassformig drivstoff.
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) Klassifisert i samsvar med definisjonene i del A i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF.
(k) For kjøretøyer som kan gå på enten bensin, diesel osv. eller også i kombinasjon med et annet drivstoff, skal punktene gjentas. For
ikke-konvensjonelle motorer og systemer skal produsenten oppgi opplysninger tilsvarende dem som er nevnt her.
(m) Verdien beregnes med π = 3,1416 og avrundes til nærmeste cm3.
n
( ) Fastsatt i samsvar med kravene i rådsdirektiv 80/1269/EØF (EFT L 375 av 31.12.1980, s. 46).
(s) Det angitte antallet sitteplasser gjelder når kjøretøyet er i bevegelse. Et alternativ kan angis når innredningen kan endres.
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DEL 2
EF-typegodkjenningsdokument
MØNSTER
Format: A4 (210 × 297 mm))
EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT
Typegodkjenningsmyndighetens stempel
1

Melding om:
–

EF-typegodkjenning(1)

–

utvidelse av typegodkjenning(1)

–

nektelse av EF-typegodkjenning(1)

–

tilbakekalling av EF-typegodkjenning(1)

}

for et kjøretøy med hensyn til avisings- og avduggingsinnretninger
for frontruten

i henhold til forordning (EF) nr. 672/2010, sist endret ved forordning (EU) nr. ../...(1).
EF-typegodkjenningsnummer: .........................................................................................................................................
Begrunnelse for utvidelse: ................................................................................................................................................

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 identifikasjon av typen(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 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.

6.

Sted:

7.

Dato:

8.

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

Vedlegg:

Opplysningspakke
Prøvingsrapport
______

(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 del A i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF.
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Tilføyelse
til EF-typegodkjenningsdokument nr. …
1.

Utfyllende opplysninger

1.1. Kort beskrivelse av kjøretøytype med hensyn til dets konstruksjon, dimensjoner, referanselinjer og
materialsammensetninger: . .......................................................................................................................................
1.2. Beskrivelse av avisings- og avduggingsinnretningene: ............................................................................................
1.3. Beskrivelse av innvendig innredning eller utstyr som kan påvirke prøvingene: ......................................................
1.4. Største antall sitteplasser: ..........................................................................................................................................
1.5. Frontrutens egenskaper: ............................................. Tykkelsen av de enkelte delene (mm): ..............................
1.6. Det elektriske anleggets merkespenning (V): ...........................................................................................................
2.
3.

Rattside: venstre/høyre(1).
Motor: elektrisk tenning/kompresjonstenning/elektrisk/elektrisk hybrid/ ...........................................................(1)

4.

Prøvetemperatur ved avising: – 8 °C/– 18 °C(1)

5.

Merknader: ................................................................................................................................................................
______

(1)

Stryk det som ikke passer.
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VEDLEGG II

Krav til avisings- og avduggingsinnretninger for frontruten
1.

SÆRLIGE KRAV

1.1.

Avising av frontruten

1.1.1.

Alle kjøretøyer skal være utstyrt med en innretning for å fjerne rim og is fra utsiden av frontruten. Frontrutens
avisingsinnretning skal være effektiv nok til å sikre tilstrekkelig sikt gjennom frontruten i kaldt vær.

1.1.2.

Innretningens effektivitet skal kontrolleres ved at det avisede området på frontruten bestemmes jevnlig etter
start, etter at kjøretøyet er blitt oppbevart i et kjølerom i et visst tidsrom.

1.1.3.

Kravene i nr. 1.1.1 og 1.1.2 skal kontrolleres ved hjelp av den metoden som er fastsatt i nr. 2.1 i dette
vedlegg.

1.1.4.

Følgende krav skal være oppfylt:

1.1.4.1.

20 minutter etter starten av prøvingsperioden skal synsfelt A, som er fastsatt i samsvar med tillegg 3 til
vedlegg II, være 80 % aviset.

1.1.4.2.

25 minutter etter starten av prøvingsperioden skal det avisede området av frontruten på passasjersiden være
sammenlignbart med det som er angitt i nr. 1.1.4.1 for førersiden.

1.1.4.3.

40 minutter etter starten av prøvingsperioden skal synsfelt B, som er fastsatt i samsvar med tillegg 3 til
vedlegg II, være 95 % aviset.

1.2.

Avdugging av frontruten

1.2.1.

Alle kjøretøyer skal være utstyrt med en innretning for å fjerne dugg fra innsiden av frontruten.

1.2.2.

Avduggingsinnretningen skal være effektiv nok til å gjenopprette sikten gjennom frontruten dersom den er
dekket av dugg. Dens effektivitet skal kontrolleres etter framgangsmåten beskrevet i nr. 2.2 i dette vedlegg.

1.2.3.

Følgende krav skal være oppfylt:

1.2.3.1.

Synsfelt A, som er bestemt i samsvar med tillegg 3 til vedlegg II, skal være 90 % avdugget etter 10 minutter.

1.2.3.2.

Synsfelt B, som er bestemt i samsvar med tillegg 3 til vedlegg II, skal være 80 % avdugget etter 10 minutter.

2.

PRØVINGSMETODE

2.1.

Avising av frontruten

2.1.1.

Prøvingen skal utføres ved en temperatur på – 8 ± 2 °C eller – 18 ± 3 °C, som valgt av produsenten.

2.1.2.

Prøvingen skal utføres i et kjølerom som er stort nok til å romme hele kjøretøyet, og som er utstyrt slik at det
holder en av de temperaturene som er nevnt i nr. 2.1.1, i rommet under hele prøvingen og sirkulerer kald luft.
Kjølerommet skal holde en temperatur som er lavere enn eller lik den angitte prøvetemperaturen i minst 24
timer før starten av den perioden da kjøretøyet utsettes for kulde.

2.1.3.

Før prøvingen skal de innvendige og utvendige flatene av frontruten avfettes grundig ved hjelp av denaturert
sprit eller tilsvarende avfettingsmiddel. Etter tørking skal en løsning med minst 3 % og høyst 10 %
ammoniakk påføres. Når ruten igjen er tørr, skal den tørkes over med en tørr bomullsklut.
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2.1.4.

Kjøretøyet skal være slått av og oppbevares ved prøvetemperaturen i minst 10 timer før prøvingen startes.

2.1.4.1.

Dersom det er mulig å kontrollere om kjøretøymotorens kjølevæske og smøremiddel har stabilisert seg ved
prøvetemperaturen, kan denne perioden forkortes.

2.1.5.

Etter eksponeringsperioden beskrevet i nr. 2.1.4 skal det påføres et jevnt lag is på 0,044 g/cm2 over hele den
utvendige frontruten ved hjelp av en vannpistol med et driftstrykk på 3,5 ± 0,2 bar.

2.1.5.1.

Vannpistoldysen, som er innstilt på en så bred og kraftig stråle som mulig, skal holdes vinkelrett på frontruten
i en avstand på mellom 200 og 250 mm fra denne, og rettes slik at det dannes et jevnt lag is fra den ene siden
av frontruten til den andre.

2.1.5.1.1. For å oppfylle kravene i nr. 2.1.5 kan det brukes en vannpistol med en dyse med diameter 1,7 mm og en
vannstrømningshastighet på 0,395 l/min, som kan gi en stråle på 300 mm i diameter på frontruten fra en
avstand på 200 mm fra denne flaten. Enhver annen innretning som oppfyller disse kravene, kan også brukes.

2.1.6.

Etter at isen er dannet på frontruten, skal kjøretøyet holdes i kjølerommet i en ytterligere periode på minst
30 minutter og høyst 40 minutter.

2.1.7.

Etter at perioden fastsatt i nr. 2.1.6 er over, skal én eller to kontrollører ta plass i kjøretøyet, og deretter
kan kjøretøyets hovedstrømbryter slås på og motoren startes, om nødvendig med ytre hjelpemidler.
Prøvingsperioden starter så snart kjøretøyets hovedstrømbryter er slått på.

2.1.7.1.

Dersom kjøretøyet er utstyrt med en motor, kan motoren gå med det motorturtallet som produsenten har
anbefalt for oppvarming av kjøretøyet i kaldt vær, i de første fem minuttene av prøvingsperioden.

2.1.7.2.

I de siste 35 minuttene av prøvingsperioden (eller i hele prøveperioden dersom oppvarmingsperioden på fem
minutter ikke anvendes) gjelder følgende:

2.1.7.2.1. En eventuell motor skal gå med et turtall som ikke overstiger 50 % av motorturtallet ved største effekt.
Dersom dette viser seg å være praktisk umulig på grunn av særlige motorstyringsstrategier, for eksempel
for elektriske hybridkjøretøyer, skal det fastsettes et realistisk scenario basert på verste tenkelige tilfelle.
I scenarioet skal det tas hensyn til motorturtall, periodisk eller fullstendig fravær av en motor i drift
under normale kjøreforhold ved en omgivelsestemperatur på – 8 °C eller – 18 °C, avhengig av hvilken
prøvetemperatur produsenten har valgt. Dersom innretningen kan oppfylle kravene til avriming uten at
motoren går, trenger ikke motoren å være i gang.

2.1.7.3.

Alle batterier skal være helt oppladet når prøvingen startes.

2.1.7.4.

Under prøvingen skal spenningen på avisingsinnretningens koblingsklemmer ikke være mer enn 20 % over
innretningens nominelle spenning.

2.1.7.5.

Temperaturen i prøvingsrommet skal måles i høyde med midten av frontruten, på et sted der temperaturen
ikke blir særlig påvirket av varmen fra kjøretøyet som prøves.

2.1.7.6.

Den horisontale hastigheten på luften som avkjøler rommet, skal være så lav som mulig og i alle tilfeller
under 8 km/t, målt foran frontruten umiddelbart før prøvingen begynner, på et punkt i kjøretøyets midtplan,
300 mm foran frontrutens nederste kant og i høyde med midten av frontruten.

2.1.7.7.

Motorpanser, tak, alle dører, vinduer og luftventiler skal dersom de er montert, unntatt luftinntak og luftuttak
for varme- og lufteanlegget, være stengt. Ett eller to vinduer kan være åpnet med en samlet vertikal avstand
på 25 mm dersom kjøretøyprodusenten ber om det.
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2.1.7.8.

Betjeningsinnretningene til kjøretøyets avisingsinnretning skal innstilles etter anbefalingene til
kjøretøyprodusenten for prøvetemperaturen.

2.1.7.9.

Vindusviskerne på frontruten kan brukes under prøvingen, men dette skal skje uten noen annen manuell
hjelp enn betjening av eventuelle betjeningsinnretninger inne i kjøretøyet.

2.1.8.

Observatøren(e) skal merke av det avisede området på innsiden av frontruten med fem minutters mellomrom
fra begynnelsen av prøvingsperioden.

2.1.9.

Når prøvingen er avsluttet i samsvar med nr. 2.1.8, skal omrisset av det avisede området på innsiden av
frontruten registreres og markeres for å påvise synsfelt A og B.

2.2.

Avdugging av frontruten

2.2.1.

Før prøvingen skal innsiden av frontruten avfettes grundig ved hjelp av denaturert sprit eller tilsvarende
avfettingsmiddel. Etter tørking skal en løsning med minst 3 % og høyst 10 % ammoniakk påføres. Når ruten
igjen er tørr, skal den tørkes over med en tørr bomullsklut.

2.2.2.

Prøvingen skal utføres i et kondisjoneringsrom som er stort nok til å romme hele kjøretøyet, og som kan
frambringe og holde en prøvetemperaturen på 3 ± 1 °C i hele prøvingsperioden.

2.2.2.1.

Temperaturen i prøvingsrommet skal måles i høyde med midten av frontruten, på et sted der temperaturen
ikke blir særlig påvirket av varmen fra kjøretøyet som prøves.

2.2.2.2.

Den horisontale hastigheten på luften som avkjøler rommet, skal være så lav som mulig og i alle tilfeller
under 8 km/t, målt foran frontruten umiddelbart før prøven begynner på et punkt i kjøretøyets midtplan, 300
mm foran frontrutens nederste kant og i høyde med midten av frontruten.

2.2.2.3.

Motorpanser, tak, alle dører, vinduer og luftventiler skal dersom de er montert, unntatt luftinntak og luftuttak
for varme- og lufteanlegget, være stengt. Ett eller to vinduer kan være åpnet fra starten av avduggingsprøven,
med en samlet vertikal avstand på 25 mm dersom kjøretøyprodusenten ber om det.

2.2.3.

Duggen skal produseres av dampgeneratoren beskrevet i tillegg 4 til vedlegg II. Dampgeneratoren skal
inneholde nok vann til å produsere minst 70 ±5 g/h damp for hver sitteplass oppgitt av produsenten, i en
omgivelsestemperatur på – 3 °C.

2.2.4.

Innsiden av frontruten skal rengjøres som fastsatt i nr. 2.2.1 etter at kjøretøyet er plassert i
kondisjoneringsrommet. Omgivelsestemperaturen skal senkes og stabiliseres på – 3 ± 1 °C. Kjøretøyet skal
være slått av og oppbevares ved prøvetemperaturen i minst 10 timer før prøvingen startes. Dersom det er mulig
å kontrollere om kjøretøymotorens kjølevæske og smøremiddel har stabilisert seg ved prøvetemperaturen,
kan denne perioden forkortes.

2.2.5.

Dampgeneratoren skal plasseres slik at utslippsåpningen er i kjøretøyets midtplan i en høyde på 580 mm
±80 mm over R-punktet eller referansepunktet på førersetet. Den skal normalt plasseres umiddelbart bak
forsetets rygg, med setene innstilt etter produsentens anvisninger, og med seteryggens hellingsvinkel i
samsvar med de fastsatte hellingsvinklene. Dersom dette ikke er mulig på grunn av kjøretøyets utforming,
skal dampgeneratoren plasseres foran seteryggen, så nær nevnte plassering som mulig.

2.2.6.

Etter at dampgeneratoren har stått på i fem minutter inne i kjøretøyet, skal én eller to observatører raskt
gå inn i kjøretøyet, idet inngangsdørene ikke må være åpne i mer enn til sammen 8 sekunder, og ta plass i
forsetet/førersetet, og dampgeneratorens ytelse skal reduseres med 70 ±5 g/h for hver observatør.

2.2.7.

Ett minutt etter at observatøren(e) har satt seg inn i kjøretøyet, kan kjøretøyets hovedstrømbryter slås på
og eventuell motor kan startes, om nødvendig med ytre hjelpemidler. Prøvingsperioden skal starte så snart
kjøretøyets hovedstrømbryter er slått på.
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2.2.7.1.

Dersom kjøretøyet er utstyrt med en motor, skal den gå med et turtall som ikke overstiger 50 % av
motorturtallet ved største effekt. Dersom dette viser seg å være praktisk umulig på grunn av særlige
motorstyringsstrategier, for eksempel for elektriske hybridkjøretøyer, skal det fastsettes et realistisk scenario
basert på verste tenkelige tilfelle. I scenarioet skal det tas hensyn til motorturtall, periodisk eller fullstendig
fravær av en motor i drift under normale kjøreforhold ved en omgivelsestemperatur på – 1 °C. Dersom
innretningen kan oppfylle kravene til avdugging uten at motoren går, trenger ikke motoren å være i gang.

2.2.7.2.

Betjeningsinnretningene til kjøretøyets avduggingsinnretning skal innstilles etter anbefalingene til
kjøretøyprodusenten for prøvetemperaturen.

2.2.7.3.

Alle batterier skal være helt oppladet når prøvingen startes.

2.2.7.4.

Spenningen på avduggingsinnretningens koblingsklemmer ikke være mer enn 20 % over innretningens
nominelle spenning.

2.2.8.

Ved slutten av prøvingen skal avduggingsmønsteret registreres og markeres for å påvise synsfelt A og B på
frontruten.
______
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Tillegg 1
Framgangsmåte for kontroll av R-punktet eller referansepunktet for sitteplass
R-punktet eller referansepunktet for sitteplass bestemmes i samsvar med bestemmelsene fastsatt i vedlegg 3 til UNECE-reglement nr. 17(1).
_____________
(1)

EUT L 373 av 27.12.2006, s. 1.

______

Tillegg 2
Framgangsmåte for bestemmelse av primære referansepunkter i det tredimensjonale referansesystemet
Det dimensjonelle forholdet mellom primære referansepunkter på tegninger og deres plassering på det faktiske
kjøretøyet bestemmes i samsvar med bestemmelsene fastsatt i vedlegg 4 til UN-ECE-reglement nr. 125(2).
_____________
(2)

Ennå ikke offentliggjort. Vil bli offentliggjort i august 2010.

______

Tillegg 3
Framgangsmåte for bestemmelse av synsfelt gjennom kjøretøyers frontruter
Synsfelt A og B bestemmes i samsvar med bestemmelsene fastsatt i vedlegg 18 til UN-ECE-reglement nr. 43.
______
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Tillegg 4

Krav til dampgeneratoren
1.

EGENSKAPER

1.1.

Dampgeneratoren som brukes under prøvingen, skal ha følgende egenskaper:

1.1.1.

Vannbeholderen skal romme minst 2,15 liter.

1.1.2.

Varmetapet ved kokepunktet skal ikke overstige 75 W ved en omgivelsestemperatur på – 3 ± 1 °C.

1.1.3.

Viften skal ha en kapasitet på 0,07-0,10 m3/min ved et statisk trykk på 0,5 mbar.

1.1.4.

Seks åpninger for utslipp av damp skal være plassert, med like stor avstand, rundt den øverste delen av
generatoren (se figur 1):

1.1.5.

Generatoren skal være kalibrert ved – 3 ± 1 °C, slik at den gir avlesinger for hver 70 ± 5 g/h-utstrømning opp
til høyst n ganger dette tallet, der n er det høyeste antall sitteplasser angitt av produsenten.
Figur 1
Diagram over dampgenerator
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1.2.

De angitte delene skal ha følgende dimensjoner og materialegenskaper:

1.2.1.

Dyse

1.2.1.1.

Dimensjoner:

1.2.1.1.1. Lengde: 100 mm
1.2.1.1.2. Innvendig diameter: 15 mm
1.2.1.2.

Materiale:

1.2.1.2.1. Messing
1.2.2.

Spredekammer

1.2.2.1.

Dimensjoner:

1.2.2.1.1. Rørets utvendige diameter: 75 mm
1.2.2.1.2. Veggtykkelse: 0,38 mm
1.2.2.1.3. Lengde: 115 mm
1.2.2.1.4. Seks åpninger med diameter 6,3 mm, plassert med like stor avstand, 25 mm over bunnen av spredekammeret.
1.2.2.2.

Materiale:

1.2.2.2.1. Messing
____________
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Nr. 47/343

2016/EØS/47/55

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1003/2010
av 8. november 2010

om krav til typegodkjenning av plasseringen og monteringen av bakre kjennemerke på motorvogner
og deres tilhengere og om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009
om krav til typegodkjenning for den generelle sikkerheten for motorvogner, deres tilhengere og
systemer, deler og separate tekniske enheter beregnet på slike motorvogner(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

Artikkel 1
Definisjoner

under henvisning til 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(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a), og

I denne forordning menes med:

1) «kjøretøytype med hensyn til plassering og montering av
bakre kjennemerke» kjøretøyer som ikke skiller seg fra
hverandre på vesentlige punkter som:

ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

4)

Forordning (EF) nr. 661/2009 er en særforordning 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).
Forordning
(EF)
nr.
661/2009
opphever
rådsdirektiv 70/222/EØF av 20. mars 1970 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om plassering
og montering av bakre kjennemerke på motorvogner
og deres tilhengere(3). Kravene i nevnte direktiv bør
overføres til denne forordning og om nødvendig endres
for å tilpasse dem til utviklingen i den vitenskapelige og
tekniske kunnskap.
Forordning (EF) nr. 661/2009 fastsetter grunnleggende
bestemmelser om krav til typegodkjenning av
motorvogner og deres tilhengere med hensyn til
plasseringen og monteringen av bakre kjennemerke.
Det bør derfor også fastsettes særlige framgangsmåter,
prøvinger og krav for slike typegodkjenninger.
Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Den tekniske komité for motorvogner —

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 291 av 9.11.2010, s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 40/2012 av 30. mars 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving
og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43
av 2.8.2012, s. 17.
(1) EUT L 200 av 31.7.2009, s. 1.
(2) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1.
(3) EFT L 76 av 6.4.1970, s. 25.

–

størrelsen på stedet for plassering og montering av
bakre kjennemerke,

–

stedet for plassering
kjennemerke,

–

formen på stedet for plassering og montering av bakre
kjennemerke.

og

montering

av

bakre

2) «tilnærmet plan flate» en flate av et fast materiale som
også kan bestå av mønstret netting eller gitter med en
krumningsradius på minst 5 000 mm,

3) «mønstret nettingflate» en flate som består av et regelmessig
mønster, for eksempel runde, ovale, rombeformede,
rektangulære eller kvadratiske huller som er spredt jevnt
utover med høyst 15 mm avstand,

4) «grillflate» en flate som består av parallelle stenger som
er spredt jevnt utover med en innbyrdes avstand på høyst
15 mm,

5) «nominell flate» den teoretisk perfekte geometriske flaten,
uten at ujevnheter som forhøyninger eller fordypninger tas
i betraktning,

6) «kjøretøyets midtplan i lengderetningen» kjøretøyets
symmetriplan eller, dersom kjøretøyet ikke er symmetrisk,
det vertikalplanet i lengderetningen som går gjennom
midtpunktet for kjøretøyets aksler,
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En medlemsstat kan ikke gi samme nummer til en annen
kjøretøytype.

7) «helling» vinkelavvik i grader i forhold til vertikalplanet.
Artikkel 2

4. Ved anvendelse av nr. 3 utsteder typegodkjenningsmyndigheten et EF-typegodkjenningsdokument i samsvar med
det mønsteret som er angitt i del 2 i vedlegg I.

Bestemmelser for EF-typegodkjenning av en motorvogn
eller tilhenger med hensyn til plassering og montering av
bakre kjennemerke

Artikkel 3

1. Produsenten eller dennes representant skal framlegge
for typegodkjenningsmyndigheten en søknad om EFtypegodkjenning for et kjøretøy med hensyn til plassering og
montering av bakre kjennemerke på motorvogner og deres
tilhengere.

Gyldighet og utvidelse av godkjenninger som er gitt i
samsvar med direktiv 70/222/EØF
Nasjonale myndigheter skal tillate salg og ibruktaking av
kjøretøyer som er typegodkjent før datoen nevnt i artikkel 13
nr. 2 i forordning (EF) nr. 661/2009, og skal fortsette å gi
utvidelser av godkjenninger for disse kjøretøyene i henhold til
direktiv 70/222/EØF.

2. Søknaden skal utarbeides i samsvar med det mønsteret for
opplysningsdokumentet som er angitt i del 1 i vedlegg I.

Artikkel 4

3. Dersom de relevante kravene fastsatt i vedlegg II til denne
forordning er oppfylt, skal godkjenningsmyndigheten gi en EFtypegodkjenning samt et typegodkjenningsnummer i samsvar
med det nummereringssystemet som er angitt i vedlegg VII til
direktiv 2007/46/EF.

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, 8. november 2010.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
______
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VEDLEGG I
Administrative dokumenter for EF-typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere med hensyn til
plassering og montering av bakre kjennemerke
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DEL 1
Opplysningsdokument
MØNSTER
Opplysningsdokument nr. … om EF-typegodkjenning av en motorvogn eller tilhenger med hensyn til plassering og
montering av bakre kjennemerke.
Opplysningene nedenfor skal 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 nevnt i dette opplysningsdokumentet 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.

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 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(f)(g)

2.4.

Kjøretøyets hoveddimensjoner (utvendig)

2.4.2.

For understell med karosseri

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): ...............................................................

9.

KAROSSERI

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: .......................................................................................................................

25.8.2016

25.8.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

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: ...........................................................................................................
_______________
Forklarende merknader
(b)
(c)
( f)
(g)
(g8)
(h)

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 del A i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF.
Når en modell utføres med vanlig førerhus og med førerhus med liggeplass, angis masser og dimensjoner for begge utførelser.
ISO-standard 612: 1978 – Road vehicles – Dimensions of motor vehicles and towed vehicles – terms and definitions.
Definisjon nr. 6.3.
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.
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DEL 2
EF-typegodkjenningsdokument
MØNSTER
Format: A4 (210 × 297 mm)
EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT
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 motorvogn eller tilhenger med hensyn til plassering og
montering av bakre kjennemerke

i henhold til forordning (EU) nr. 1003/2010, sist endret ved forordning (EU) nr. ../...(1)
EF-typegodkjenningsnummer: ..........................................................................................................................................
Begrunnelse for utvidelse: .................................................................................................................................................
1

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 identifikasjon av typen(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 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.

6.

Sted:

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

7.

Dato:

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

8.

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

Vedlegg:

Opplysningspakke
Prøvingsrapport
______

(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 del A i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF.
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Tilføyelse
til EF-typegodkjenningsdokument nr. …
1.

Utfyllende opplysninger

1.1. Kort beskrivelse av kjøretøytype med hensyn til konstruksjon, dimensjoner, referanselinjer og
materialsammensetninger: .......................................................................................................................................
1.2. Beskrivelse av plasseringsstedet for bakre kjennemerke: . ......................................................................................
2.

Plasseringsstedet for bakre kjennemerke er egnet for montering av et kjennemerke med en størrelse på inntil
(mm): 520 × 120/340 × 240(1)

3.

Plasseringsstedet for bakre kjennemerke: til venstre for midten/på midten(1)

4.

Skjules plasseringsstedet for bakre kjennemerke dersom det monteres en mekanisk kopling: ja/nei(1)

5.

Merknader: ...............................................................................................................................................................
______

(1)

Stryk det som ikke passer.
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VEDLEGG II

Krav til plassering og montering av bakre kjennemerke
1.

KRAV

1.1.

Form og mål på plasseringssted for bakre kjennemerke.

1.1.1.

Plasseringsstedet skal bestå av en flat eller tilnærmet flat rektangulær flate med følgende minstemål:
enten
bredde: 520 mm
høyde: 120 mm
eller
bredde: 340 mm
høyde: 240 mm

1.1.2.

Flaten som skal dekkes av kjennemerket, kan ha huller eller åpninger.

1.1.2.1.

For kjøretøyer i gruppe M1 skal hullet eller åpningen ikke være bredere enn 40 mm, uten at lengden skal
tas i betraktning.

1.1.3.

Flaten som skal dekkes av kjennemerket, kan ha forhøyninger, forutsatt at disse stikker ut høyst 5,0 mm
i forhold til den nominelle flaten. Deler av svært myke materialer, som skumplast eller filt, som har som
formål å forhindre at kjennemerket vibrerer, skal ikke tas i betraktning.

1.2.

Plassering og montering av bakre kjennemerke.

1.2.1.

Plasseringsstedet skal være slik at kjennemerket etter at det er montert i samsvar med produsentens
anvisninger, har følgende egenskaper:

1.2.1.1.

Kjennemerkets plassering i forhold til kjøretøyets midtplan i lengderetningen:

1.2.1.1.1.

Kjennemerkets midtpunkt skal ikke plasseres til høyre for kjøretøyets midtplan i lengderetningen.

1.2.1.2.

Kjennemerkets plassering i forhold til kjøretøyets vertikalplan i lengderetningen:

1.2.1.2.1.

Kjennemerket skal plasseres vinkelrett på kjøretøyets plan i lengderetningen.

1.2.1.2.2.

Kjennemerkets venstre kant skal ikke plasseres til venstre for det vertikalplanet som er parallelt med
kjøretøyets midtplan i lengderetningen, og som berører kjøretøyet der dette er bredest.

1.2.1.3.

Kjennemerkets plassering i forhold til det vertikale tverrplanet:

1.2.1.3.1.

Kjennemerket kan ha en helling i forhold til vertikalplanet på:

1.2.1.3.1.1. minst – 5° og høyst 30°, forutsatt at kjennemerkets øvre kant ikke er plassert mer enn 1,20 m over bakken,
1.2.1.3.1.2. minst – 15° og høyst 5°, forutsatt at kjennemerkets øvre kant er plassert mer enn 1,20 m over bakken.
1.2.1.4.

Kjennemerkets høyde over bakken:

1.2.1.4.1.

Kjennemerkets nedre kant skal være minst 0,30 m over bakken.

1.2.1.4.2.

Kjennemerkets øvre kant skal være høyst 1,20 m over bakken. Dersom kjøretøyets konstruksjon gjør det
praktisk umulig å oppfylle høydekravet, kan høyden likevel overstige 1,20 m, men den må da være så nær
denne grensen som kjøretøyets egenskaper tillater, og ikke under noen omstendighet overstige 2 m.
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1.2.1.5.

Geometrisk synlighet:

1.2.1.5.1.

Dersom kjennemerkets øvre kant ikke er over 1,20 m fra bakken, skal kjennemerket være synlig i hele det
feltet som omfattes av følgende fire plan:

1.2.1.5.2.

–

to vertikalplan som berører kjennemerkets to sidekanter og danner en utadgående vinkel på 30° med
kjøretøyets midtplan i lengderetningen,

–

et plan som berører kjennemerkets øvre kant og danner en oppadgående vinkel på 15° med
horisontalplanet,

–

et horisontalplan som går gjennom kjennemerkets nedre kant.

Dersom kjennemerkets øvre kant er over 1,20 m fra bakken, skal kjennemerket være synlig i hele det feltet
som begrenses av følgende fire plan:
–

to vertikalplan som berører kjennemerkets to sidekanter og danner en utadgående vinkel på 30° med
kjøretøyets midtplan i lengderetningen,

–

et plan som berører kjennemerkets øvre kant og danner en oppadgående vinkel på 15° med
horisontalplanet,

–

et plan som berører kjennemerkets nedre kant og danner en nedadgående vinkel på 15° med
horisontalplanet.

1.2.1.6.

Mellom det monterte kjennemerket og flaten som kjennemerket er montert på, skal det langs hele
kjennemerkets kant være en avstand på høyst 5,0 mm.

1.2.1.6.1.

Den fastsatte største avstanden kan overskrides lokalt dersom den måles ved et hull eller en åpning i den
mønstrede nettingflaten eller mellom de parallelle stengene i grillflaten.

1.2.2.

Den faktiske plasseringen av og formen på kjennemerket som er montert i samsvar med nr. 1.2, og særlig
den resulterende krumningsradiusen, skal tas i betraktning når det gjelder kravene til lysinnretning for
bakre kjennemerke.

1.2.3.

Dersom plasseringsstedet for bakre kjennemerke skjules innenfor vinklene for geometrisk synlighet
på grunn av en eventuell mekanisk kopling, skal dette registreres i prøvingsrapporten og angis i EFtypegodkjenningsdokumentet.

2.

PRØVINGSMETODE

2.1.

Bestemmelse av kjennemerkets vertikale helning og høyde over bakken.

2.1.1.

Før målingene plasseres kjøretøyet på en jevn flate med kjøretøyets masse justert til den massen som
produsenten har oppgitt for kjøretøyet i driftsferdig stand, uten føreren.

2.1.2.

Dersom kjøretøyet er utstyrt med hydropneumatisk, hydraulisk eller pneumatisk fjæring eller en innretning
for automatisk nivåregulering etter belastning, skal det prøves med fjæringen eller innretningen i den
normalstilling som er angitt av produsenten.

2.1.3.

Dersom kjennemerket heller nedover, skal resultatet av målingen uttrykkes med minustegn.

2.2.

Forhøyninger måles vinkelrett direkte på den nominelle flaten som skal dekkes av kjennemerket.

2.3.

Målingen av avstanden mellom det monterte kjennemerkets kant og den faktiske flaten skal gjøres
vinkelrett direkte på den faktiske flaten som skal dekkes av kjennemerket.

2.4.

Kjennemerket som brukes til samsvarskontroll, skal ha en av de to størrelsene som er angitt i nr. 1.1.1.
____________
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2016/EØS/47/56

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1005/2010
av 8. november 2010

om krav til typegodkjenning av slepeinnretninger for motorvogner og om gjennomføring av
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkjenning for den
generelle sikkerheten for motorvogner, deres tilhengere og systemer, deler og separate tekniske
enheter beregnet på slike motorvogner(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —
under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til 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(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a), og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

4)

5)

Forordning (EF) nr. 661/2009 er en særforordning 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).
Forordning
(EF)
nr.
661/2009
opphever
rådsdirektiv 77/389/EØF av 17. mai 1977 om tilnærming
av medlemsstatenes lovgivning om slepeinnretninger
for motorvogner(3). Kravene i nevnte direktiv bør
overføres til denne forordning og om nødvendig endres
for å tilpasse dem til utviklingen i den vitenskapelige og
tekniske kunnskap.
Virkeområdet for denne forordning er i samsvar med
virkeområdet for direktiv 77/389/EØF og er derfor
begrenset til kjøretøyer i gruppe M og N.
Forordning (EF) nr. 661/2009 fastsetter grunnleggende
bestemmelser om krav til typegodkjenning av
motorvogner med hensyn til slepeinnretninger. Det bør
derfor fastsettes særlige framgangsmåter, prøvinger og
krav for slike typegodkjenninger.
Tiltakene fastsatt i denne forordning, er i samsvar med
uttalelse fra Den tekniske komité for motorvogner —

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 291 av 9.11.2010, s. 36, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 40/2012 av 30. mars 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving
og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43
av 2.8.2012, s. 17.
(1) EUT L 200 av 31.7.2009, s. 1.
(2) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1.
(3) EFT L 154 av 13.6.1977, s. 41.

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Virkeområde
Denne forordning får anvendelse på motorvogner i gruppe M
og N som definert i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF.
Artikkel 2
Definisjoner
I denne forordning menes med:
1) «kjøretøytype med hensyn til slepeinnretninger» kjøretøyer
som ikke skiller seg fra hverandre på så vesentlige punkter
som slepeinnretningenes egenskaper,
2) «slepeinnretning» en innretning i form av en krok, et øye
eller annet, for eksempel et slepestag eller slepetau, som et
forbindelsesledd kan festes til.
Artikkel 3
Bestemmelser for EF-typegodkjenning av et kjøretøy med
hensyn til slepeinnretninger
1. Produsenten eller dennes representant skal framlegge
for typegodkjenningsmyndigheten en søknad om EFtypegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til slepeinnretninger.
2. Søknaden skal utarbeides i samsvar med det mønsteret for
opplysningsdokumentet som er angitt i del 1 i vedlegg I.
3. Dersom de relevante kravene fastsatt i vedlegg II til denne
forordning er oppfylt, skal godkjenningsmyndigheten gi en EFtypegodkjenning samt et typegodkjenningsnummer i samsvar
med det nummereringssystemet som er angitt i vedlegg VII til
direktiv 2007/46/EF.
En medlemsstat kan ikke gi samme nummer til en annen
kjøretøytype.
4. Ved anvendelse av nr. 3 utsteder typegodkjenningsmyndigheten et EF-typegodkjenningsdokument i samsvar med
det mønsteret som er angitt i del 2 i vedlegg I.
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Artikkel 4
Gyldighet og utvidelse av godkjenninger som er gitt i samsvar med direktiv 77/389/EØF
Nasjonale myndigheter skal tillate salg og ibruktaking av kjøretøyer som er typegodkjent før datoen nevnt
i artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 661/2009, og skal fortsette å gi utvidelser av godkjenninger for disse
kjøretøyene i henhold til direktiv 77/389/EØF.
Artikkel 5
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, 8. november 2010.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
_____
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VEDLEGG I
Administrative dokumenter for EF-typegodkjenning av motorvogner med hensyn til slepeinnretninger
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DEL 1
Opplysningsdokument
MØNSTER
Opplysningsdokument nr. … om EF-typegodkjenning av en motorvogn med hensyn til slepeinnretninger.
Opplysningene nedenfor skal 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 nevnt i dette opplysningsdokumentet 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.

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 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(f)(g)

2.8.

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

2.11.5. Kjøretøyet er/er ikke(1) egnet som trekkvogn
12.

DIVERSE

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: . ..........................................................................................................................................................
__________________
(1)
(3)
(b)
(c)
( f)
(g)

Stryk det som ikke passer.
Oppgi høyeste og laveste verdi for hver variant.
Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke er relevante for beskrivelsen av den typen kjøretøy, del eller teknisk enhet
som omfattes av dette typegodkjenningsdokumentet, skal slike tegn angis i opplysningsdokumentet med symbolet «?» (f.eks.
ABC??123??).
Klassifisert i samsvar med definisjonene i del A i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF.
Når en modell utføres med vanlig førerhus og med førerhus med liggeplass, angis masser og dimensjoner for begge utførelser.
ISO-standard 612: 1978 - Road vehicles - Dimensions of motor vehicles and towed vehicles - terms and definitions.
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DEL 2
EF-typegodkjenningsdokument
MØNSTER
Format: A4 (210 × 297 mm)
EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT
Typegodkjenningsmyndighetens stempel
1

Melding om:
–

EF-typegodkjenning(1)

–

utvidelse av EF‑typegodkjenning(1)

–

nektelse av EF-typegodkjenning(1)

–

tilbakekalling av EF-typegodkjenning(1)

}

av en type kjøretøy med hensyn til slepeinnretninger

i henhold til forordning (EU) nr. 1005/2010, sist endret ved forordning (EU) nr. ../...(1)
EF-typegodkjenningsnummer: ..........................................................................................................................................
Begrunnelse for utvidelse: .................................................................................................................................................
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 identifikasjon av typen(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 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.

6.

Sted:

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

7.

Dato:

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

8.

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

Vedlegg:

Opplysningspakke
Prøvingsrapport
______

(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 opplysningsdokumentet med symbolet «?» (f.eks.
ABC??123??).
Som definert i del A i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF.
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Tilføyelse
til EF-typegodkjenningsdokument nr. …

1.

Utfyllende opplysninger

1.1. Kort beskrivelse av kjøretøytype med hensyn til konstruksjon, dimensjoner, referanselinjer og
materialsammensetninger: ..........................................................................................................................................
1.2. Samlet antall slepeinnretninger og deres plassering: . ................................................................................................
1.3. Metode for festing på kjøretøyet: ...............................................................................................................................
1.4. Kjøretøyets største teknisk tillatte totalmasse (kg): . ..................................................................................................
2.

Slepeinnretning(er) foran: avtakbar / ikke avtakbar(1) krok/øye/annet/(1)

3.

Slepeinnretning(er) bak: avtakbar / ikke avtakbar(1) krok/øye/annet/ingen/(1)

4.

Kjøretøyet er/er ikke(1) egnet som trekkvogn

5.

Merknader: . ................................................................................................................................................................
______

(1)

Stryk det som ikke passer.
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VEDLEGG II
Krav til slepeinnretninger
1.

SÆRLIGE KRAV

1.1.

Minste antall innretninger.

1.1.1. Alle motorvogner skal ha en slepeinnretning montert foran.
1.1.2. Kjøretøyer i gruppe M1, som definert i del A i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF, skal også ha en slepeinnretning
montert bak, med unntak av kjøretøyer som ikke er egnet som trekkvogn.
1.1.3. En slepeinnretning som er montert bak på kjøretøyet, kan erstattes med en mekanisk kopling som definert i
UN-ECE-reglement nr. 55(1), forutsatt at kravene i nr. 1.2.1 er oppfylt.
1.2.

Belastning og stabilitet

1.2.1. Enhver slepeinnretning som er montert på kjøretøyet, skal kunne motstå en statisk trekkraft og en statisk
trykkraft som minst tilsvarer halvparten av kjøretøyets største teknisk tillatte totalmasse.
2.

PRØVINGSMETODE

2.1.

Enhver slepeinnretning som er montert på kjøretøyet, skal påføres prøvingsbelastninger i form av både trekkog trykkraft.

2.2.

Prøvingsbelastningene skal påføres kjøretøyet vannrett i lengderetningen.
____________

(1)

EUT L 373 av 27.12.2006, s. 50.
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1008/2010
av 9. november 2010

om krav til typegodkjenning av vindusvisker- og vindusspyleranlegg for frontruten for visse
motorvogner og om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009
om krav til typegodkjenning for den generelle sikkerheten for motorvogner, deres tilhengere og
systemer, deler og separate tekniske enheter beregnet på slike motorvogner(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning
661/2009/EF 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(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a), og

av vindusspyleranlegg som separate tekniske enheter. Det
bør derfor fastsettes særlige framgangsmåter, prøver og
krav for slike typegodkjenninger.
5)

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Virkeområde

ut fra følgende betraktninger:

1)

Forordning (EF) nr. 661/2009 er en særforordning 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).

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

Denne forordning får anvendelse på motorvogner i gruppe
M1 som definert i vedlegg II til direktiv 2007/46/EØF som er
utstyrt med en frontrute, samt vindusspyleranlegg for frontruten
beregnet på montering i motorvogner i gruppe M1.
Artikkel 2
Definisjoner

2)

Forordning (EF) nr. 661/2009 opphever rådsdirektiv
78/318/EØF av 21. desember 1977 om tilnærming
av medlemsstatenes lovgivning om vindusvisker- og
vindusspyleranlegg for motorvogner(3). Kravene i
nevnte direktiv bør overføres til denne forordning og om
nødvendig endres for å tilpasse dem til utviklingen i den
vitenskapelige og tekniske kunnskap.

3)

Virkeområdet for denne forordning bør være i samsvar
med virkeområdet for 78/318/EØF og er derfor begrenset
til kjøretøyer i gruppe M1.

4)

Forordning (EF) nr. 661/2009 fastsetter grunnleggende
bestemmelser om krav til typegodkjenning av
motorvogner med hensyn til vindusvisker- og
vindusspyleranlegg for frontruten samt typegodkjenning

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 292 av 10.11.2010, s. 2, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 40/2012 av 30. mars 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving
og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43
av 2.8.2012, s. 17.
(1) EUT L 200 av 31.7.2009, s. 1.
(2) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1.
(3) EFT L 81 av 28.3.1978, s. 49.

I denne forordning menes med:
1)

«kjøretøytype med hensyn til vindusvisker- og
vindusspyleranlegg» kjøretøyer som ikke skiller seg fra
hverandre på vesentlige punkter som: vindusvisker- og
vindusspyleranleggets egenskaper, eller frontrutens form,
størrelse, egenskaper og montering,

2)

«type vindusspyleranlegg» en gruppe vindusspyleranlegg
på frontruten som ikke skiller seg fra hverandre
på vesentlige punkter som pumpeytelse, benyttede
materialer, beholderkapasitet, antall dyser, størrelse,
veggtykkelse og form på spyleranlegget,

3)

«motor» en forbrenningsmotor som går på enten flytende
eller gassformig drivstoff,

4)

«vindusviskeranlegg» et anlegg som består av en
innretning for å tørke av utsiden på frontruten, sammen
med tilbehør og betjeningsinnretninger som er nødvendig
for å slå på og av innretningen,
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5)

«viskerfelt» det/de området/områdene på frontruten som
viskerbladet tørker av under normale driftsforhold for
vindusviskeranlegget.

6)

«vindusviskeranlegg
med
intervallfunksjon»
en
automatisk,
ikke-kontinuerlig
drift
av
vindusviskeranlegget der det etter hver fullstendige
syklus er en periode der viskerne er stasjonære i en
bestemt hvilestilling,

7)

«vindusspyleranlegg» et anlegg som består av en
innretning for oppbevaring, overføring og påføring
av væske på utsiden av frontruten, sammen med de
betjeningsinnretningene som er nødvendige for å slå på
og av innretningen,

8)

«betjeningsinnretning for vindusspyler» den innretningen
som brukes til å starte eller stoppe vindusspyleranlegget
manuelt,

9)

«vindusspylerpumpe» en innretning for overføring av
væske fra spyleranleggets væskebeholder til utsiden av
frontruten,

10) «dyse» en innretning hvis retning kan innstilles, og som
sprøyter væske på frontruten,
11) «anlegg som er helt klargjort» et anlegg som er blitt
aktivert normalt i en bestemt periode, og der væsken
er blitt overført gjennom pumpen og rørsystemet og
gjennom dysen(e),

25.8.2016

18) «primære referansepunkter» hull, flater, merker eller
andre identifikasjonsmerker på kjøretøyets karosseri
eller understell der koordinatene X, Y og Z innenfor
det tredimensjonale referansesystemet er angitt av
kjøretøyprodusenten,
19) «kjøretøyets hovedstrømbryter» den innretningen som
brukes for å bringe kjøretøyets innebygde elektroniske
system fra å være avstengt, som når kjøretøyet er parkert
uten at føreren er til stede, til normal driftstilstand.
Artikkel 3
EF-typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til
vindusvisker- og vindusspyleranlegg for frontruten
1. Produsenten eller dennes representant skal framlegge
for typegodkjenningsmyndigheten en søknad om EFtypegodkjenning for et kjøretøy med hensyn til vindusviskerog vindusspyleranlegg for frontruten.
2. Søknaden skal utarbeides i samsvar med det mønsteret for
opplysningsdokumentet som er angitt i del 1 i vedlegg I.
3. Dersom de relevante kravene fastsatt i vedlegg III til
denne forordning er oppfylt, skal godkjenningsmyndigheten
gi en EF-typegodkjenning samt et typegodkjenningsnummer
i samsvar med det nummereringssystemet som er angitt i
vedlegg VII til direktiv 2007/46/EF.

12) «rengjort område» et tidligere tilsmusset område der det
ikke lenger finnes noen spor etter dråper og gjenværende
smuss etter at det har tørket helt,

En medlemsstat kan ikke gi samme nummer til en annen
kjøretøytype.

13) «synsfelt A» det prøvingsområdet A som er definert i
nr. 2.2 i vedlegg 18 til UN-ECE-reglement nr. 43(1),

4. Ved anvendelse av nr. 3 utsteder typegodkjenningsmyndigheten et EF-typegodkjenningsdokument i samsvar med
det mønsteret som er angitt i del 2 i vedlegg I.

14) «synsfelt B» det reduserte prøvingsområdet B som er
definert i nr. 2.4 i vedlegg 18 til UN-ECE-reglement
nr. 43, uten utelukkelse av det området som er definert i
nr. 2.4.1 i nevnte reglement,

Artikkel 4
EF-typegodkjenning av vindusspyleranlegg som separate
tekniske enheter

15) «torsoens fastsatte hellingsvinkel» vinkelen som er
målt mellom en loddrett linje gjennom R-punktet (eller
sitteplassens referansepunkt) og torsolinjen i en posisjon
tilsvarende den beregnede posisjonen for seteryggen som
fastsatt av kjøretøyprodusenten,

1. Produsenten
eller
dennes
representant
skal
framlegge søknaden om EF-typegodkjenning for en
type vindusspyleranlegg som separat teknisk enhet til
typegodkjenningsmyndigheten.

16) «R-punkt» eller «referansepunkt for sitteplass» et punkt
definert av kjøretøyprodusenten for hver sitteplass i
forhold til det tredimensjonale referansesystemet,

Søknaden skal utarbeides i samsvar med det mønsteret for
opplysningsdokumentet som er angitt i del 1 i vedlegg II.

17) «tredimensjonalt referansesystem» et referansesystem
som består av et vertikalt lengdeplan X-Z, et horisontalt
plan X-Y og et vertikalt tverrplan Y-Z i samsvar med
bestemmelsene i tillegg 2 til vedlegg III til denne
forordning,

2. Dersom de relevante kravene fastsatt i vedlegg III til
denne forordning er oppfylt, skal godkjenningsmyndigheten
gi en EF-typegodkjenning for en separat teknisk enhet
samt et typegodkjenningsnummer i samsvar med det
nummereringssystemet som er angitt i vedlegg VII til
direktiv 2007/46/EF.

(1)

EUT L 230 av 31.8.2010, s. 119.
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Artikkel 6

En medlemsstat kan ikke gi samme nummer til en annen type
separat teknisk enhet.

Gyldighet og utvidelse av godkjenninger som er gitt i
henhold til direktiv 78/318/EØF

3. Ved anvendelse av nr. 2 utsteder typegodkjenningsmyndigheten et EF-typegodkjenningsdokument i samsvar med
det mønsteret som er angitt i del 2 i vedlegg II.

Nasjonale myndigheter skal tillate salg og ibruktaking av
kjøretøyer og separate tekniske enheter som er typegodkjent før
datoen nevnt i artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 661/2009,
og skal fortsette å gi utvidelser av godkjenninger for disse
kjøretøyene og disse separate tekniske enhetene i henhold til
direktiv 78/318/EØF

Artikkel 5
EF-typegodkjenningsmerke for separate tekniske enheter
Alle separate tekniske enheter som samsvarer med en type
som det er utstedt en EF-typegodkjenning som separat teknisk
enhet for i henhold til denne forordning, skal være påført et
EF-typegodkjenningsmerke for separate tekniske enheter som
angitt i del 3 i vedlegg II.

Artikkel 7
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, 9. november 2010.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
______
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VEDLEGG I
Administrative dokumenter for EF-typegodkjenning av kjøretøyer med hensyn deres vindusvisker- og
vindusspyleranlegg for frontruten

25.8.2016
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DEL 1
Opplysningsdokument
MØNSTER

Opplysningsdokument nr. … om EF-typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til vindusvisker- og vindusspyleranlegg
for frontruten.
Opplysningene nedenfor skal gis 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 opplysningsdokumentet 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.

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 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: ........................................................................

3.

MOTOR(k)

3.2.

Forbrenningsmotor

3.2.1.8.

Største netto effekt(n): . ............................... kW ved ............................... min-1 (oppgitt av produsenten)

3.2.5.

Elektrisk system

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

3.3.

Elektrisk motor

3.3.1.1.

Største effekt over 1 time: ..................................................................................................................... kW

3.3.1.2.

Driftsspenning: ......................................................................................................................................... V

3.3.2.

Batteri

3.3.2.3.

Kapasitet: ........................................................................................................................ Ah (amperetimer)

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)

3.4.4.

Beskrivelse av energilagringsinnretningen: (batteri, kondensator, svinghjul/generator)
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3.4.4.5.

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

3.4.4.6.

Lader: i kjøretøyet/ekstern/uten(1)

4.

KRAFTOVERFØRING(p)

4.7.

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

9.

KAROSSERI

9.2.

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

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: ............................................................................................................

9.5.

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 samt kort beskrivelse av eventuelle elektriske/elektroniske
deler: .............................................................................................................................................................

9.6.

Vindusviskeranlegg for frontruten

9.6.1.

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

9.7.

Vindusspyleranlegg for frontruten

9.7.1.

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

9.8.

Avising og avdugging

9.8.2.

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

9.10.

Innvendig innredning

9.10.3.

Seter

9.10.3.5.

Koordinater for eller tegning av R-punktet

9.10.3.5.1.

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

9.10.3.6.

Torsoens fastsatte hellingsvinkel

9.10.3.6.1.

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

______________
Forklarende merknader
(1)

Stryk det som ikke passer.

(b)

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??).

(c)

Klassifisert i samsvar med definisjonene i del A i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF.

(k)

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 produsenten oppgi opplysninger tilsvarende dem som er nevnt her.

(n)

Fastsatt i samsvar med kravene i rådsdirektiv 80/1269/EØF (EFT L 375 av 31.12.1980, s. 46).

(p)

De nødvendige opplysningene skal gis for alle varianter som eventuelt foreslås.

(q)

For tilhengere: høyeste hastighet tillatt av produsenten.
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DEL 2
EF-typegodkjenningsdokument
MØNSTER
Format: A4 (210 × 297 mm)
EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT
Typegodkjenningsmyndighetens stempel
Melding om:1
–

EF-typegodkjenning(1)

–

utvidelse av typegodkjenning( )

–

nektelse av EF-typegodkjenning(1)

–

tilbakekalling av EFtypegodkjenning(1)

1

}

av en kjøretøytype med hensyn til vindusvisker- og
vindusspyleranlegget

i henhold til forordning (EF) nr. 1008/2010, sist endret ved forordning (EU) nr. ../...(1)
EF-typegodkjenningsnummer: ..........................................................................................................................................
Begrunnelse for utvidelse: .................................................................................................................................................

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 identifikasjon av typen(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 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.

6.

Sted:

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

7.

Dato:

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

8.

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

Vedlegg:

Opplysningspakke
Prøvingsrapport
______

(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 del A i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF.
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Tilføyelse
til EF-typegodkjenningsdokument nr. …

1.

Utfyllende opplysninger

1.1. Kort beskrivelse av kjøretøytype med hensyn til dets konstruksjon, dimensjoner, referanselinjer og
materialsammensetninger: .......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
1.2. Beskrivelse av vindusvisker- og vindusspyleranleggets virkemåte: . ......................................................................
1.3. Detaljert beskrivelse av vindusviskeranlegget (dvs. antall viskerblad, bladenes lengde, viskerarmen(e)s mål
o.l.): ..........................................................................................................................................................................
1.4. Detaljert beskrivelse av vindusspyleranlegget (dvs. antall dyser, antall åpninger per dyse, spylerpumpe,
spylervæskebeholder, rørledninger og deres montering på pumpe og dyser o.l.) ...................................................
1.5. Væskebeholderens kapasitet (liter): .........................................................................................................................
1.6. Kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet (i km/t): . ............................................................................................
2.

Rattside: venstre/høyre(1).

3.

System for venstrestyring og speilvendt system for høyrestyring: ja/nei(1)

4.

Aerodynamisk spoiler montert på viskerarmen/viskerbladet(1) på førersiden/i midten/på passasjersiden/ ........ (1)

5.

Merknader: ...............................................................................................................................................................
______

(1)

Stryk det som ikke passer.
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VEDLEGG II
Administrative dokumenter for EF-typegodkjenning av vindusspyleranlegg som separate tekniske enheter

Nr. 47/367
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DEL 1
Opplysningsdokument
MØNSTER

Opplysningsdokument nr. … om EF-typegodkjenning av vindusspyleranlegg som separate tekniske enheter.
Opplysningene nedenfor skal gis 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 opplysningsdokumentet har elektronisk
styrte funksjoner, skal det gis opplysninger om ytelse.
0.

GENERELT

0.1.

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

0.2.

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

0.3.

Den separate tekniske enheten er eventuelt slik merket for identifikasjon av typen(b): . .......................................

0.3.1. Merkingens plassering: . .........................................................................................................................................
0.5.

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

0.7.

For separate tekniske enheter: Plassering av og festemåte for EF-godkjenningsmerket: ......................................

0.8.

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

0.9.

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

9.7.

Vindusspyleranlegg for frontruten

9.7.1. Detaljert teknisk beskrivelse (herunder fotografier eller tegninger): .....................................................................
_____________
Forklarende merknader
(b)

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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DEL 2
EF-typegodkjenningsdokument
MØNSTER
Format: A4 (210 × 297 mm)
EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT
Typegodkjenningsmyndighetens stempel
Melding om:

1

–

EF-typegodkjenning(2)

–

utvidelse av typegodkjenning(1)

–

nektelse av EF-typegodkjenning(1)

–

tilbakekalling av EFtypegodkjenning(1)

}

av en type vindusspyleranlegg som separat teknisk enhet

i henhold til forordning (EF) nr. 1008/2010, sist endret ved forordning (EU) nr. ../...(1)
EF-typegodkjenningsnummer: ..........................................................................................................................................
Begrunnelse for utvidelse: .................................................................................................................................................
AVSNITT I
0.1.

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

0.2.

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

0.3.

Den separate tekniske enheten er eventuelt slik merket for identifikasjon av typen(2): . ........................................

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.

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: . ................................................................................................................................................................

Vedlegg:

Opplysningspakke
Prøvingsrapport

(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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Tilføyelse
til EF-typegodkjenningsdokument nr. …

1.

Utfyllende opplysninger

1.1.

Kort beskrivelse av typen separat teknisk enhet: ..................................................................................................

1.2.

Detaljert beskrivelse av vindusspyleranlegget:

1.2.1. Antall dyser: ..........................................................................................................................................................
1.2.2. Antall åpninger per dyse: ......................................................................................................................................
1.2.3. Beskrivelse av spyleranleggets rørledninger og deres montering på pumper og dyser: .......................................
1.2.4. Beskrivelse av spylerpumpe: ................................................................................................................................
1.2.5. Væskebeholderens kapasitet (liter): ......................................................................................................................
2.

Egnet til rattside: venstre/høyre(1)

3.

En del av anlegget kan være plassert i motorrommet: ja/nei(1)

4.

Separat teknisk enhet: Universell/kjøretøyspesifikk(1)

5.

Merknader: ............................................................................................................................................................

6.

Liste over kjøretøytyper som den separate tekniske enheten er blitt godkjent for (dersom relevant): .................

(1)

Stryk det som ikke passer.
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DEL 3
EF-typegodkjenningsmerke for separate tekniske enheter
1.

EF-typegodkjenningsmerket for 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 den separate tekniske enheten:
1

for Tyskland

11

for Det forente kongerike

24

for Irland

2

for Frankrike

12

for Østerrike

26

for Slovenia

3

for Italia

13

for Luxembourg

27

for Slovakia

4

for Nederland

17

for Finland

29

for Estland

5

for Sverige

18

for Danmark

32

for Latvia

6

for Belgia

19

for Romania

34

for Bulgaria

7

for Ungarn

20

for Polen

36

for Litauen

8

for Den tsjekkiske republikk

21

for Portugal

49

for Kypros

9

for Spania

23

for Hellas

50

for Malta

1.2. I nærheten av rektangelet skal det bære påført et «basisgodkjenningsnummer» som beskrevet i del 4 av
typegodkjenningsnummeret med to foranstilte sifre som angir løpenummeret tildelt til denne forordning eller
siste vesentlige tekniske endring av denne forordning. Løpenummeret er for tiden «00».
2.

EF-typegodkjenningsmerket for en separat teknisk enhet skal være påført på væskebeholderen for
vindusspyleranlegget på en slik måte at det er lett leselig og ikke kan slettes, selv når anlegget er montert på
kjøretøyet.

3.

Et eksempel på EF-typegodkjenningsmerke for en separat teknisk enhet er vist i figur 1.
Figur 1
Eksempel på EF-typegodkjenningsmerke for separate tekniske enheter

________________
Forklarende merknad
Tegnforklaring

Denne EF-typegodkjenningen for separate tekniske enheter ble utstedt av Nederland og har nummer 0046. De to
første sifrene «00» angir at den separate tekniske enheten ble godkjent i samsvar med denne forordning.

______
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VEDLEGG III

Krav til vindusvisker- og vindusspyleranlegg for frontruten
1.

SÆRLIGE KRAV

1.1.

Vindusviskeranlegg for frontruten.

1.1.1.

Alle kjøretøyer skal være utstyrt med et vindusviskeranlegg som fungerer når kjøretøyets hovedstrømbryter
er slått på, uten at føreren behøver å gjøre noe annet enn å sette bryteren som brukes til å slå på og av
vindusviskeranlegget, i på-stilling.

1.1.1.1.

Vindusviskeranlegget skal bestå av én eller flere viskerarmer som skal ha viskerblad som lett kan skiftes ut.

1.1.2.

Vindusviskerfeltet skal dekke minst 98 % av synsfelt A, som fastsatt i samsvar med tillegg 3 til vedlegg III.

1.1.3.

Vindusviskerfeltet skal dekke minst 80 % av synsfelt B, som fastsatt i samsvar med tillegg 3 til vedlegg III.

1.1.4.

Vindusviskerfeltet skal oppfylle kravene fastsatt i nr. 1.1.2 og 1.1.3 når anlegget brukes med en
viskerhastighet som tilsvarer nr. 1.1.5.1, og skal prøves under de forholdene som er fastsatt i nr. 2.1.102.1.10.3 i dette vedlegg.

1.1.5.

Vindusviskeranlegget skal ha minst to viskerhastighetsinnstillinger:

1.1.5.1.

En hastighet på minst 10 og høyst 55 sykluser per minutt.

1.1.5.2.

En hastighet på minst 45 fullstendige sykluser per minutt.

1.1.5.3.

Forskjellen mellom høyeste og laveste viskerhastighet skal være minst 15 sykluser per minutt.

1.1.5.4.

Intervallfunksjonen til vindusviskeranlegget kan brukes for å oppfylle kravene i nr. 1.1.5.1-1.1.5.3 i dette
vedlegg.

1.1.6.

Hastighetene nevnt i nr. 1.1.5-1.1.5.3 skal prøves under de forholdene som er angitt i nr. 2.1.1-2.1.6 og 2.1.8
i dette vedlegg.

1.1.7.

Når vindusviskeranlegget slås av som følge av at bryteren er satt i av-stilling, skal viskerarmen(e) og bladet/
bladene gå tilbake til hvilestilling.

1.1.8.

Vindusviskeranlegget skal kunne tåle å bli blokkert i minst 15 sekunder. Bruk av automatiske innretninger
for å beskytte strømkretsene er tillatt, forutsatt at det ikke kreves noen andre tiltak for nullstilling enn at
bryteren for vindusviskeranlegget betjenes.

1.1.9.

Vindusviskeranleggets evne til å tåle blokkering som nevnt i nr. 1.1.8 skal prøves under de forholdene som
er angitt i nr. 2.1.7 i dette vedlegg.

1.1.10.

Dersom vindusviskerarmen(e)s eller bladets/bladenes hvilestilling ikke er utenfor synsfelt B, som bestemt
i samsvar med tillegg 3 til vedlegg III, skal det være mulig å flytte viskerarmen(e) manuelt på en slik måte
at viskerbladet/-bladene kan løftes fra plasseringen på frontruten så frontruten kan rengjøres manuelt.

1.1.11.

Vindusviskeranlegget skal kunne fungere i to minutter på en tørr frontrute i en omgivelsestemperatur på
– 18 °C uten at ytelsen svekkes.

1.1.12.

Vindusviskeranleggets ytelse ved – 18 °C skal prøves under de forholdene som er angitt i nr. 2.1.11 i dette
vedlegg.

1.1.13.

Vindusviskeranlegget skal fortsatt oppfylle kravene i nr. 1.1.2. i dette vedlegg uten at dets ytelse svekkes,
når det kjøres på høyeste hastighet og kjøretøyet utsettes for en relativ vindhastighet som tilsvarer 80 %
av kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet eller 160 km/t, avhengig av hva som er lavest. Synsfelt A på
frontruten skal forberedes i samsvar med nr. 2.1.8 og 2.1.9 i dette vedlegg. De aerodynamiske virkningene
knyttet til størrelsen og formen på frontruten, viskerarmen(e) og viskerbladet/-bladene skal bestemmes
under disse forholdene, og skal også ta hensyn til nr. 2.1.9.1. Under prøvingen skal viskerbladet/-bladene
forbli i full kontakt med frontruten, og skal ikke løftes helt opp. Viskerbladet/-bladene skal forbli i full
kontakt med frontruten på det området som er fastsatt i nr. 1.1.2, for hver fullstendige syklus, og skal ikke
løftes delvis under verken oppadgående eller nedadgående bevegelse.
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1.2.

Vindusspyleranlegg for frontruten

1.2.1.

Alle kjøretøyer skal være utstyrt med et vindusspyleranlegg som fungerer når kjøretøyets hovedstrømbryter
er slått på, og som tåler de belastningene og det trykket som oppstår når dysene er tilstoppet og systemet er
aktivert i samsvar med framgangsmåten i nr. 2.2.1.1-2.2.1.1.2 i dette vedlegg.

1.2.2.

Vindusspyleranleggets ytelse skal ikke påvirkes negativt av at det utsettes for temperatursykluser i samsvar
med nr. 2.2.1-2.2.5 i dette vedlegg.

1.2.3.

Vindusspyleranlegget skal kunne sprøyte væske på målfeltet på frontruten uten at det oppstår lekkasje,
og uten at slanger løsner eller feil oppstår på dyser, under normale driftsforhold når det utsettes for
omgivelsestemperaturer på mellom – 18 °C og 80 °C. Heller ikke når dysene er tilstoppet, skal anlegget
vise noen tegn på lekkasjer eller at slanger løsner.

1.2.4.

Vindusspyleranlegget skal kunne levere en tilstrekkelig mengde væske til å rengjøre minst 60 % av synsfelt
A, som definert i samsvar med tillegg 3 til vedlegg III, under de forholdene som er angitt i nr. 2.2.6-2.2.6.4
i dette vedlegg.

1.2.5.

Vindusspyleranlegget skal kunne slås på manuelt ved hjelp av bryteren til spyleren. Aktivering og
deaktivering av anlegget kan dessuten være samordnet og kombinert med andre innretninger i kjøretøyet.

1.2.6.

Kapasiteten i beholderen som inneholder væske, skal ikke være under 1,0 liter.

2.

PRØVINGSMETODER

2.1.

Prøvingsforhold for vindusviskeranlegg

2.1.1.

Prøvingene beskrevet nedenfor skal utføres under de forholdene som er angitt i nr. 2.1.2–2.1.5, med mindre
annet er angitt.

2.1.2.

Omgivelsestemperaturen skal være 5–40 °C.

2.1.3.

Frontruten skal holdes konstant våt.

2.1.4.

For elektriske vindusviskeranlegg skal følgende tilleggsvilkår oppfylles:

2.1.4.1.

Alle batterier skal være helt oppladet når prøvingen startes.

2.1.4.2.

En eventuell motor skal være i drift med et turtall som ikke overstiger 30 % av motorturtallet ved største
effekt. Dersom dette viser seg å være praktisk umulig på grunn av særlige motorstyringsstrategier, for
eksempel for elektriske hybridkjøretøyer, skal det fastsettes et realistisk scenario som tar hensyn til
motorturtall, periodisk eller fullstendig fravær av en motor i drift under normale kjøreforhold. Dersom
vindusviskeranlegget kan oppfylle kravene uten at motoren er i drift, trenger ikke motoren å være i gang.

2.1.4.3.

Lyktene for nærlys skal være slått på.

2.1.4.4.

Alle monterte varmeanlegg, ventilasjonsanlegg og avisings- og avduggingsinnretninger (uansett hvor de
befinner seg i kjøretøyet) skal kjøres på største elektrisitetsforbruk.

2.1.5.

Trykkluft- eller vakuumdrevne vindusviskeranlegg skal kunne fungere kontinuerlig ved de foreskrevne
viskerhastighetene uansett motorturtall og motorbelastning eller laveste og høyeste batteriladenivå angitt
av produsenten for normal drift.

2.1.6.

Viskerhastigheten for vindusviskeranlegget skal oppfylle kravene i nr. 1.1.5–1.1.5.3 i dette vedlegg etter en
innledende driftstid på 20 minutter på en våt frontrute.

2.1.7.

Kravene i nr. 1.1.8 i dette vedlegg skal være oppfylt når viskerarmen holdes fast i en stilling som tilsvarer
en halv syklus i 15 sekunder, med frontruteviskerens bryter innstilt på høyeste viskerhastighet.

2.1.8.

Utsiden av frontruten skal avfettes grundig ved hjelp av denaturert sprit eller tilsvarende avfettingsmiddel.
Etter tørking skal en løsning med minst 3 % og høyst 10 % ammoniakk påføres. Når ruten igjen er tørr, skal
den tørkes over med en tørr bomullsklut.

2.1.9.

Et belegg av prøvingsblandingen, i samsvar med spesifikasjonene i tillegg 4 til vedlegg III, skal legges jevnt
ut over utsiden av frontruten og få tørke inn.
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2.1.9.1.

Når utsiden av frontruten er klargjort i samsvar med nr. 2.1.8 og 2.1.9, kan vindusspyleranlegget brukes
under de relevante prøvingene.

2.1.10.

Vindusviskerfeltet som angitt i nr. 1.1.4 i dette vedlegget skal bestemmes på følgende måte:

2.1.10.1.

Utsiden av frontruten skal behandles i samsvar med nr. 2.1.8 og 2.1.9.

2.1.10.2.

For å kontrollere at kravene i nr. 1.1.2 og 1.1.3 i dette vedlegg er oppfylt, skal vindusviskeranlegget slås på,
idet det tas hensyn til nr. 2.1.9.1, og det skal foretas en avtegning av viskerfeltet som sammenlignes med en
avtegning av synsfelt A og B som bestemt i tillegg 3 til vedlegg III.

2.1.10.3.

Den tekniske instansen kan samtykke i en alternativ prøvingsmetode (f.eks. virtuell prøving) for å
kontrollere at kravene i nr. 1.1.2 og 1.1.3 i dette vedlegg er oppfylt.

2.1.11.

Kravene i nr. 1.1.11 skal oppfylles ved en omgivelsestemperatur på – 18 ± 3 °C som kjøretøyet har vært
utsatt for i minst fire timer. Kjøretøyet skal være forberedt på drift under forholdene angitt i nr. 2.1.4–2.1.5.
Under prøvingen skal vindusviskeranlegget fungere normalt, men med høyeste viskerhastighet. Det er ikke
nødvendig å observere viskerfeltet.

2.2.

Prøvingsforhold for vindusspyleranlegg

2.2.1.

Prøving nr. 1: Vindusspyleranlegget skal fylles med vann så det er helt klargjort, og plasseres i en
omgivelsestemperatur på 20 ± 2 °C i minst fire timer. Vannet skal stabiliseres ved denne temperaturen.

2.2.1.1.

Alle dyseåpninger skal være tilstoppet, og bryteren til vindusspyleranlegget skal betjenes seks ganger på ett
minutt, hver gang i minst tre sekunder.

2.2.1.1.1. Dersom vindusspyleranlegget drives med førerens muskelkraft, skal den kraften som anvendes, være 11,0–
13,5 daN dersom det brukes en håndpumpe. Kraften som anvendes, skal være 40,0–44,5 daN dersom det
brukes en fotpumpe.
2.2.1.1.2. For elektriske pumper skal prøvespenningen minst være lik merkespenningen, og ikke overstige
merkespenningen pluss 2 volt.
2.2.1.2.

Vindusspyleranleggets ytelse ved avslutningen av prøvingen skal være i samsvar med nr. 1.2.3 i dette
vedlegg.

2.2.2.

Prøving nr. 2: Vindusspyleranlegget skal fylles med vann så det er helt klargjort, og plasseres i en
omgivelsestemperatur på 18 ± 3 °C i minst fire timer. Vannet behøver ikke stabiliseres ved denne
temperaturen.

2.2.2.1.

Bryteren til vindusspyleranlegget skal betjenes seks ganger på ett minutt, hver gang i minst tre sekunder,
i samsvar med nr. 2.2.1.1.1 og 2.2.1.1.2. Anlegget skal deretter plasseres i en omgivelsestemperatur
på 20 ± 2 °C helt til isen er fullstendig tint. Vannet behøver ikke stabiliseres ved denne temperaturen.
Vindusspyleranleggets ytelse skal deretter kontrolleres ved at anlegget aktiveres i samsvar med nr. 2.2.1.1–
2.2.1.2.

2.2.3.

Prøving nr. 3: Eksponeringsprøving ved lav temperatur.

2.2.3.1.

Vindusspyleranlegget skal fylles med vann så det er helt klargjort, og plasseres i en omgivelsestemperatur
på 18 ± 3 °C i minst fire timer, slik at alt vannet i spyleranlegget er fryst. Anlegget skal deretter plasseres
i en omgivelsestemperatur på 20 ± 2 °C helt til isen er fullstendig tint, men ikke lenger enn fire timer.
Denne syklusen med frysing/tining gjentas seks ganger. Til slutt, når vindusspyleranlegget plasseres i en
omgivelsestemperatur på 20 ± 2 °C og isen er fullstendig tint, selv om vannet ikke behøver å stabiliseres
ved denne temperaturen, skal vindusspyleranleggets ytelse kontrolleres ved at anlegget aktiveres i samsvar
med nr. 2.2.1.1–2.2.1.2.

2.2.3.2.

Vindusspyleranlegget skal fylles så det er helt klargjort, med en vindusspylervæske for lave temperaturer
som består av en 50 % løsning av metanol, eller alternativt isopropylalkohol, i vann med en hardhet som
ikke overstiger 205 mg/l (Ca). Vindusspyleranlegget skal plasseres i en omgivelsestemperatur på 18 ± 3 °C
i minst fire timer. Væsken behøver ikke stabiliseres ved denne temperaturen. Vindusspyleranleggets ytelse
skal deretter kontrolleres ved at anlegget aktiveres i samsvar med nr. 2.2.1.1–2.2.1.2.

2.2.4.

Prøving nr. 4: Eksponeringsprøving ved høy temperatur.

2.2.4.1.

Dersom en del av vindusspyleranlegget er plassert i motorrommet, skal det fylles med vann så det er helt
klargjort, og plasseres i en omgivelsestemperatur på 80 ± 3 °C i minst åtte timer. Vannet behøver ikke
stabiliseres ved denne temperaturen. Vindusspyleranleggets ytelse skal deretter kontrolleres ved at anlegget
aktiveres i samsvar med nr. 2.2.1.1–2.2.1.2.
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2.2.4.2.

Dersom ingen deler av vindusspyleranlegget er plassert i motorrommet, skal anlegget fylles med vann så det
er helt klargjort, og plasseres i en omgivelsestemperatur på 80 ± 3 °C i minst åtte timer. Vannet behøver ikke
stabiliseres ved denne temperaturen. Deretter plasseres vindusspyleranlegget i en omgivelsestemperatur
på 20 ± 2 °C. Når vannets temperatur er stabilisert, skal vindusspyleranleggets ytelse kontrolleres ved
at anlegget aktiveres i samsvar med nr. 2.2.1.1–2.2.1.2. Etter dette skal vindusspyleranlegget fylles med
vann så det er helt klargjort, og plasseres i en omgivelsestemperatur på 60 ± 3 °C i minst åtte timer. Vannet
behøver ikke stabiliseres ved denne temperaturen. Vindusspyleranleggets ytelse skal deretter kontrolleres
ved at anlegget aktiveres i samsvar med nr. 2.2.1.1–2.2.1.2. Alternativt kan produsenten be om at
vindusspyleranlegget prøves under de forholdene som er angitt i nr. 2.2.4.1.

2.2.5.

Prøvingene av vindusspyleranlegget som fastsatt i nr. 2.2.1–2.2.4.2 skal utføres i rekkefølge på samme
vindusspyleranlegg. Anlegget kan enten prøves slik det er montert på kjøretøytypen som det er søkt om EFtypegodkjenning for, eller separat. I tilfelle det søkes om EF-typegodkjenning for en separat teknisk enhet,
skal anlegget prøves separat.

2.2.6.

Prøving nr. 5: Prøving av vindusspyleranleggets effektivitet.

2.2.6.1.

Vindusspyleranlegget skal fylles med vann så det er helt klargjort. Når kjøretøyet er stanset og uten merkbar
vindpåvirkning, rettes dysen(e) om mulig mot målområdet på utsiden av frontruten.

2.2.6.2.

Utsiden av frontruten skal behandles som angitt i nr. 2.1.8 og 2.1.9 i dette vedlegg.

2.2.6.3.

Vindusspyleranlegget skal aktiveres etter produsentens anvisninger, idet det tas hensyn til nr. 2.2.1.1.1
og 2.2.1.1.2 i dette vedlegg. Prøvingens samlede varighet skal ikke overstige 10 fullstendige automatiske
driftssykluser av vindusviskeranlegget ved høyeste viskerhastighet.

2.2.6.4.

For å kontrollere at kravene i nr. 1.1.4 i dette vedlegg er oppfylt, skal det foretas en avtegning av det
relevante rengjorte området, som sammenlignes med en avtegning av synsfelt A som fastsatt i tillegg 3 til
vedlegg III. Dersom det er helt tydelig for observatøren at kravene er oppfylt, er det ikke nødvendig å utføre
avtegningene.

2.2.7.

Prøvingen som fastsatt i nr. 2.2.6–2.2.6.4 skal alltid utføres på den kjøretøytypen som det er søkt om EFtypegodkjenning for, også når det er en godkjent separat teknisk enhet som er montert på kjøretøyet.
______

Tillegg 1
Framgangsmåte for kontroll av R-punktet eller referansepunkt for sitteplass
R-punktet eller referansepunktet for sitteplass skal bestemmes i samsvar med bestemmelsene fastsatt i vedlegg 3 til
UN-ECE-reglement nr. 17(1).
(1)

EUT L 373 av 27.12.2006, s. 1.
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Tillegg 2

Framgangsmåte for bestemmelse av primære referansepunkter i det tredimensjonale referansesystemet
Det dimensjonelle forholdet mellom primære referansepunkter på tegninger og deres plassering på det faktiske
kjøretøyet skal fastslås i samsvar med bestemmelsene fastsatt i vedlegg 4 til UN-ECE-reglement nr. 125(1).
_______________
(1)

EUT L 200 av 31.7.2010, s. 38.

______

Tillegg 3

Framgangsmåte for bestemmelse av synsfelt gjennom kjøretøyers frontruter
Synsfelt A og B skal fastslås i samsvar med bestemmelsene fastsatt i vedlegg 18 til UN-ECE-reglement nr. 43.
______

25.8.2016

25.8.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Tillegg 4

Spesifikasjoner for prøvingsblanding for vindusvisker- og vindusspyleranlegg
1.

Prøvingsblandingen nevnt i nr. 2.1.9 i vedlegg III skal bestå av følgende:

1.1.

Vann, med en hardhet på under 205 mg/l (Ca): 92,5 volumprosent.

1.2.

Mettet vandig saltløsning (natriumklorid): 5,0 volumprosent.

1.3.

Støv, i samsvar med spesifikasjonene i nr. 1.3.1–1.3.2.6 under: 2,5 volumprosent.

1.3.1.

Spesifikasjoner for analyse av prøvingsstøv

1.3.1.1. 68 ± 1 % SiO2 i masseprosent
1.3.1.2. 4 ± 1 % Fe2O3 i masseprosent
1.3.1.3. 16 ± 1 % Al2O3 i masseprosent
1.3.1.4. 3 ± 1 % CaO i masseprosent
1.3.1.5. 1,0 ± 0,5 % MgO i masseprosent
1.3.1.6. 4 ± 1 % alkalisk stoff i masseprosent
1.3.1.7. 2,5 ± 0,5 % glødetap i masseprosent
1.3.2.

Spesifikasjoner for fordeling av grovkornet støv etter partikkelstørrelse

1.3.2.1. 12 ± 2 % med en partikkelstørrelse på 0–5 μm
1.3.2.2. 12 ± 3 % med en partikkelstørrelse på 5–10 μm
1.3.2.3. 14 ± 3 % med en partikkelstørrelse på 10–20 μm
1.3.2.4. 23 ± 3 % med en partikkelstørrelse på 20–40 μm
1.3.2.5. 30 ± 3 % med en partikkelstørrelse på 40–80 μm
1.3.2.6. 9 ± 3 % med en partikkelstørrelse på 80–200 μm
____________
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1009/2010
av 9. november 2010

om krav til typegodkjenning av hjulavskjerming på visse motorvogner og om gjennomføring av
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkjenning for den
generelle sikkerheten for motorvogner, deres tilhengere og systemer, deler og separate tekniske
enheter beregnet på slike motorvogner(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —
under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til 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(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a), og

5)

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
Virkeområde
Denne forordning får anvendelse på motorvogner i gruppe M1
som definert i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF.

ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

4)

Forordning (EF) nr. 661/2009 er en særforordning 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).
Forordning (EF) nr. 661/2009 opphever rådsdirektiv
78/549/EØF av 12. juni 1978 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om hjulavskjerming på
motorvogner(3). Kravene i nevnte direktiv bør overføres
til denne forordning og om nødvendig endres for å tilpasse
dem til utviklingen i den vitenskapelige og tekniske
kunnskap.
Virkeområdet for denne forordning bør være i samsvar
med virkeområdet for 78/549/EØF og er derfor begrenset
til kjøretøyer i gruppe M1.
Forordning (EF) nr. 661/2009 fastsetter grunnleggende
bestemmelser om krav til typegodkjenning av visse
motorvogner med hensyn til hjulavskjerming. Det bør
derfor også fastsettes særlige framgangsmåter, prøvinger
og krav for slike typegodkjenninger.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 292 av 10.11.2010, s. 21, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 40/2012 av 30. mars 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr.
43 av 2.8.2012, s. 17.
(1) EUT L 200 av 31.7.2009, s. 1.
(2) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1.
(3) EFT L 168 av 26.6.1978, s. 45.

Artikkel 2
Definisjoner
I denne forordning menes med:

1) «kjøretøytype med hensyn til hjulavskjerming» kjøretøyer
som ikke skiller seg fra hverandre på vesentlige områder
som hjulavskjermingens egenskaper eller den minste
og største dimensjonen på dekk og hjul som er egnet
for montering, idet det tas hensyn til dekkomfang,
felgdimensjoner og innpressingsdybder,

2) «dekkomfang» et dekks største tverrsnittsbredde og ytre
diameter, herunder toleranser som tillatt og angitt i samsvar
med dekkets delgodkjenning,

3) «snøgrepsinnretning» en snøkjetting eller tilsvarende
innretning som sikrer trekkraft på snø, som skal kunne
monteres på kjøretøyets dekk-/hjulkombinasjon, og som i
seg selv ikke er et vinterdekk, et helårsdekk eller en annen
type dekk.

Artikkel 3
Bestemmelser for EF-typegodkjenning av et kjøretøy med
hensyn til hjulavskjerming
1. Produsenten eller dennes representant skal framlegge
for typegodkjenningsmyndigheten en søknad om EFtypegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til hjulavskjerming.
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Artikkel 4

2. Søknaden skal utarbeides i samsvar med det mønsteret for
opplysningsdokumentet som er angitt i del 1 i vedlegg I.

Gyldighet og utvidelse av godkjenninger som er gitt i
henhold til direktiv 78/549/EØF

3. Dersom de relevante kravene fastsatt i vedlegg II til denne
forordning er oppfylt, skal godkjenningsmyndigheten gi en EFtypegodkjenning samt et typegodkjenningsnummer i samsvar
med det nummereringssystemet som er angitt i vedlegg VII til
direktiv 2007/46/EF.

Nasjonale myndigheter skal tillate salg og ibruktaking av
kjøretøyer som er typegodkjent før datoen nevnt i artikkel 13
nr. 2 i forordning (EF) nr. 661/2009, og skal fortsette å gi
utvidelser av godkjenninger for disse kjøretøyene i henhold til
direktiv 78/549/EØF.

En medlemsstat kan ikke gi samme nummer til en annen
kjøretøytype.

Artikkel 5
Ikrafttredelse

4. Ved anvendelse av nr. 3 utsteder typegodkjenningsmyndigheten et EF-typegodkjenningsdokument i samsvar med
det mønsteret som er angitt i del 2 i vedlegg I.

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. november 2010.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

______
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VEDLEGG I
Administrative dokumenter for EF-typegodkjenning av motorvogner med hensyn til hjulavskjerming
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DEL 1
Opplysningsdokument
MØNSTER
Opplysningsdokument nr. … om EF-typegodkjenning av en motorvogn med hensyn til hjulavskjerming.
Opplysningene nedenfor skal 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 tekniske enhetene nevnt i dette opplysningsdokumentet har elektronisk styrte
funksjoner, må det gis opplysninger om ytelse.
0.

GENERELT

0.1.

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

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 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: ............................................................................

1.3.

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): .....................................................................................

2.

MASSER OG DIMENSJONER(f)(g)

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): . .........

2.4.

Kjøretøyets hoveddimensjoner (utvendig)

2.4.1.

For understell uten karosseri
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2.4.1.2.

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

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

2.4.2.2.

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

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
monteres 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): .........................

6.

HJULOPPHENG

6.2.1.

Nivåregulering: ja/nei/ekstrautstyr(1)

6.6.

Dekk og hjul

6.6.1.

Dekk-/hjulkombinasjon(er)
a) For dekk oppgis dimensjonsbetegnelse.
b) For hjul oppgis felgdimensjon(er) og innpressingsdybde(r).

6.6.1.1.

Aksler

6.6.1.1.1. Aksel 1: . ..........................................................................................................................................................
6.6.1.1.2. Aksel 2: . ..........................................................................................................................................................
osv.
6.6.4.

Beskrivelse av snøgrepsinnretning(er) og dekk-/hjulkombinasjon(er) for for- og/eller bakakselen som
produsenten anbefaler for kjøretøygruppen: ...................................................................................................

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 II til denne forordning, idet det tas hensyn til ekstreme dekk-/
hjulkombinasjoner: ..........................................................................................................................................

_____________
Forklarende merknader
(1)

Stryk det som ikke passer.

(b)

Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke er relevante for beskrivelsen av den typen kjøretøy, del eller teknisk enhet
som omfattes av dette typegodkjenningsdokumentet, skal slike tegn angis i opplysningsdokumentet med symbolet «?» (f.eks.
ABC??123??).

(c)

Klassifisert i samsvar med definisjonene i del A i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF.

( f)

Når en modell utføres med vanlig førerhus og med førerhus med liggeplass, angis masser og dimensjoner for begge utførelser.

(g)

ISO-standard 612: 1978 - Road vehicles - Dimensions of motor vehicles and towed vehicles - terms and definitions.

(g4) Definisjon nr. 6.5.
(g7) Definisjon nr. 6.2.
(g8) Definisjon nr. 6.3.
(h)

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.

25.8.2016

25.8.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

DEL 2
EF-typegodkjenningsdokument
MØNSTER
Format: A4 (210 × 297 mm)
EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT
Typegodkjenningsmyndighetens stempel
Melding om:1
–

EF-typegodkjenning(1)

–

utvidelse av EF‑typegodkjenning( )

–

nektelse av EF-typegodkjenning(1)

–

tilbakekalling av EF-typegodkjenning(1)

1

}

av en type kjøretøy med hensyn til hjulavskjerming

i henhold til forordning (EU) nr. 1009/2010, sist endret ved forordning (EU) nr. ../...(1)
EF-typegodkjenningsnummer: ...........................................................................................................................................
Begrunnelse for utvidelse: ..................................................................................................................................................

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 identifikasjon av typen(2): ........................................................................

0.3.1. Merkingens plassering: . .........................................................................................................................................
0.4.

Kjøretøygruppe(3): . ................................................................................................................................................

0.5.

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

0.8.

Monteringsanleggets/-anleggenes adresse: ............................................................................................................

0.9.

Navn 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.

6.

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

7.

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

8.

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

Vedlegg:

Opplysningspakke
Prøvingsrapport
______

(1)
(2)
(3)

Stryk det som ikke passer.
Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke er relevante for beskrivelsen av den typen kjøretøy, del eller teknisk enhet
som omfattes av dette typegodkjenningsdokumentet, skal slike tegn angis i opplysningsdokumentet med symbolet «?» (f.eks.
ABC??123??).
Som definert i del A i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF.
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Tilføyelse
til EF-typegodkjenningsdokument nr. …

1.

Utfyllende opplysninger:

1.1. Kort beskrivelse av kjøretøytype med hensyn til dets konstruksjon, dimensjoner, referanselinjer og
materialsammensetninger: . .......................................................................................................................................
1.2. Beskrivelse av hjulavskjerming: ...............................................................................................................................
1.3. Dekk-/hjulkombinasjon(er) (herunder dekkdimensjon, felgdimensjon og innpressingsdybde): ..............................
1.4. Beskrivelse av den typen snøgrepsinnretning(er) som kan brukes: ..........................................................................
1.5. Dekk-/hjulkombinasjon(er) (herunder dekkdimensjon, felgdimensjon og innpressingsdybde) som skal brukes
sammen med snøgrepsinnretning(er): .......................................................................................................................
2.

Drivaksel/drivaksler med permanent drift: aksel 1/aksel 2/................................................................................... (1)

3.

Hjulopphenget kan høydejusteres: ja/nei(1)

4.

Hjulavskjermingen er avtakbar/ikke avtakbar(1) som en enhet/i deler(1)

5.

Merknader: ................................................................................................................................................................

______

(1)

Stryk det som ikke passer.
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VEDLEGG II
Krav til hjulavskjerming

1.

GENERELLE KRAV

1.1.

Motorvognen skal være utstyrt med hjulavskjerming for hvert hjul.

1.2.

Hjulavskjermingen kan bestå av karosserideler eller separate skvettskjermer og skal være slik konstruert at den
i størst mulig utstrekning beskytter andre trafikanter mot steinsprut, søle, is, snø og vann samt reduserer faren
for å komme i kontakt med hjul i bevegelse.

2.

SÆRLIGE KRAV

2.1.

Hjulavskjermingen skal oppfylle følgende krav med kjøretøyets masse justert til den massen som produsenten
har oppgitt for kjøretøyet i driftsferdig stand, med en ekstra passasjer i første seterad og styrende hjul rettet
framover.

2.1.1.

Innenfor et område begrenset av de radialplan som danner en vinkel på 30° forover og 50° bakover fra
hjulsenteret (se figur 1), skal den totale bredden (q) på hjulavskjermingen minst være tilstrekkelig til å skjerme
den totale dekkbredden (b), tatt i betraktning dekkomfanget og ekstreme dekk-/hjulkombinasjoner, som angitt
av produsenten. Når det gjelder tvillinghjul, skal dekkomfang og den totale bredden (t) av begge dekkene tas
i betraktning.

2.1.1.1. Ved bestemmelse av breddene nevnt i nr. 2.1.1 skal preging, dekorasjoner og beskyttelsesbånd eller -ribber på
dekksidene ikke medregnes.
2.1.2.

Den bakerste delen av hjulavskjermingen skal ikke gå utover et horisontalplan som ligger 150 mm over
hjulenes rotasjonsakse, og dessuten gjelder følgende:

2.1.2.1. For enkeltmonterte hjul skal skjæringspunktet mellom hjulavskjermingens bakkant og horisontalplanet, som
definert i nr. 2.1.2 (se punkt A i figur 1), ligge utenfor dekkets midtplan i lengderetningen.
2.1.2.2. For tvillinghjul skal skjæringspunktet mellom hjulavskjermingens bakkant og horisontalplanet, som definert i
nr. 2.1.2 (se punkt A i figur 1), ligge utenfor det ytterste dekkets midtplan i lengderetningen.
2.1.3.

Hjulavskjermingen skal være slik utformet og plassert at den ligger så nær dekket som mulig. Særlig innenfor
området begrenset av radialplanene nevnt i nr. 2.1.1 skal den oppfylle følgende krav:

2.1.3.1. Dybden (p) på fordypningen i dekkaksens vertikalplan skal minst være 30 mm, målt fra den ytterste og innerste
kanten på hjulavskjermingen ved det vertikalplanet i lengderetningen som går gjennom dekkets sentrum inne i
hjulavskjermingen. Denne dybden (p) kan gradvis reduseres til null mot de radialplan som er nevnt i nr. 2.1.1.
2.1.3.2. Avstanden (c) mellom hjulavskjermingens underkanter og aksen gjennom hjulenes sentrum skal ikke være
mer enn 2 × r, der radien (r) er dekkets statiske radius.
2.1.4.

For kjøretøyer med oppheng som er regulerbart i høyden, skal ovennevnte krav være oppfylt når kjøretøyet har
normal innstilling under kjøring, som oppgitt av produsenten.

2.2.

Hjulavskjermingen kan bestå av flere deler, forutsatt at det ikke er åpninger mellom eller i de enkelte deler når
de er montert.

2.3.

Hjulavskjermingen skal være solid festet. Den kan likevel være avtakbar, enten som en enhet eller i deler.

3.

BRUK AV SNØGREPSINNRETNINGER

3.1.

For kjøretøyer med drift på bare to hjul skal produsenten sertifisere at kjøretøyet er slik konstruert at minst
én type snøgrepsinnretning kan brukes på minst én av de dekk-/hjulkombinasjonene som er godkjent for
kjøretøyets drivaksel. Snøgrepsinnretningen og dekk-/hjulkombinasjonen(e) som er egnet for kjøretøytypen,
skal være angitt av produsenten i nr. 6.6.4 i opplysningsdokumentet.
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3.2.

For kjøretøyer med drift på alle hjul, herunder kjøretøyer med drivaksler som kan koples ut manuelt eller
automatisk, skal produsenten sertifisere at kjøretøyet er slik konstruert at minst én type snøgrepsinnretning
kan brukes på minst én av de dekk‑/hjulkombinasjonene som er godkjent for den drivakselen i kjøretøyet som
ikke kan koples ut. Snøgrepsinnretningen og dekk-/hjulkombinasjonen(e) som er egnet for kjøretøytypen, skal
være angitt av produsenten i nr. 6.6.4 i opplysningsdokumentet.

3.3.

Kjøretøyprodusenten skal i kjøretøyets instruksjonsbok gi relevante anvisninger om riktig bruk av angitte
snøgrepsinnretninger, og anvisningene skal være på nasjonalspråket eller på minst ett av nasjonalspråkene i
landet der kjøretøyet tilbys for salg.
Figur 1
Illustrasjon av hjulavskjerming

________________
Forklarende merknad
(1)

Dekkbredden (b) måles øverst på dekket (dekkets tverrsnittsbredde mellom radialplanene nevnt i nr. 2.1.1).

____________
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 19/2011

Nr. 47/387

2016/EØS/47/59

av 11. januar 2011
om krav til typegodkjenning av lovfestet produsentmerke og kjøretøyets understellsnummer for
motorvogner og deres tilhengere og om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkjenning for den generelle sikkerheten for motorvogner, deres
tilhengere og systemer, deler og separate tekniske enheter beregnet på slike motorvogner(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

bør overføres til denne forordning og om nødvendig
endres for å tilpasses til utviklingen i den vitenskapelige
kunnskap.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

3)

Forordning (EF) nr. 661/2009 fastsetter grunnleggende
bestemmelser om krav til typegodkjenning av kjøretøyer
med hensyn til metoder for kjøretøyidentifikasjon. Det bør
derfor også fastsettes særlige framgangsmåter, prøvinger
og krav for slike typegodkjenninger.

4)

Ettersom det ikke finnes et harmonisert regelverk for
største tillatte totalmasse eller største tillatte masse
på aksler eller akselgrupper på tunge kjøretøyer,
beskriver europaparlaments- og rådsdirektiv 97/27/
EF av 22. juli 1997 om masse og dimensjoner for visse
grupper motorvogner og deres tilhengere og om endring
av direktiv 70/156/EØF(4) hvordan største tillatte masse
ved registrering/i bruk skal fastsettes i forbindelse med
registrering, ibruktaking eller bruk av tunge kjøretøyer
i en medlemsstat. Derfor bør største tillatte masse ved
registrering/i bruk inngå i mønsteret for det lovfestede
produsentmerket. Av trafikksikkerhetshensyn bør også
største tillatte masse på en akselgruppe inngå.

5)

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

under henvisning til 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(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a), og

ut fra følgende betraktninger:

1)

Forordning (EF) nr. 661/2009 er en særforordning 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)

Forordning (EF) nr. 661/2009 opphever rådsdirektiv
76/114/EØF av 18. desember 1975 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om lovfestede kjennemerker
og preginger på motorvogner og deres tilhengere, og deres
plassering og festemåte(3). Kravene i nevnte direktiv

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 8 av 12.1.2011, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 40/2012 av 30. mars 2012 om endring
av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og
sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av
2.8.2012, s. 17.
(1) EUT L 200 av 31.7.2009, s. 1.
(2) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1.
(3) EFT L 24 av 30.1.1976, s. 1.

(4)

EFT L 233 av 25.8.1997, s. 1.
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2. Søknaden skal utarbeides i samsvar med det mønsteret for
opplysningsdokumentet som er angitt i del A i vedlegg III.

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1

3. Dersom godkjenningsmyndigheten eller den tekniske
instansen finner det nødvendig, skal produsenten stille
et kjøretøy som er representativt for den typen som skal
godkjennes, til rådighet for kontroll.

Virkeområde
Denne forordning får anvendelse på ferdigoppbygde og delvis
oppbygde kjøretøyer i gruppe M, N og O.
Artikkel 2

4. Dersom de relevante kravene fastsatt i vedlegg I og II til
denne forordning er oppfylt, skal godkjenningsmyndigheten gi
en typegodkjenning i samsvar med det nummereringssystemet
som er angitt i vedlegg VII til direktiv 2007/46/EF.

Definisjoner
I denne forordning menes med:
1) «lovfestet produsentmerke» et skilt eller en etikett som
er festet på kjøretøyet av produsenten, og som angir de
viktigste tekniske egenskapene som er nødvendige for å
identifisere kjøretøyet og gi vedkommende myndigheter
relevante opplysninger om største tillatte totalmasser,

En medlemsstat kan ikke gi samme nummer til en annen
kjøretøytype.
5. Ved anvendelse av nr. 4 skal typegodkjenningsmyndigheten utstede et EF-typegodkjenningsdokument i
samsvar med mønsteret som er angitt i del B i vedlegg III.

2) «kjøretøyets understellsnummer» den alfanumeriske koden
som er tildelt til kjøretøyet av produsenten for å sikre
korrekt identifikasjon av alle kjøretøyer,

Artikkel 4

3) «kjøretøytype» en gruppe kjøretøyer som definert i del B i
vedlegg II til direktiv 2007/46/EF.

Gyldighet og utvidelse av EF-typegodkjenninger som er
gitt i henhold til direktiv 76/114/EØF

Artikkel 3

Nasjonale myndigheter skal tillate salg og ibruktaking av
kjøretøyer som er typegodkjent før datoen nevnt i artikkel 13
nr. 2 i forordning (EF) nr. 661/2009, og skal fortsette å
gi utvidelser av godkjenninger som er gitt i samsvar med
bestemmelsene i direktiv 76/114/EØF.

Bestemmelser om EF-typegodkjenning av en kjøretøytype
med hensyn til lovfestet produsentmerke og kjøretøyets
understellsnummer
1. Produsenten eller dennes representant skal framlegge
for typegodkjenningsmyndigheten en søknad om EFtypegodkjenning for en kjøretøytype med hensyn til
utformingen og plasseringen av det lovfestede produsentmerket
og sammensetningen og plasseringen av kjøretøyets
understellsnummer.

Artikkel 5
Ikrafttredelse
Denne forordning trer i kraft 1. februar 2011.

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

Utferdiget i Brussel, 11. januar 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
______
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VEDLEGG I
TEKNISKE KRAV
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DEL A

Lovfestet produsentmerke

1.

Alminnelige bestemmelser

1.1.

Alle kjøretøyer skal være utstyrt med et lovfestet produsentmerke som beskrevet i dette avsnittet.

1.2.

Det lovfestede produsentmerket skal festes av kjøretøyprodusenten eller dennes representant.

1.3.

Det lovfestede produsentmerket skal bestå av:
a) en rektangulær metallplate, eller
b) en rektangulær selvklebende etikett.

1.4.

Metallplater skal festes med nagler.

1.5.

Etiketter skal være slik laget at det vil synes dersom noen har prøvd å gjøre ulovlige inngrep i dem, de skal
ikke kunne forfalskes, og de skal gå i stykker dersom noen prøver å fjerne dem.

2.

Opplysninger som skal stå på det lovfestede produsentmerket

2.1.

Følgende opplysninger skal trykkes på det lovfestede produsentmerket i angitt rekkefølge, og opplysningene
skal ikke kunne slettes:
a) produsentens selskapsnavn,
b) kjøretøyets typegodkjenningsnummer,
c) kjøretøyets understellsnummer,
d) største teknisk tillatte totalmasse,
e) kjøretøykombinasjonens største teknisk tillatte totalmasse,
f)

største teknisk tillatte masse på hver aksel, angitt forfra og bakover.

2.2.

Høyden på tegnene skal være minst 4 mm.

3.

Særlige bestemmelser

3.1.

Tilhengere

3.1.1.

For tilhengere skal den største teknisk tillatte statiske vertikale massen på koplingspunktet være angitt.

3.1.2.

Koplingspunktet skal anses som den første akselen og nummereres «0».

3.1.3.

Den første akselen skal nummereres «1», den andre skal nummereres «2» og så videre, fulgt av en bindestrek.

3.1.4.

Kjøretøykombinasjonens masse som nevnt i nr. 2.1 bokstav e) skal utelates.

3.2.

Alle tunge kjøretøyer

3.2.1.

For kjøretøyer i gruppe N3, O3 eller O4 skal den største teknisk tillatte massen på en akselgruppe også være
angitt. Opplysninger om «akselgruppe» skal identifiseres med bokstaven «T».

3.2.2.

For kjøretøyer i gruppe M3, N3, O3 eller O4 kan produsenten på det lovfestede produsentmerket angi beregnet
største tillatte totalmasse ved registrering/i bruk.

3.2.2.1. I så fall skal den delen av det lovfestede produsentmerket der massene angis, deles inn i to kolonner: Beregnede
største tillatte masser ved registrering/i bruk skal angis i venstre kolonne og største teknisk tillatte totalmasser i
høyre kolonne.
3.2.2.2. Koden for det landet der kjøretøyet er beregnet registrert, skal stå som overskrift i venstre kolonne.
Koden skal være i samsvar med ISO-standard 3166-1:2006.
3.2.3.

Kravene i nr. 3.2.1 får ikke anvendelse dersom:
a) den største teknisk tillatte massen på en akselgruppe er lik summen av den største teknisk tillatte massen
på akslene som inngår i akselgruppen, og
b) bokstaven «T» føyes til etter den største massen på hver aksel som inngår i akselgruppen,
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c) ved anvendelse av kravene i nr. 3.2.2 den største tillatte massen på akselgruppen ved registrering/i bruk er
lik summen av den største tillatte massen på akslene ved registrering/i bruk som inngår i akselgruppen.
4.

Tilleggsopplysninger

4.1.

Produsenten kan gi tilleggsopplysninger under eller ved siden av foreskrevne preginger, utenfor et tydelig
avmerket rektangel som skal inneholde bare opplysningene fastsatt i avsnitt 2 og 3.

5.

Mønstre for det lovfestede produsentmerket

5.1.

Eksempler på forskjellige mønstre for det lovfestede produsentmerket finnes i tillegget til dette vedlegget.

5.2.

Opplysningene som er oppgitt i mønstrene, er fiktive.
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DEL B

Kjøretøyets understellsnummer

1.

Alminnelige bestemmelser

1.1.

Alle kjøretøyer skal være merket med et understellsnummer.

1.2.

Understellsnummeret skal være unikt og entydig kunne knyttes til et bestemt kjøretøy.

1.3.

Understellsnummeret skal påføres på understellet eller kjøretøyet når kjøretøyet forlater produksjonslinjen.

1.4.

Produsenten skal sikre at kjøretøyet er sporbart ved hjelp av understellsnummeret i en periode på 30 år.

1.5.

På tidspunktet for typegodkjenningen er det ikke nødvendig å kontrollere at produsenten har truffet tiltak for
å sike at kjøretøyet er sporbart som nevnt i nr 1.4.

2.

Understellsnummerets sammensetning

2.1.

Understellsnummeret skal bestå av tre felter:
a) produsentkode (WMI — world manufacturer identification),
b) kjøretøybeskrivelse (VDS — vehicle descriptor section),
c) kjøretøyidentifikasjon (VIS — vehicle indicator section).

2.2.

Produsentkoden skal bestå av en kode som er tildelt til kjøretøyprodusenten for at denne skal kunne
identifiseres.

2.2.1.

Koden skal bestå av tre alfanumeriske tegn, det vil si latinske versaler eller arabertall, som skal tildeles av
vedkommende myndighet i landet hvor produsenten har sitt forretningskontor.

2.2.2.

Vedkommende myndighet skal handle i samsvar med den internasjonale organisasjonen nevnt i ISOstandard 3780: 2009 om «Veikjøretøyer — Identifikatorkode for verdens produsenter (WMI)».

2.2.3.

Dersom en produsent på verdensbasis produserer mindre enn 500 kjøretøyer per år, skal det tredje tegnet alltid
være «9». For å kunne identifisere slike produsenter skal vedkommende myndighet nevnt i nr. 2.2.1 tildele det
tredje, fjerde og femte tegnet i VIS-koden.

2.3.

VDS-koden skal bestå av seks alfanumeriske tegn, det vil si latinske versaler eller arabertall, som beskriver
kjøretøyets generelle egenskaper. Dersom produsenten unnlater å bruke ett eller flere av de seks tegnene, skal
de ubrukte plassene fylles med alfanumeriske tegn etter produsentens valg for å oppnå det faste antallet på seks
tegn.

2.4.

VIS-koden skal bestå av åtte alfanumeriske tegn, det vil si latinske versaler eller arabertall, hvorav de fire siste
bare skal være tall.
VIS-koden skal sammen med WMI-koden og VDS-koden muliggjøre tydelig identifikasjon av et bestemt
kjøretøy. Ubrukte plasser skal fylles med tallet «0» for å oppnå det fastsatte antallet på åtte tegn.

2.5.

Høyden på tegnene i understellsnummeret som preges på understellet, skal være minst 7 mm.

2.6.

Det skal ikke være mellomrom mellom tegnene.

2.7.

Bruk av bokstavene «I», «O» eller «Q» er ikke tillatt.

2.8.

Begynnelsen og slutten på understellsnummeret skal avgrenses av et symbol etter produsentens valg som
verken er en latinsk versal eller et arabertall.

2.8.1.

Det kan gjøres unntak fra denne bestemmelsen dersom understellsnummeret preges på en enkelt linje.

2.8.2.

Dersom understellsnummeret preges på to linjer, får denne bestemmelsen anvendelse på begge linjer.
______
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Tillegg
Mønstre for det lovfestede produsentmerket

1. MØNSTER A for kjøretøyer i gruppe M1 eller N1
STELLA AUTO S.P.A
e3*2007/46*0004
ZFS159000AZ000055
1 850 kg
3 290 kg
1 – 1 100 kg
2 – 880 kg
Mønster for lovfestet produsentmerke for et kjøretøy i gruppe M1
som er typegodkjent i Italia

2. MØNSTER B for kjøretøyer i gruppe M eller N, bortsett fra M1 eller N1
MAYER NUTZFAHRZEUGE GmbH
e1*2007/46*0345
WMN22500A00980520
(DE)
17 990 kg

17 990 kg

40 000 kg

44 000 kg

1 – 7 100 kg

1 – 7 100 kg

2 – 11 500 kg

2 – 11 500 kg

T. – kg

T. – kg

Mønster for lovfestet produsentmerke for et kjøretøy i gruppe N3
som er typegodkjent i Tyskland
Merk: Venstre kolonne er valgfri

3. MØNSTER C for kjøretøyer i gruppe O1 eller O2
JEAN HORSE TRAILERS Ltd
e11*2007/46*0085
SARHT000BC0000023
1 500 kg
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0 – 100 kg
1 – 850 kg
2 – 850 kg
Mønster for lovfestet produsentmerke for et kjøretøy i
gruppe O2 som er typegodkjent i Det forente kongerike

4. MØNSTER D for kjøretøyer i gruppe O, bortsett fra O1 eller O2
REMORQUES HENSCHLER SA
e6*2007/46*0098
YA9EBS37009000005
(BE)
34 000 kg

37 000 kg

0 – 8 000 kg

0 – 8 000 kg

1 – 9 000 kg

1 – 10 000 kg

2 – 9 000 kg

2 – 10 000 kg

3 – 9 000 kg

3 – 10 000 kg

T. 27 000 kg

T. 30 000 kg

Mønster for lovfestet produsentmerket for en semitrailer i gruppe O4
som er typegodkjent i Belgia
Merk: Venstre kolonne er valgfri

_________
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VEDLEGG II

KRAV TIL PLASSERING PÅ KJØRETØYET

DEL A
Lovfestet produsentmerke
1.

Det lovfestede produsentmerket skal være solid festet på et godt synlig og lett tilgjengelig sted.

2.

Merket skal festes på en del av kjøretøyet som vanligvis ikke vil bli byttet ut ved bruk.
DEL B
Kjøretøyets understellsnummer

1.

Understellsnummeret skal preges på en enkelt linje.

1.1. Dersom understellsnummeret av tekniske grunner, for eksempel plassmangel, ikke kan preges på en enkelt linje,
kan den nasjonale myndigheten på anmodning fra produsenten tillate at understellsnummeret preges på to linjer.
Det skal i så fall ikke forekomme delinger innenfor feltene definert i nr. 2.1 i del B av vedlegg I.
2.

Understellsnummeret skal påføres på understellet, rammen eller en tilsvarende del av kjøretøyet ved hjelp av
stempling eller mekanisk uthamring.

3.

Teknikker som beviselig gir samme grad av beskyttelse som mekanisk uthamring mot ulovlige inngrep eller
forfalskning, kan brukes i stedet for denne teknikken.

4.

Understellsnummeret skal være plassert på et godt synlig og lett tilgjengelig sted. Plasseringen skal være slik at
nummeret ikke kan fjernes eller endres.

5.

Understellsnummeret skal være plassert på kjøretøyets høyre side.
______
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VEDLEGG III
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DEL A
Opplysningsdokument
MØNSTER SOM SKAL BRUKES

Opplysningsdokument nr. … om EF-typegodkjenning av en motorvogn og tilhenger med hensyn til lovfestet
produsentmerke og understellsnummer.
Opplysningene nedenfor skal 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.
0.

GENERELT

0.1.

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

0.2.

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

0.2.1.

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

0.3.

Kjøretøyet er eventuelt slik merket for identifikasjon av typen(a): .....................................................................

0.3.1.

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

0.4.

Kjøretøygruppe(b): ...............................................................................................................................................

0.5.

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

0.6.

Plassering av og festemåte for lovfestet produsentmerke: ..................................................................................

0.6.1.

På understellet(1): ................................................................................................................................................

0.6.2.

På karosseriet(1): ..................................................................................................................................................

0.7.

Plassering av understellsnummer: .......................................................................................................................

0.7.1.

På understellet(1): ................................................................................................................................................

0.7.2.

På karosseriet(1): ..................................................................................................................................................

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: ...............................................................................

9.

KAROSSERI

9.17.

Lovfestet produsentmerke og understellsnummer

9.17.1. Fotografier og/eller tegninger av plasseringen av lovfestet produsentmerke og preginger samt
understellsnummer: .............................................................................................................................................
9.17.2. Fotografier og/eller tegninger av lovfestet produsentmerke og preginger (målsatt eksempel): ..........................
9.17.3. Fotografier og/eller tegninger av understellsnummer (målsatt eksempel): .........................................................
9.17.4. Produsentens erklæring om samsvar med kravene i nr. 2.2 i del B i vedlegg I til forordning (EU) nr. 19/2011
9.17.5. En detaljert beskrivelse av understellsnummerets oppbygning: . ........................................................................
_________________
Forklarende merknader:
(a)
(b)
(1)

Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke er relevante for beskrivelsen av den typen kjøretøy, del eller teknisk enhet
som omfattes av dette typegodkjenningsdokumentet, skal slike tegn angis i opplysningsdokumentet med symbolet «?» (f.eks.
ABC??123??).
Klassifisert i samsvar med definisjonene i del A i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF.
Stryk det som ikke passer.
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DEL B
EF-typegodkjenningsdokument
MØNSTER
Format: A4 (210 × 297 mm)
EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT
Typegodkjenningsmyndighetens stempel
Melding om:1
EF-typegodkjenning(1)
utvidelse av typegodkjenning(1)
nektelse av EF-typegodkjenning( )
1

tilbakekalling av EF‑typegodkjenning(1)

}

av en type kjøretøy med hensyn til den lovfestede fabrikasjonsplaten og
kjøretøyets understellsnummer

i henhold til forordning (EU) nr. …/…, sist endret ved forordning (EU) nr. …/…(1)
EF-typegodkjenningsnummer: ...........................................................................................................................................
Begrunnelse for utvidelse: ..................................................................................................................................................

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 identifikasjon av typen(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 og adresse til produsentens eventuelle representant: .....................................................................................

(1) Stryk det som ikke passer.
(2)
(3)

Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke er relevante for beskrivelsen av den typen kjøretøy, del eller teknisk enhet
som omfattes av dette typegodkjenningsdokumentet, skal slike tegn angis i opplysningsdokumentet med symbolet «?» (f.eks.
ABC??123??).
Som definert i vedlegg II avsnitt A.
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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: ................................................................................................................................................

6.

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

7.

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

8.

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

Vedlegg:

Opplysningspakke
Prøvingsrapport
______

Tilføyelse
til EF-typegodkjenningsdokument nr. …
Ikke relevant.
____________
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2016/EØS/47/60

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 109/2011
av 27. januar 2011

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 når det gjelder
krav til typegodkjenning av visse grupper motorvogner og deres tilhengere med hensyn til
avskjermingssystemer(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

5)

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

under henvisning til 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(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a), og

Virkeområdet for denne forordning bør være i samsvar
med virkeområdet for forordning (EF) nr. 661/2009,
og bør derfor begrenses til kjøretøyer i gruppe N og O.
Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Den tekniske komité for motorvogner —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
Virkeområde

ut fra følgende betraktninger:

1)

Forordning (EF) nr. 661/2009 er en særforordning 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).

Denne forordning får anvendelse på motorvogner i gruppe
N og O, som definert i vedlegg II til direktiv 2007/46/
EF, som er utstyrt med et avskjermingssystem, samt på
avskjermingssystemer beregnet på montering på kjøretøyer i
gruppe N og O.

Artikkel 2
Definisjoner
I denne forordning menes med:

2)

3)

4)

Forordning (EF) nr. 661/2009 opphever rådsdirektiv
91/226/EØF av 27. mars 1991 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om avskjermingssystemer
for visse grupper av motorvogner og deres tilhengere(3).

Ved forordning (EF) nr. 661/2009 fastsettes
grunnleggende bestemmelser om krav til typegodkjenning
av motorvogner med hensyn til avskjermingssystemer
samt typegodkjenning av avskjermingssystemer
som separate tekniske enheter. Det bør nå fastsettes
særlige framgangsmåter, prøvinger og krav til slike
typegodkjenninger.

1)

«avskjermingssystem» et system som er beregnet på
å redusere forstøving av vann som slynges opp av
dekkene til et kjøretøy i bevegelse, og som består av en
skvettskjerm, skvettlapper og skjermkanter utstyrt med
en avskjermingsinnretning,

2)

«skvettskjerm» en stiv eller halvstiv del som er beregnet
på å fange opp vannet som slynges opp av dekk i
bevegelse, og sende det mot bakken, og som helt eller
delvis kan være en integrert del av karosseriet eller andre
deler av kjøretøyet, for eksempel den nederste delen av
lasteplattformen,

3)

«skvettlapp» en bøyelig del som er festet vertikalt bak
hjulet, på understellets nederste del eller lasteflaten, eller
på skvettskjermen, og som også skal redusere risikoen
for at små gjenstander, særlig småstein, fanges opp
av dekkene og kastes oppover eller til siden mot andre
trafikanter,

For dette formål bør kravene i direktiv 91/226/EØF
overføres til denne forordning og om nødvendig tilpasses
til utviklingen i vitenskapelig og teknisk kunnskap.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 34 av 9.2.2011, s. 2, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 40/2012 av 30. mars 2012 om endring
av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og
sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av
2.8.2012, s. 17.
(1) EUT L 200 av 31.7.2009, s. 1.
(2) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1.
(3) EFT L 103 av 23.4.1991, s. 5.
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4)

«avskjermingsinnretning» en del av avskjermingssystemet
som kan bestå av en luft/vann-separator og en
energiabsorberende innretning,

16) «største teknisk tillatte totalmasse (M)» kjøretøyets
største teknisk tillatte totalmasse angitt av produsenten
som beskrevet i nr. 2.8 i vedlegg I til direktiv 2007/46/EF,

5)

«luft/vann-separator» en del av skjermkanten og/eller
skvettlappen som lar luft passere mens den reduserer
sprut av forstøvet vann,

17) «kjøretøytype
med
hensyn
til
avskjerming»
ferdigoppbygde, delvis oppbygde eller etappevis
ferdigoppbygde kjøretøyer som ikke skiller seg fra
hverandre på følgende punkter:

6)

«energiabsorberende innretning» en del av skvettskjermen
og/eller skjermkanten som opptar energien fra
vannspruten og dermed reduserer sprut av forstøvet vann,

7)

«utvendig skjermkant» en del som er plassert i et
omtrent vertikalt plan som er parallelt med kjøretøyets
plan i lengderetningen, og som kan utgjøre en del av en
skvettskjerm eller av kjøretøyets karosseri,

8)

«styrte hjul» hjul som aktiveres av kjøretøyets
styreinnretning,

9)

«selvsporende aksel» en aksel som dreier rundt et
midtpunkt på en slik måte at den kan beskrive en
horisontal bue,

10) «selvstyrende hjul» hjul som ikke aktiveres av kjøretøyets
styreinnretning, og som kan dreies i en vinkel på høyst
20° på grunn av friksjonen mot underlaget,

–

type avskjermingsinnretning montert på kjøretøyet,

–

produsentens
systemet.

typebetegnelse

for

avskjermings-

Artikkel 3
EF-typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til
avskjermingssystemer
1. Produsenten eller produsentens representant skal
framlegge for godkjenningsmyndigheten en søknad om
EF-typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til dets
avskjermingssystemer.
2. Søknaden skal utarbeides i samsvar med det mønsteret for
opplysningsdokumentet som er angitt i del 1 i vedlegg I.

11) «løftbar aksel» en aksel som definert i nr. 2.15 i vedlegg I
til europaparlaments- og rådsdirektiv 97/27/EF(1),

3. Dersom de relevante kravene fastsatt i vedlegg III og IV
til denne forordning er oppfylt, skal godkjenningsmyndigheten
gi en EF-typegodkjenning samt et typegodkjenningsnummer
i samsvar med det nummereringssystemet som er angitt i
vedlegg VII til direktiv 2007/46/EF.

12) «ulastet kjøretøy» et kjøretøy i driftsferdig stand som
definert i nr. 2.6 i vedlegg I til direktiv 2007/46/EF,

En godkjenningsmyndighet kan ikke gi samme nummer til en
annen kjøretøytype.

13) «slitebane» den delen av dekket som er definert i nr. 2.8 i
vedlegg II til rådsdirektiv 92/23/EØF(2),
14) «type avskjermingsinnretning» innretninger som ikke
skiller seg fra hverandre på følgende hovedpunkter:
a) det fysiske prinsippet som er benyttet for å begrense
sprut (absorbering av vannenergi, luft/vannseparasjon),
b) materialer,
c) form,
d) dimensjoner, i den grad de kan påvirke materialets
virkemåte,
15) «trekkvogn for semitrailer» en trekkvogn som definert i
nr. 2.1.1.2.2 i vedlegg I til direktiv 97/27/EF,
(1)
(2)

EFT L 233 av 25.8.1997, s. 1.
EFT L 129 av 14.5.1992, s. 95.

4. Ved anvendelse av nr. 3 skal godkjenningsmyndigheten
utstede et EF-typegodkjenningsdokument i samsvar med
mønsteret angitt i del 2 i vedlegg I.
Artikkel 4
EF-typegodkjenning av avskjermingssystemer som
separate tekniske enheter
1. Produsenten eller dennes representant skal framlegge
søknaden om EF-typegodkjenning av et avskjermingssystem
som separat teknisk enhet til typegodkjenningsmyndigheten.
Søknaden skal utarbeides i samsvar med det mønsteret for
opplysningsdokumentet som er angitt i del 1 i vedlegg II.
2. Dersom de relevante kravene fastsatt i vedlegg III og IV
til denne forordning er oppfylt, skal godkjenningsmyndigheten
gi en EF-typegodkjenning som separat teknisk enhet
samt et typegodkjenningsnummer i samsvar med det
nummereringssystemet som er angitt i vedlegg VII til
direktiv 2007/46/EF.
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Artikkel 6

En godkjenningsmyndighet kan ikke gi samme nummer til en
annen type separat teknisk enhet.

Gyldighet og utvidelse av godkjenninger som er gitt i
henhold til direktiv 91/226/EØF

3. Ved anvendelse av nr. 2 skal godkjenningsmyndigheten
utstede et EF-typegodkjenningsdokument i samsvar med
mønsteret som er angitt i del 2 i vedlegg II.

Nasjonale myndigheter skal tillate salg og ibruktaking av
kjøretøyer og separate tekniske enheter som er typegodkjent i
henhold til direktiv 91/226/EØF før 1. november 2012, og skal
fortsette å gi utvidelser av godkjenninger til disse kjøretøyene
og separate tekniske enhetene i henhold til direktiv 91/226/
EØF.

Artikkel 5
EF-typegodkjenningsmerke for separate tekniske enheter

Artikkel 7

Alle separate tekniske enheter som er i samsvar med en type
som det er utstedt en EF-typegodkjenning som separat teknisk
enhet for i henhold til denne forordning, skal være påført et EFtypegodkjenningsmerke for separate tekniske enhter som angitt
i del 3 i vedlegg II.

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, 27. januar 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
______
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VEDLEGG I

ADMINISTRATIVE DOKUMENTER FOR EF-TYPEGODKJENNING AV KJØRETØYER MED HENSYN
TIL AVSKJERMINGSSYSTEMER
DEL 1
Opplysningsdokument
MØNSTER
Opplysningsdokument nr. … om EF-typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til dets avskjermingssystemer(1).
Opplysningene nedenfor skal 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, 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.

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): . .....................................................................................................

0.9.

Navn 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: ...............................................................................................................

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 − for
trekkvogn i andre grupper enn M1, med kopling, dersom den monteres 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): .....................................................................................................................

2.8.

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

9.

KAROSSERI

9.20.

Avskjermingssystem: ............................................................................................................................................

()
1

For kjøretøyer i gruppe N1 og N2 med største tekniske tillatte totalmasse som ikke overstiger 7,5 tonn, kan opplysningsskjemaet i
vedlegg II til direktiv 78/549/EØF brukes, idet unntaket i nr. 0.1 i vedlegg IV til denne forordning benyttes.
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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 VI til forordning (EU) nr. 109/2011, idet det tas hensyn til ekstreme dekk-/
hjulkombinasjoner: ..............................................................................................................................................
9.20.3. Eventuelt typegodkjenningsnummer/-numre for avskjermingssystemet: ...........................................................
Dato, underskrift

25.8.2016

25.8.2016
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DEL 2
MØNSTER
(Største format: A4 (210 × 297 mm))
EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT

Typegodkjenningsmyndighetens stempel
Melding om:1
–

EF-typegodkjenning(1)

–

utvidelse av EF-typegodkjenning(1)

–

nektelse av EF-typegodkjenning(1)

–

tilbakekalling av EFtypegodkjenning(1)

}

av en type kjøretøy med hensyn til avskjermingssystemer

i henhold til forordning (EU) nr. …/…, sist endret ved forordning (EU) nr. …/…(1)
EF-typegodkjenningsnummer: ...........................................................................................................................................
Begrunnelse for utvidelse: ..................................................................................................................................................
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.

Navn 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.

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 opplysningsdokumentet med symbolet «?» (f.eks.
ABC??123??).
Som definert i avsnitt A i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF.
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Tilføyelse
til EF-typegodkjenningsdokument nr.

1.

Tilleggsopplysninger

1.1. Avskjermingsinnretningenes kjennetegn (type, kort beskrivelse, varemerke eller navn, typegodkjenningsnummer:
5.

Eventuelle merknader:
______
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VEDLEGG II

ADMINISTRATIVE DOKUMENTER FOR EF-TYPEGODKJENNING AV AVSKJERMINGSSYSTEMER
SOM SEPARATE TEKNISKE ENHETER
DEL 1
Opplysningsdokument
MØNSTER
Opplysningsdokument nr. … om EF-typegodkjenning av avskjermingssystemer som separate tekniske enheter.
Opplysningene nedenfor skal 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 nevnt i dette opplysningsdokumentet har elektronisk
styrte funksjoner, skal det gis opplysninger om ytelse.
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: . ...................
0.8. Monteringsanleggets/-anleggenes adresse(r): ..........................................................................................................
0.9. Navn og adresse til produsentens eventuelle representant: .....................................................................................
1.

BESKRIVELSE AV INNRETNINGEN

1.1. En teknisk beskrivelse av avskjermingsinnretningen med angivelse av dens fysiske virkemåte og de relevante
prøvingene som skal gjennomføres på den: . ...........................................................................................................
1.2. Materialer som er brukt: ..........................................................................................................................................
1.3. Tegning(er) som er tilstrekkelig detaljerte og i passende målestokk for at innretningen (eller innretningene) skal
kunne identifiseres. Det skal framgå av tegningen hvor EF-typegodkjenningsmerket skal plasseres: ...................
Dato
Underskrift
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DEL 2
MØNSTER
(Største format: A4 (210 × 297 mm))
EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT

Typegodkjenningsmyndighetens stempel
Melding om:

1

–

EF-typegodkjenning(2)

–

utvidelse av EF-typegodkjenning(1)

–

nektelse av EF-typegodkjenning(1)

–

tilbakekalling av EF-typegodkjenning(1)

}

av en type avskjermingssystem som del / separat teknisk
enhet

i henhold til forordning (EU) nr. …/…, sist endret ved forordning (EU) nr. …/…(1)
EF-typegodkjenningsnummer: ...........................................................................................................................................
Begrunnelse for utvidelse: ..................................................................................................................................................
AVSNITT I
0.1.

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

0.2.

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

0.3.

Typebetegnelse, dersom det er merket på den separate tekniske enheten(2): ..........................................................

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.

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)

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 opplysningsdokumentet med symbolet «?» (f.eks.
ABC??123??).
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Tilføyelse

til EF-typegodkjenningsdokument nr.
1.

Tilleggsopplysninger

1.1. Innretningens virkemåte: energiabsorberende /luft/vann-separator(1):
1.2. Avskjermingsinnretningenes kjennetegn (kort beskrivelse, varemerke eller navn, nummer:
5.

Eventuelle merknader:
______

(1)

Stryk det som ikke passer.
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DEL 3
EF-typegodkjenningsmerke for separate tekniske enheter
1.

EF-typegodkjenningsmerket for 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 den separate teknisk enheten:
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 denne forordning eller siste vesentlige tekniske endring av
denne forordning. Løpenummeret er for tiden «00».
2.

EF-typegodkjenningsmerket for en separat teknisk enhet skal være påført på avskjermingsinnretningen på en slik
måte at det er lett leselig og ikke kan slettes, selv når innretningen er montert på kjøretøyet.

3.

Et eksempel på EF-typegodkjenningsmerke for en separat teknisk enhet er vist nedenfor.
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Eksempel på EF-typegodkjenningsmerke for separate tekniske enheter

_______________
Forklarende merknad
Forklaring

Denne EF-typegodkjenningen for separat teknisk enhet er utstedt av Nederland og har nummer 0046. De to første
sifrene «00» angir at den separate tekniske enheten er godkjent i samsvar med denne forordning. Symbolet «A»
angir at dette er en innretning av energiabsorberende type.

______
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VEDLEGG III

DEL 1
Krav til avskjermingsinnretninger
0.

GENERELLE SPESIFIKASJONER

0.1.

Avskjermingsinnretninger skal være konstruert slik at de virker på riktig måte ved normal bruk på våt vei. De
skal dessuten ikke ha konstruksjons- eller produksjonsfeil som kan ha ugunstig innvirkning på virkemåten.

1.

PRØVINGER SOM SKAL GJENNOMFØRES

1.1.

Avhengig av deres fysiske virkemåte skal avskjermingsinnretningene gjennomgå de relevante prøvingene
beskrevet i del 2 og 3, og resultatene skal oppfylle kravene i nr. 5 i nevnte deler.

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 del 1 i vedlegg II.

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

2.4.1. 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.
2.4.2. Symbolet «A» for innretninger av den energiabsorberende typen eller «S» for innretninger av den luft/vannseparerende typen skal plasseres nær EF-typegodkjenningsmerket i samsvar med nr. 1.3 i tillegget til vedlegg VII
til direktiv 2007/46/EF.
DEL 2
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 serie 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 slitebane.

2.

UTSTYR
Se figur 8 i vedlegg VI 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.

3.4.

Prøvelegemene skal 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.
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4.2.

Innstill vannets strømningshastighet på 0,675 (+/– 0,01) l/s og rett minst 90 l og høyst 120 l vann horisontalt 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 skal 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 det gjøres en ny serie på fem prøvinger.
Dersom den høyeste og laveste prosentdelen av oppsamlet vann også i en ny serie på fem prøvinger 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.

Kontroller om den loddrette stillingen til innretningen påvirker resultatet. Dersom det er tilfelle, skal
framgangsmåten 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 får anvendelse.
Gjennomsnittsverdien av de enkelte resultatene gjelder som gjennomsnittlig prosentdel. Denne gjennomsnittlige
prosentdelen skal være 70 eller høyere.
DEL 3
Prøvinger av avskjermingsinnretninger av den luft/vann-separerende 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 som materialet ville bli utsatt for med hensyn til
mengden av og hastigheten på det vannet som spruter fra dekkene, dersom det hadde vært montert på et kjøretøy.

2.

UTSTYR
Se figur 9 i vedlegg VI 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.

3.4.

Prøvelegemene skal fuktes før hver prøving.

4.

FRAMGANGSMÅTE

4.1.

Fest en prøve på 305 × 100 mm loddrett i prøvingsutstyret, 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 og 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.
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4.4.

Utfør 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 skal 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 det gjøres en ny serie på fem prøvinger. Dersom den
høyeste og laveste prosentdelen av oppsamlet vann også i en ny serie på fem prøvinger 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 framgangsmåten 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 får
anvendelse.
Kravet i nr. 5.1 gjelder fortsatt med henblikk på angivelse av resultatene fra hver prøving.
______
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VEDLEGG IV

Krav til typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til avskjermingssystemer
0.

GENERELT

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 fastsatt i dette vedlegg. Når det gjelder kjøretøyer med understell med førerhus, får disse
kravene bare anvendelse 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 rådsdirektiv 78/549/EØF(1) få anvendelse som alternativ til kravene i denne forordning på anmodning fra
produsenten.

0.2.

Kravene i dette vedlegg med hensyn til avskjermingsinnretninger som definert i artikkel 2 nr. 4 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, skal de imidlertid
være i samsvar med kravene i denne forordning.

1.

Et kjøretøy som er representativt for kjøretøytypen som skal typegodkjennes, med avskjermingssystem
montert, skal framstilles for den tekniske instans som har ansvaret for å foreta typegodkjenningsprøvingene.
GENERELLE KRAV

2.

AKSLER

2.1.

Løftbare aksler
Dersom et kjøretøy er utstyrt med én eller flere løftbare aksler, skal avskjermingssystemet dekke alle hjulene
når akselen er senket, og de hjulene som er i kontakt med bakken, når akselen er hevet.

2.2.

Selvsporende aksler
I denne forordning skal en selvsporende aksel av «dreiestyringstypen» anses og behandles som en aksel utstyrt
med styrte hjul.
Dersom et kjøretøy er utstyrt med en selvsporende aksel, skal avskjermingssystemet oppfylle de kravene som
gjelder for ikke-styrte hjul dersom de er montert på den dreibare delen. Dersom de ikke er montert på den
delen, skal de oppfylle de kravene som gjelder for styrte hjul.

3.

PLASSERING AV DEN UTVENDIGE SKJERMKANTEN
Avstanden «c» mellom det 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 VI).

4.

KJØRETØYETS TILSTAND
Ved kontroll av samsvar med denne forordning skal kjøretøyet være i følgende tilstand:
a) Det skal være ulastet med hjulene innstilt for kjøring i rett linje framover.
b) For semitrailere skal lasteflatene være horisontale.
c) Dekkene skal ha normalt trykk.

5.

AVSKJERMINGSSYSTEMER

5.1.

Avskjermingssystemet skal oppfylle kravene angitt i nr. 6 eller 8.

(1)

EFT L 168 av 26.6.1978, s. 45.
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5.2.

25.8.2016

Avskjermingssystemet for ikke-styrte eller selvstyrende hjul som dekkes av karosseriets gulv eller av den
nedre delen av lasteplattformen, skal oppfylle enten spesifikasjonene i nr. 6 eller 8 eller spesifikasjonene
i nr. 7.
SÆRLIGE KRAV

6.

Krav til energiabsorberende avskjermingssystemer for aksler med styrte, selvstyrende eller ikke-styrte hjul.

6.1.

Skvettskjermer

6.1.1.

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 VI) skal nå så langt ned at den ikke er mer enn 100 mm over en horisontal
linje gjennom hjulets sentrum.
b) Dersom det er flere aksler, gjelder vinkelen θ bare den fremste akselen, og kravet om høyden på bakkanten
gjelder bare for den bakerste akselen.
c) Skvettskjermen skal ha en total bredde «q» (figur 1 i vedlegg VI) som minst er tilstrekkelig til å dekke 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.

6.1.2.

Framsiden av den bakre delen av skvettskjermen skal ha en avskjermingsinnretning som overholder
spesifikasjonene i del 2 i vedlegg III. Dette materialet skal dekke skvettskjermens innside opp til en høyde
som bestemmes av en rett linje som går fra hjulets sentrum og danner en vinkel på minst 30° med horisontalen
(figur 3 i vedlegg VI).

6.1.3.

Dersom skvettskjermene består av flere deler, skal disse når de er montert, ikke danne noen åpning som tillater
at sprut slipper ut når kjøretøyet er i bevegelse. Dette kravet anses å være oppfylt, 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.

6.2.

Utvendige skjermkanter

6.2.1.

For enkle aksler der den utvendige skjermkantens nederste kant ikke nå lenger enn følgende avstander og
radier, målt fra hjulets sentrum, bortsett fra ved eventuelle avrundede nedre ytterkanter (figur 2 i vedlegg VI).
Luftfjæring:
a) Aksler med styrte eller selvstyrende hjul:
Fra forkanten (i retning kjøretøyets front) (punkt C)
Til bakkanten (i retning kjøretøyets bakside) (punkt A)
b) Aksler med ikke-styrte hjul:
Fra forkanten (punkt C)
Til bakkanten (punkt A)

}
}

Rv ≤ 1,5 R

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.
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6.2.2.

Dersom det er flere aksler, får ikke kravene fastsatt i nr. 6.2.1 anvendelse mellom de loddrette tverrplanene
som går gjennom sentrum av den første og den siste akselen, der den utvendige skjermkanten kan være rett for
å sikre avskjermingssystemets kontinuitet. (Se figur 4 i vedlegg VI.)

6.2.3.

Avstanden mellom avskjermingssystemets øverste og nederste punkt (skvettskjerm og utvendig skjermkant)
målt i et tverrsnitt vinkelrett på skvettskjermen (se figur 1b og 2 i vedlegg VI) skal være minst 45 mm i alle
punkter bak en loddrett linje som går gjennom sentrum av hjulet eller det første hjulet når det er flere aksler.
Denne avstanden kan reduseres gradvis foran denne linjen.

6.2.4.

I de utvendige skjermkantene eller mellom de utvendige skjermkantene og de andre delene av skvettskjermene
tillates det ingen åpninger som gjør at sprut kan slippe ut når kjøretøyet er i bevegelse.

6.2.5.

Kravene i nr. 6.2.3 og 6.2.4 kan fravikes lokalt dersom skjermkanten består av ulike deler som kan bevege seg
i forhold til hverandre.

6.2.6.

Trekkbiler for semitrailere med lavt understell, det vil si slike der koplingsflatens høyde (definert i nr. 6.20
i ISO-standard 612 av 1978) er høyst 1100 mm, kan utformes på en slik måte at de kan unntas fra kravene i
nr. 6.1.1.a, 6.1.3 og 6.2.4. For at skader på avskjermingssystemet skal unngås, 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 skal 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.
Disse kjøretøyene må derfor konstrueres slik at de oppfyller kravene i første ledd når de brukes uten en
semitrailer.
For å kunne oppfylle disse kravene kan skvettskjermer og skjermkanter for eksempel ha avtakbare deler.

6.3.

Skvettlapper

6.3.1.

Skvettlappens bredde skal oppfylle kravet for «q» i nr. 6.1.1 bokstav c), bortsett fra deler av skvettlappen
som sitter i skvettskjermen. I slike tilfeller skal denne denne delen av skvettlappen være minst like bred som
dekkets slitebane.
Bredden på den delen av skvettlappene som sitter under skvettskjermen, skal oppfylle vilkåret fastsatt i dette
nummer, med en toleranse på 10 mm på hver side.

6.3.2.

Skvettlappens retning skal være hovedsakelig vertikal.

6.3.3.

Den nedre kantens største høyde skal ikke overstige 200 mm (figur 3 i vedlegg VI).
Denne avstanden økes til 300 mm for den bakerste akselen når den radielle avstanden til den utvendige
skjermkantens nedre kant Rv ikke overstiger 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.

6.3.4.

Skvettlappen skal ikke være mer enn 300 mm unna dekkets bakkant, målt horisontalt.

6.3.5.

Dersom det er flere aksler, trenger bare det bakre hjulsettet å være utstyrt med skvettlapper når avstanden d
mellom dekkene på de tilstøtende akslene er mindre enn 250 mm. Det skal være en skvettlapp bak hvert hjul
når avstanden d mellom dekkene på tilstøtende aksler er minst 250 mm (figur 4 i vedlegg VI).

6.3.6.

Skvettlapper skal ikke bøyes mer enn 100 mm bakover dersom de utsettes for en kraft på 3 N per 100 mm
skvettlappbredde mot et punkt som befinner seg 50 mm over skvettlappenes nedre kant.

6.3.7.

Hele framsiden av den delen av skvettlappen som har de påkrevde minstemålene, skal ha en
avskjermingsinnretning som overholder spesifikasjonene i del 2 i vedlegg III.
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6.3.8.

Det tillates ingen åpninger som gjør at sprut kan slippe ut, mellom den nedre bakkanten av skvettskjermen og
skvettlappene.

6.3.9.

Dersom avskjermingsinnretningen overholder spesifikasjonene som gjelder skvettlapper (nr. 6.3), trengs det
ikke flere skvettlapper.

7.

Krav til avskjermingssystemer med energiabsorberende avskjermingsinnretninger for visse typer aksler med
ikke-styrte eller selvstyrende hjul (se nr. 5.2).

7.1.

Skvettskjermer

7.1.1.

Skvettskjermene skal dekke det området som er rett over dekket eller dekkene. Deres fremre og bakre
ytterkanter skal gå minst til det horisontalplanet som tangerer den øvre kanten på dekket eller dekkene (figur 5
i vedlegg VI). Den bakre ytterkanten kan imidlertid erstattes med skvettlappen, og i så fall skal denne strekke
seg til den øvre delen av skvettskjermen (eller tilsvarende del).

7.1.2.

Hele den bakre delen av skvettskjermens innside skal ha en avskjermingsinnretning som oppfyller kravene i
del 2 i vedlegg III.

7.2.

Utvendige skjermkanter

7.2.1.

Dersom det er én eller flere aksler der avstanden mellom de tilstøtende dekkene er minst 250 mm, skal den
utvendige skjermkanten dekke overflaten som går fra skvettskjermens nedre til øvre del, opp til en rett linje
som dannes av tangenten med den øvre kanten av dekket eller dekkene, og som ligger mellom vertikalplanet
som dannes av tangenten med dekkets forkant og skvettskjermen eller skvettlappen bak hjulet eller hjulene
(figur 5b i vedlegg VI).
Dersom det er flere aksler, skal det være en utvendig skjermkant ved hvert hjul.

7.2.2.

Det tillates ingen åpninger som gjør at sprut kan slippe ut, mellom den utvendige skjermkanten og
skvettskjermens innside.

7.2.3.

Dersom det ikke er montert skvettlapper bak hvert hjul (se nr. 6.3.5), skal den utvendige skjermkanten være
ubrutt mellom skvettlappens ytre kant til vertikalplanet som tangerer det punktet som ligger lengst foran hjulet
(figur 5a i vedlegg VI) på den første akselen.

7.2.4.

Hele den innvendige flaten av den utvendige avskjermingen, hvis høyde skal være minst 100 mm, skal ha en
energiabsorberende avskjermingsinnretning som oppfyller kravene i del 2 i vedlegg III.

7.3.

Disse skvettlappene skal gå til den nedre delen av skvettskjermen og være i samsvar med nr. 6.3.1-6.3.9.

8.

Krav til avskjermingssystemer som omfatter avskjermingsinnretninger med luft/vann-separatorer for aksler
med styrte og ikke-styrte hjul

8.1.

Skvettskjermer

8.1.1.

Skvettskjermene skal oppfylle kravene i nr. 6.1.1 bokstav c).

8.1.2.

Skvettskjermer til én eller flere aksler der avstanden mellom dekkene på tilstøtende aksler overstiger 300 mm,
skal også være i samsvar med nr. 6.1.1 bokstav a).

8.1.3.

Dersom det er flere aksler og avstanden mellom dekkene på tilstøtende aksler er mindre enn 300 mm, skal
skvettskjermene også være i samsvar med modellen vist i figur 7.

8.2.

Utvendige skjermkanter

8.2.1.

De nedre kantene av de utvendige skjermkantene skal ha avskjermingsinnretninger med luft/vann-separatorer
som oppfyller kravene i del 3 i vedlegg III.
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8.2.2.

Nr. 47/419

Dersom det er én eller flere aksler der avstanden mellom dekkene på tilstøtende aksler overstiger 300 mm, skal
den nedre kanten av avskjermingsinnretningen montert på den utvendige skjermkanten ha følgende største
dimensjoner og radier, målt fra hjulets sentrum (figur 6 og 7 i vedlegg VI):
a) Aksler med styrte eller selvstyrende hjul:
Fra forkanten (i retning kjøretøyets front) (punkt C ved 30°)
Til bakkanten (i retning kjøretøyets bakside) (punkt A ved 100 mm)
b) Aksler med ikke-styrte hjul:
Fra forkanten (punkt C ved 20°)
Til bakkanten (punkt A ved 100 mm)

}
}

Rv ≤ 1,05 R

Rv ≤ 1,00 R

der
R = er radien til dekket som er montert på kjøretøyet,
Rv = den radielle avstanden fra skjermkantens nederste kant til hjulets sentrum.
8.2.3.

Dersom det er flere aksler der avstanden mellom dekkene på tilstøtende aksler er høyst 300 mm, skal de
utvendige skjermkantene i mellomrommet mellom akslene følge den banen som er angitt i nr. 8.1.3, og gå
nedover på en slik måte at de ikke er mer enn 100 mm over en horisontal rett linje som går gjennom hjulenes
sentrum (figur 7 i vedlegg VI).

8.2.4.

Den utvendige skjermkantens dybde skal være minst 45 mm på alle punkter bak en vertikal linje som går
gjennom hjulets sentrum. Denne dybden kan reduseres gradvis foran denne linjen.

8.2.5.

Det tillates ingen åpninger som gjør at sprut kan slippe ut, i de utvendige skjermkantene eller mellom de
utvendige skjermkantene og skvettskjermene.

8.3.

Skvettlapper

8.3.1.

Skvettlapper skal:
a) være i samsvar med nr. 6.3 (figur 3 i vedlegg VI), eller
b) være i samsvar med nr. 6.3.1, 6.3.2, 6.3.5, 6.3.8 og 8.3.2 (figur 6 i vedlegg VI).

8.3.2.

Avskjermingsutstyr som overholder spesifikasjonene i vedlegg IV, skal monteres på skvettlapper nevnt i
nr. 8.3.1 bokstav b) minst langs hele kanten.

8.3.2.1. 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.
8.3.2.2. Avskjermingsinnretningen skal ha en dybde på minst 100 mm.
8.3.2.3. Bortsett fra den nedre delen, som omfatter avskjermingsinnretningen, skal skvettlappen som nevnt
i nr. 8.3.1 bokstav b) ikke bøyes mer enn 100 mm bakover dersom den utsettes for en kraft på 3 N per
100 mm skvettlappbredde målt i skjæringspunktet mellom skvettlappen og avskjermingsinnretningen i dens
funksjonsstilling, mot et punkt som befinner seg 50 mm over skvettlappens nedre kant.
8.3.3.

Skvettlappen skal ikke være mer enn 200 mm unna dekkets bakkant, målt horisontalt.

9.

Dersom det er flere aksler, behøver avskjermingssystemet for en aksel som ikke er den bakerste akselen, ikke
nødvendigvis dekke hele bredden av dekkets slitebane dersom det lokalt er risiko for at avskjermingssystemets
og akslenes struktur eller understellets fjæring kan forstyrre hverandre.
______
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VEDLEGG V

Produksjonssamsvar og opphør av produksjon
1.

Produksjonssamsvar

1.1. Alle avskjermingsinnretninger påført EF-typegodkjenningsmerket for deler skal være i samsvar med den typen
som er godkjent. Den myndigheten som utsteder EF-typegodkjenningsmerket, beholder en prøve, som sammen
med EF-typegodkjenningsdokumentet for deler kan brukes til å fastslå hvorvidt de markedsførte innretningene
som er påført EF-typegodkjenningsmerket for deler, oppfyller de angitte kravene.
1.2. En type innretning defineres etter den modellen og de beskrivende dokumentene som er innlevert samtidig
med søknaden om EF-typegodkjenning av deler. Innretninger med egenskaper som er identiske med
modellinnretningens, og som ikke avviker fra modellen med hensyn til de øvrige delene, bortsett fra varianter
som ikke påvirker egenskapene nevnt i dette vedlegg, kan anses å tilhøre samme type.
1.3. Produsentene utfører rutinekontroller for å sikre produksjonssamsvar for den typen som er godkjent.
For dette formål skal produsenten enten ha tilgang til et laboratorium som er tilstrekkelig utstyrt til å kunne
utføre de viktigste prøvingene, eller sørge for at prøvinger av produksjonssamsvar blir utført av et godkjent
laboratorium.
Resultatene av kontrollene av produksjonssamsvar skal være tilgjengelig for inspeksjon fra vedkommende
myndigheter i minst ett år.
1.4. Vedkommende myndigheter kan også utføre kontroller på stedet.
1.5. Kontrollen med at produksjonen er i samsvar med den typen innretning som er godkjent, skal skje under de
forholdene og i samsvar med de metodene som er fastsatt i vedlegg III.
På anmodning fra de myndighetene som har gitt typegodkjenning av deler, skal produsentene stille til deres rådighet
innretninger av den typen som tidligere er typegodkjent, med henblikk på prøvinger eller samsvarskontroller.
1.6. Det anses å foreligge produksjonssamsvar for innretningene dersom ni av ti tilfeldig utvalgte prøver oppfyller
kravene i nr. 4 i del 2 og nr. 4 i del 3 i vedlegg III.
1.7. Dersom kravet angitt i nr. 1.6 ikke er oppfylt, skal ytterligere ti tilfeldig utvalgte prøver undersøkes.
Gjennomsnittet av alle målinger skal være i samsvar med spesifikasjonene i nr. 4 i del 2 og nr. 4 i del 3 i vedlegg
III, og ingen enkeltmåling kan vise mindre enn 95 % av den angitte verdien.
2.

Opphør av produksjon
En innehaver av en EF-typegodkjenning av deler som innstiller produksjonen, skal umiddelbart underrette
vedkommende myndigheter om dette.
______
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VEDLEGG VI
FIGURER
Figur 1a
Bredden (q) av skvettskjermen (a) og plasseringen av skjermkanten (j)

Merk: Tallene viser til de tilsvarende punktene i vedlegg IV.
Figur 1b
Eksempel på måling av den utvendige skjermkanten
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Figur 2
Skvettskjermens og den utvendige skjermkantens mål

Merk:
1. Tallene viser til de tilsvarende punktene i vedlegg IV.
2. T: skvettskjermens utstrekning.
Figur 3
Plasseringen av skvettskjermen og skvettlappen

Merk: Tallene viser til de tilsvarende punktene i vedlegg IV.
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Figur 4
Diagram som viser montering av et avskjermingssystem (skvettskjerm, skvettlapp, utvendig skjermkant) som
omfatter avskjermingsinnretninger (energiabsorberende innretninger) for flere aksler

Figur 5
Diagram som viser montering av et avskjermingssystem som omfatter avskjermingsinnretninger
(energiabsorberende innretninger) for aksler med ikke-styrte eller selvstyrende hjul
(Vedlegg IV – nr. 5.2 og 7)

a) Flere aksler der avstanden mellom dekkene er mindre enn 250 mm.

b) Én eller flere aksler der avstanden mellom dekkene er minst 250 mm.
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Figur 6
Diagram som viser montering av et avskjermingssystem som omfatter avskjermingsinnretninger utstyrt med
luft/vann-separatorer for aksler med styrte, ikke-styrte eller selvstyrende hjul

Merk:
1.

Tallene viser til de tilsvarende punktene i vedlegg IV.

2.

T: skvettskjermens utstrekning.
Figur 7

Diagram som viser monteringen av et avskjermingssystem som omfatter avskjermingsinnretninger
(skvettskjerm, skvettlapp, utvendig skjermkant) for flere aksler der avstanden mellom dekkene ikke overstiger
300 mm

Merk:
1.

Tallene viser til de tilsvarende punktene i vedlegg IV.

2.

T: skvettskjermens utstrekning.
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Figur 8
Prøvingsutstyr for energiabsorberende avskjermingsinnretninger
(Vedlegg III del 2)

Merk:
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 innsiden og utsiden 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/vann-separator
(Vedlegg III del 3)
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 407/2011

Nr. 47/427

2016/EØS/47/61

av 27. april 2011
om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 med hensyn til
innarbeiding av visse reglementer fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa om
typegodkjenning av motorvogner, deres tilhengere og systemer, deler og separate tekniske enheter
beregnet på slike motorvogner(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

ut asymmetrisk nærlys eller fjernlys eller begge deler,
og som er utstyrt med glødetrådslamper og/eller LEDmoduler.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til 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(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a), og

6)

Ved rådsbeslutning 2001/395/EF(4) tiltrådte Unionen
UN-ECE-reglement nr. 13 H om godkjenning av deler til
personbiler med hensyn til bremsing.

7)

Ved rådsbeslutning 2001/505/EF(5) tiltrådte Unionen UNECE-reglement nr. 105 om godkjenning av kjøretøyer
beregnet på frakt av farlig gods med hensyn til deres
særlige konstruksjonsegenskaper.

8)

Ved rådsbeslutning av 29. april 2004 tiltrådte Unionen
UN-ECE-reglement nr. 116 om ensartede krav til
beskyttelse av motorvogner mot uvedkommende bruk, og
UN-ECE-reglement nr. 118 om ensartede tekniske krav
til forbrenningsegenskapene til materialer som benyttes
til innvendig innredning av visse grupper motorvogner.

9)

Ved rådsbeslutning av 14. mars 2005 tiltrådte Unionen
UN-ECE-reglement nr. 121 om ensartede bestemmelser
om godkjenning av motorvogner med hensyn til plassering
og merking av manuelle betjeningsinnretninger,
kontrollinnretninger og indikatorer, og UN-ECEreglement nr. 122 om ensartede tekniske krav til
godkjenning av motorvogner i gruppe M, N og O med
hensyn til deres varmeanlegg.

ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

Ved rådsbeslutning 97/836/EF(2) tiltrådte Unionen
overenskomsten til De forente nasjoners økonomiske
kommisjon for Europa 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 kravene (revidert
overenskomst av 1958).
Ved beslutning 97/836/EF tiltrådte Unionen også UNECE-reglement nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43,
44, 46, 48, 58, 66, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 97,
98, 99, 100 og 102.
Ved rådsbeslutning av 28. februar 2000 tiltrådte
Unionen UN-ECE-reglement nr. 110 om særlige deler i
motorvogner som bruker komprimert naturgass (CNG) i
framdriftssystemet, og om motorvogner med hensyn til
montering av særlige deler av godkjent type for bruk av
komprimert naturgass (CNG) i framdriftssystemet.

4)

Ved rådsbeslutning 2000/710/EF(3) tiltrådte Unionen UNECE-reglement nr. 67 om godkjenning av spesialutstyr til
motorvogner som bruker flytende petroleumsgass (LPG).

5)

Ved rådsbeslutning av 7. november 2000 tiltrådte Unionen
UN-ECE-reglement nr. 112 om ensartede bestemmelser
om godkjenning av motorvogners frontlykter som sender

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 108 av 28.4.2011, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 40/2012 av 30. mars 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving
og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43
av 2.8.2012, s. 17.
(1) EUT L 200 av 31.7.2009, s. 1.
(2) EFT L 346 av 17.12.1997, s. 78.
(3) EFT L 290 av 17.11.2000, s. 29.

10) Ved rådsbeslutning 2005/614/EF(6) tiltrådte Unionen UNECE-reglement nr. 94 om bestemmelser om godkjenning
av kjøretøyer med hensyn til beskyttelse av fører og
passasjerer ved frontkollisjon, og UN-ECE-reglement
nr. 95 om bestemmelser om godkjenning av kjøretøyer
med hensyn til beskyttelse av fører og passasjerer ved
sidekollisjon.

11) Ved rådsbeslutning 2006/364/EF(7) godkjente Unionen
UN-ECE-reglement nr. 123 om godkjenning av adaptive
frontlyssystemer på motorvogner.
(4)
(5)
(6)
(7)

EFT L 139 av 23.5.2001, s. 14.
EFT L 183 av 6.7.2001, s. 33.
EUT L 217 av 22.8.2005, s. 1.
EUT L 135 av 23.5.2006, s. 12.
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12) Ved rådsbeslutning 2006/444/EF(1) tiltrådte Unionen UNECE-reglement nr. 55 om bestemmelser om godkjenning
av mekaniske koplinger til vogntog.

13) Ved rådsbeslutning 2006/874/EF(2) tiltrådte Unionen
UN-ECE-reglement nr. 107 om ensartede bestemmelser
om godkjenning av kjøretøyer i gruppe M2 og M3 med
hensyn til deres generelle konstruksjon.

14) Ved rådsbeslutning 2007/159/EF(3) tiltrådte Unionen UNECE-reglement nr. 125 om godkjenning av motorvogner
med hensyn til førerens synsfelt forover.

15) Ved rådsbeslutning 2009/433/EF(4) tiltrådte Unionen
UN-ECE-reglement nr. 61 om ensartede bestemmelser
om godkjenning av nyttekjøretøyer med hensyn til deres
utstikkende deler foran førerhusets bakvegg.

16) I samsvar med 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 kjøretøyer (rammedirektiv)(5) har
kjøretøyprodusenter som søker om godkjenning av sine
systemer, deler eller tekniske enheter, mulighet til å velge
om de skal oppfylle kravene i de relevante direktivene
eller i tilsvarende UN-ECE-reglementer. De fleste av
kravene i direktivene om kjøretøydeler er overført fra
tilsvarende UN-ECE-reglementer. I takt med den tekniske
utviklingen blir UN-ECE-reglementene hele tiden endret,
og de relevante direktivene må ajourføres regelmessig for
at de skal være i samsvar med innholdet i de respektive
UN-ECE-reglementene. For å unngå slik overlapping har
høynivågruppen anbefalt CARS 21 å erstatte en rekke
direktiver med tilsvarende UN-ECE-reglementer.
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bare av tekniske krav, men også av sertifiseringsmessige
og administrative framgangsmåter. Dessuten bør
typegodkjenning som bygger direkte på internasjonalt
avtalte standarder, forbedre markedstilgangen i
tredjestater, særlig i de statene som er avtaleparter i den
reviderte overenskomsten av 1958, og på den måten øke
konkurranseevnen til industrien i Unionen.
19) Derfor er det ved forordning (EF) nr. 661/2009 fastsatt at
en rekke direktiver om typegodkjenning av motorvogner,
deres tilhengere og systemer, deler og separate tekniske
enheter beregnet på slike motorvogner skal oppheves
og med henblikk på EF-typegodkjenning i henhold til
nevnte forordning erstattes med tilsvarende UN-ECEreglementer.
20) Av den grunn bør UN-ECE-reglement nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8,
10, 11, 12, 13, 13 H, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26,
28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 55, 58, 61, 66, 67,
73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100,
102, 105, 107, 110, 112, 116, 118, 121, 122, 123 og 125
innarbeides i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 661/2009,
som inneholder en liste over UN-ECE-reglementer som
får obligatorisk anvendelse.
21) Forordning (EF) nr. 661/2009 bør derfor endres.
22) De UN-ECE-reglementene som er oppført i vedlegget
til denne forordning, bør få anvendelse etter de
gjennomføringsdatoene som er fastsatt i artikkel 13 i
forordning (EF) nr. 661/2009.
23) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Den tekniske komité for motorvogner —
VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1

17) Ved direktiv 2007/46/EF er det gitt mulighet til
obligatorisk anvendelse av UN-ECE-reglementer i
forbindelse med EF-typegodkjenning av kjøretøyer,
og til at disse UN-ECE-reglementene kan erstatte
unionsregelverket. I samsvar med forordning (EF)
nr. 661/2009 skal typegodkjenning i samsvar med UNECE-reglementer som får obligatorisk anvendelse,
anses som EF-typegodkjenning i samsvar med nevnte
forordning og dens gjennomføringstiltak.

18) Ved at unionsregelverk erstattes med UN-ECEreglementer, bidras det til å hindre overlapping ikke
( 1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EUT L 181 av 4.7.2006, s. 53.
EUT L 337 av 5.12.2006, s. 45.
EUT L 69 av 9.3.2007, s. 37.
EUT L 144 av 9.6.2009, s. 24.
EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1.

Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 661/2009 erstattes med
vedlegget til denne forordning.
Artikkel 2
1. Med forbehold for nr. 2, 3 og 4 og artikkel 4 får de UNECE-reglementene med de endringsseriene og supplementene
som er angitt i vedlegget, anvendelse fra 1. november 2012 i
forbindelse med EF-typegodkjenning av nye kjøretøytyper,
deres tilhengere og systemer, deler og separate tekniske enheter
beregnet på slike kjøretøytyper.
2. Fra 1. november 2011 får UN-ECE-reglement nr. 13
H, supplement 9(6), anvendelse i forbindelse med EFtypegodkjenning av nye kjøretøytyper i gruppe M1.
(6)

EUT L 230 av 31.8.2010, s. 1.
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3. Fra 1. november 2011 får UN-ECE-reglement nr. 13,
supplement 3 til endringsserie 11(1), eller UN-ECE-reglement
nr. 13 H, supplement 9, anvendelse i forbindelse med EFtypegodkjenning av nye kjøretøytyper i gruppe N1.
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3. Fra gjennomføringsdatoene angitt i tabell 2 i vedlegg V
til forordning (EF) nr. 661/2009 får UN-ECE-reglement nr. 13,
supplement 3 til endringsserie 11, anvendelse i forbindelse med
registrering, salg og ibruktaking av nye kjøretøyer i gruppe M2,
M3, N2, N3, O3 og O4 med hensyn til systemer for elektronisk
stabilitetskontroll.

4. Fra gjennomføringsdatoene angitt i tabell 1 i vedlegg V
til forordning (EF) nr. 661/2009 får UN-ECE-reglement nr. 13,
supplement 3 til endringsserie 11, anvendelse i forbindelse
med EF-typegodkjenning av nye kjøretøytyper i gruppe M2,
M3, N2, N3, O3 og O4 med hensyn til systemer for elektronisk
stabilitetskontroll.

Artikkel 4
1. Med forbehold for bestemmelsene i nr. 2 får UNECE-reglement nr. 100, endringsserie 00 (2), anvendelse
fra 1. mai 2011 i forbindelse med EF-typegodkjenning av
ferdigoppbygde kjøretøyer i samsvar med direktiv 2007/46/EF
og EF-typegodkjenning av kjøretøyer med hensyn til elektrisk
sikkerhet.

Artikkel 3
1. Med forbehold for nr. 2 og 3 og artikkel 4 får de UNECE-reglementene med de endringsseriene og supplementene
som er angitt i vedlegget, fra 1. november 2014 anvendelse
i forbindelse med registrering, salg og ibruktaking av nye
kjøretøyer og deres tilhengere og salg og ibruktaking av nye
systemer, deler og separate tekniske enheter beregnet på slike
kjøretøyer.

2. Fra 1. januar 2012 får UN-ECE-reglement nr. 100,
endringsserie 00, anvendelse i forbindelse med registrering,
salg og ibruktaking av nye kjøretøyer.
3. Fra 4. desember 2012 får UN-ECE-reglement nr. 100,
endringsserie 01(3), anvendelse i forbindelse med EFtypegodkjenning av ferdigoppbygde kjøretøyer i samsvar med
direktiv 2007/46/EF og EF-typegodkjenning av kjøretøyer med
hensyn til elektrisk sikkerhet.

2. Fra 1. november 2014 får UN-ECE-reglement nr. 13,
supplement 3 til endringsserie 11 eller UN-ECE-reglement
nr. 13 H, supplement 9, anvendelse i forbindelse med
registrering, salg og ibruktaking av nye kjøretøytyper i gruppe
N1.

Artikkel 5
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, 27. april 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
______

( 1)

EUT L 297 av 13.11.2010, s. 1.

(2)
(3)

EUT L 45 av 14.2.2009, s. 17.
EUT L 57 av 2.3.2011, s. 54.
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VEDLEGG

«VEDLEGG IV

Liste over UN-ECE-reglementer som får obligatorisk anvendelse
Reglement
nr.

Emne

Endringsserie

EUT-henvisning

Anvendelse

1

Frontlykter som sender ut asymmetrisk
nærlys og/eller fjernlys, utstyrt med
glødetrådslamper R2 og/eller HS1

Endringsserie 02

EUT L 177 av
10.7.2010, s. 1

M, N(a)

3

Refleksinnretninger for motorvogner

Supplement 10 til
endringsserie 02

EUT L 31 av
31.1.2009, s. 1

M, N, O

4

Belysning av bakre kjennemerker på
motorvogner og deres tilhengere

Supplement 14 til den
opprinnelige versjonen av
reglementet

EUT L 31 av
31.1.2009, s. 35

M, N, O

6

Lykt for retningslys på motorvogner og
deres tilhengere

Supplement 19 til
endringsserie 01

EUT L 177 av
10.7.2010, s. 40

M, N, O

7

Lykter for sidemarkeringslys foran og
bak, lykter for stopplys og lykter for
toppmarkeringslys på motorvogner og
deres tilhengere

Supplement 16 til
endringsserie 02

EUT L 148 av
12.6.2010, s. 1

M, N, O

8

Frontlykter på motorvogner (H1, H2,
H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1,
HIR2 og/eller H11)

Endringsserie 05
Rettelse 1 til revisjon 4

EUT L 177 av
10.7.2010, s. 71

M, N(a)

10

Elektromagnetisk kompatibilitet

Endringsserie 03

EUT L 116 av
8.5.2010, s. 1

M, N, O

11

Dørlåser og døroppheng

Supplement 2 til
endringsserie 03

EUT L 120 av
13.5.2010, s. 1

M1, N1

12

Beskyttelse av føreren mot
styreinnretningen ved sammenstøt

Supplement 3 til
endringsserie 03

EUT L 165 av
26.6.2008, s. 11

M1, N1

13

Bremser på kjøretøyer i gruppe M, N
og O

Supplement 5 til
endringsserie 10
Rettelse 1 og 2 til
revisjon 6
Supplement 3 til
endringsserie 11

EUT L 257 av
30.9.2010, s. 1

M, N, O(b)

Bremser på personbiler

Supplement 9 til den
opprinnelige versjonen av
reglementet

EUT L 230 av
31.8.2010, s. 1

M1, N1(c)

Sikkerhetsbeltefester, Isofixfestesystemer og Isofix-fester med
toppstropper

Supplement 2 til
endringsserie 06

EUT L 321 av
6.12.2007, s. 1

M, N

13-H

14

EUT L 297 av
13.11.2010, s. 183
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Reglement
nr.

Emne

Endringsserie
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EUT-henvisning

Anvendelse

16

Sikkerhetsbelter, sikringsutstyr,
sikringsutstyr for barn, og Isofix
sikringsutstyr for barn

Supplement 17 til
endringsserie 04

EUT L 313 av
30.11.2007, s. 58

M, N

17

Seter, setefester og eventuelle
hodestøtter

Endringsserie 08

EUT L 230 av
31.8.2010, s. 81

M, N

18

Beskyttelse av motorvogner mot
uvedkommende bruk

Supplement 2 til
endringsserie 03

EUT L 120 av
13.5.2010, s. 29

M2, M3, N2,
N3

19

Tåkelys foran på motorvogner

Supplement 2 til
endringsserie 03

EUT L 177 av
10.7.2010, s. 113

M, N

20

Frontlykter som sender ut asymmetrisk
nærlys eller fjernlys eller begge, utstyrt
med halogenglødetrådslamper (H4)

Endringsserie 03

EUT L 177 av
10.7.2010, s. 170

M, N(a)

21

Innvendig utstyr

Supplement 3 til
endringsserie 01

EUT L 188 av
16.7.2008, s. 32

M1

23

Lykt for ryggelys på motorvogner og
deres tilhengere

Supplement 15 til den
opprinnelige versjonen av
reglementet

EUT L 148 av
12.6.2010, s. 34

M, N, O

25

Hodestøtter, uavhengig av om de er
innbygd i setet eller ikke

Endringsserie 04
Rettelse 2 til revisjon 1

EUT L 215 av
14.8.2010, s. 1

M, N

26

Utstikkende deler

Supplement 1 til
endringsserie 03

EUT L 215 av
14.8.2010, s. 27

M1

28

Signalhorn og signaler

Supplement 3 til den
opprinnelige versjonen av
reglementet

EUT L 185 av
17.7.2010, s. 1

M, N

31

Motorvogners «sealed-beam»halogenfrontlykter som sender ut
europeisk asymmetrisk nærlys eller
fjernlys, eller begge deler

Supplement 7 til
endringsserie 02

EUT L 185 av
17.7.2010, s. 15

M, N

34

Forebygging av brannfare (tanker for
flytende drivstoff)

Supplement 2 til
endringsserie 02

EUT L 194 av
23.7.2008, s. 14

M, N, O

37

Glødelamper til bruk i godkjente lykter
til motorvogner og deres tilhengere

Supplement 34 til
endringsserie 03

EUT L 297 av
13.11.2010, s. 1

M, N, O

38

Lykter for tåkelys bak på motorvogner
og deres tilhengere

Supplement 14 til den
opprinnelige versjonen av
reglementet
Rettelse 1 til supplement
12

EUT L 148 av
12.6.2010, s. 55

M, N, O
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Reglement
nr.

Emne

Endringsserie
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EUT-henvisning

Anvendelse

39

Innretning for hastighetsmåling,
herunder montering

Supplement 5 til den
opprinnelige versjonen av
reglementet

EUT L 120 av
13.5.2010, s. 40

M, N

43

Sikkerhetsglass

Supplement 12 til den
opprinnelige versjonen av
reglementet

EUT L 230 av
31.8.2010, s. 119

M, N, O

44

Festeinnretninger for barn som
er passasjerer i motorvogner
(barnesikringsinnretninger)

Endringsserie 04
Rettelse 3 til revisjon 2

EUT L 306 av
23.11.2007, s. 1

M, N

46

Innretninger for indirekte utsyn og
montering av slike

Supplement 4 til
endringsserie 02
Rettelse 1 til supplement

EUT L 177 av
10.7.2010, s. 211

M, N

4 til
serie 02

48

Montering av lys- og
lyssignalinnretninger på motorvogner

Endringsserie 04

EUT L 135 av
23.5.2008, s. 1

M, N, O

55

Mekaniske koplinger til vogntog

Supplement 1 til
endringsserie 01

EUT L 227 av
28.8.2010, s. 1

M, N, O

58

Innretninger for underkjøringshinder
bak og montering av slike;
underkjøringshinder bak

Endringsserie 02

EUT L 232 av
30.8.2008, s. 13

N2, N3, O3,
O4

61

Nyttekjøretøyer med hensyn til deres
utstikkende deler foran førerhusets
bakvegg

Supplement 1 til den
opprinnelige versjonen av
reglementet

EUT L 164 av
30.6.2010, s. 1

N

66

Overbygningens stivhet på store
personkjøretøyer

Endringsserie 02

EUT L 84 av
30.3.2011, s. 1

M2, M3

67

Motorvogner som bruker LPG

Supplement 7 til
endringsserie 01

EUT L 72 av
14.3.2008, s. 1

M, N

73

Sidevern for lastebiler

Supplement 1 til den
opprinnelige versjonen av
reglementet

EUT L 120 av
13.5.2010, s. 49

N2, N3, O3,
O4

77

Lykter for parkeringslys på motorvogner Supplement 12 til den
opprinnelige versjonen av
reglementet

EUT L 130 av
28.5.2010, s. 1

M, N

79

Styreinnretning

Supplement 3 til
endringsserie 01

EUT L 137 av
27.5.2008, s. 25

M, N, O

80

Seter i store personkjøretøyer

Supplement 3 til
endringsserie 01
Rettelse 1 til endringsserie
01

EUT L 164 av
30.6.2010, s. 18

M2, M3
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Reglement
nr.

Emne

Endringsserie

Nr. 47/433

EUT-henvisning

Anvendelse

87

Lykter for kjørelys på motorvogner

Supplement 14 til den
opprinnelige versjonen av
reglementet
Rettelse 1 til revisjon 2

EUT L 164 av
30.6.2010, s. 46

M, N

89

Hastighetsbegrensning for kjøretøyer

Supplement 1 til den
opprinnelige versjonen av
reglementet

EUT L 158 av
19.6.2007, s. 1

M, N

90

Reserveenheter for bremsebelegg
og reservebremsebelegg for
trommelbremser for motorvogner og
deres tilhengere

Supplement 11 til
endringsserie 01

EFT L 130 av
28.5.2010, s. 19.

M, N, O

91

Lykter for sidemarkeringslys på
motorvogner og deres tilhengere

Supplement 11 til den
opprinnelige versjonen av
reglementet

EUT L 164 av
30.6.2010, s. 69

M, N, O

93

Innretninger for underkjøringshinder
foran og montering av slike;
underkjøringshinder foran

Opprinnelig versjon av
reglementet

EUT L 185 av
17.7.2010, s. 56

N2, N3

94

Beskyttelse av fører og passasjerer ved
frontkollisjon

Supplement 3 til
endringsserie 01
Rettelse 2 til endringsserie
01
Rettelse 1 til revisjon 1

EUT L 130 av
28.5.2010, s. 50

M1

95

Beskyttelse av fører og passasjerer ved
sidekollisjon

Supplement 1 til
endringsserie 02

EUT L 313 av
30.11.2007, s. 1

M1, N1

97

Alarmsystemer (VAS)

Revisjon 1
endring 1

EUT L 351 av
30.12.2008, s. 1

M1, N1

98

Frontlykter på motorvogner med lyskilde Supplement 13 til den
av gassutladningstypen
opprinnelige versjonen av
reglementet

EUT L 164 av
30.6.2010, s. 92

M, N

99

Lyskilder av gassutladningstypen til
bruk i godkjente gassutladningslamper
på motorvogner

Supplement 5 til den
opprinnelige versjonen av
reglementet

EUT L 164 av
30.6.2010, s. 151

M, N

100

Elektrisk sikkerhet

Supplement 1 til den
opprinnelige versjonen av
reglementet
Endringsserie 01

EUT L 45 av
14.2.2009, s. 17

M, N

EUT L 57 av
2.3.2011, s. 54

102

Kortkoplingsinnretning; montering av en Opprinnelig versjon av
godkjent type kortkoplingsinnretning
reglementet

EUT L 351 av
30.12.2008, s. 44

N2, N3, O3,
O4

105

Kjøretøyer for transport av farlig gods

EUT L 230 av
31.8.2010, s. 253

N, O

Supplement 1 til
endringsserie 04
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Reglement
nr.

(a)
(b)
(c)

Emne

Endringsserie
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EUT-henvisning

Anvendelse

107

Kjøretøyer i gruppe M2 og M3

Endringsserie 03

EUT L 255 av
29.9.2010, s. 1

M2, M3

110

Særlige deler som bruker CNG

Supplement 6 til den
opprinnelige versjonen av
reglementet

EUT L 72 av
14.3.2008, s. 113

M, N

112

Frontlykter på motorvogner som sender Supplement 12 til den
ut asymmetrisk nærlys eller fjernlys eller opprinnelige versjonen av
begge, utstyrt med glødetrådslamper og/ reglementet
eller LED-moduler

EUT L 230 av
31.8.2010, s. 264

M, N

116

Beskyttelse av motorvogner mot
uvedkommende bruk

EUT L 164 av
30.6.2010, s. 181

M1, N1

118

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

EUT L 177 av
10.7.2010, s. 263

M3

121

Betjeningsinnretningenes,
kontrollinnretningenes og indikatorenes
plassering og merking

Supplement 3 til den
opprinnelige versjonen av
reglementet

EUT L 177 av
10.7.2010, s. 290

M, N

122

Varmeanlegg på kjøretøyer i gruppe M,
N og O

Supplement 1 til den
opprinnelige versjonen av
reglementet

EUT L 164 av
30.6.2010, s. 231

M, N, O

123

Adaptive frontlyssystemer på
motorvogner

Supplement 4 til den
opprinnelige versjonen av
reglementet

EUT L 222 av
24.8.2010, s. 1

M, N

125

Synsfelt forover

Supplement 2 til den
opprinnelige versjonen av
reglementet

EUT L 200 av
31.7.2010, s. 38

M1

Supplement 2 til den
opprinnelige versjonen av
reglementet

UN-ECE-reglement nr. 1, 8 og 20 får ikke anvendelse på EF-typegodkjenning av nye kjøretøyer.
Herunder, i forbindelse med EF-typegodkjenning av nye kjøretøytyper i gruppe N1 og registrering, salg og ibruktaking av nye
kjøretøyer i gruppe N1, kravene til veltekontroll og retningskontroll i dets vedlegg 21.
Herunder, i forbindelse med EF-typegodkjenning av nye kjøretøytyper i gruppe N1 og M1 og registrering, salg og ibruktaking av
nye kjøretøyer i gruppe N1 og M1, kravene i dets vedlegg 9.»
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Nr. 47/435

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 458/2011

2016/EØS/47/62

av 12. mai 2011
om krav til typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere med hensyn til montering av
dekk og om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 om krav til
typegodkjenning for den generelle sikkerheten for motorvogner, deres tilhengere og systemer, deler
og separate tekniske enheter beregnet på slike motorvogner(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

Artikkel 1
Virkeområde

under henvisning til 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(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a), og

Denne forordning får anvendelse på motorvogner i gruppe M,
N og O som definert i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF.

ut fra følgende betraktninger:

I denne forordning menes med:

1)

Forordning (EF) nr. 661/2009 er en særforordning 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)

Forordning (EF) nr. 661/2009 opphever rådsdirektiv
92/23/EØF av 31. mars 1992 om dekk for motorvogner
og deres tilhengere og montering av dekk(3). Kravene i
nevnte direktiv bør overføres til denne forordning og om
nødvendig tilpasses til utviklingen i den vitenskapelige
og tekniske kunnskap.

3)

4)

5)

Artikkel 2
Definisjoner

1)

«kjøretøytype med hensyn til montering av dekk»
kjøretøyer som ikke skiller seg fra hverandre på
vesentlige områder som hvilke dekktyper, minste og
største dekkdimensjonsbetegnelser, hjuldimensjoner og
innpressingsdybder samt hastighets- og lastekapasitet
som egner seg for montering, og egenskapene til
hjulavskjermingen,

2)

«dekktype» en rekke dekk som ikke skiller seg fra
hverandre på følgende vesentlige punkter:
a) dekkategori: C1, C2 eller C3, som beskrevet i
artikkel 8 nr. 1 i forordning (EF) nr. 661/2009, og

Virkeområdet for denne forordning bør være i samsvar
med virkeområdet for direktiv 92/23/EØF. Forordningen
bør derfor omfatte kjøretøyer i gruppe M, N og O.

b) når det gjelder dekk i kategori C1, egenskapene for en
type luftfylte dekk som definert i nr. 2.1 i UN-ECEreglement nr. 30(4),

Forordning (EF) nr. 661/2009 fastsetter grunnleggende
krav til typegodkjenning av motorvogner med hensyn til
montering av dekk. Det er derfor nødvendig å fastsette
særlige framgangsmåter, prøvinger og krav for slike
typegodkjenninger for å sikre at dekkene som brukes på et
kjøretøy, passer til dette kjøretøyets belastning, hastighet
og bruksområde.
Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Den tekniske komité for motorvogner —

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 124 av 13.5.2011, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 40/2012 av 30. mars 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving
og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43
av 2.8.2012, s. 17.
(1) EUT L 200 av 31.7.2009, s. 1.
(2) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1.
(3) EFT L 129 av 14.5.1992, s. 95.

c) når det gjelder dekk i kategori C2 eller C3,
egenskapene for en type luftfylte dekk som definert i
nr. 2.1 i UN-ECE-reglement nr. 54(5),
3)

«dekkdimensjonsbetegnelse» en betegnelse som definert
i nr. 2.17 i UN-ECE-reglement nr. 30 for dekk i kategori
C2 og C3,

4)

«innpressingsdybde» avstanden fra felgens anleggsflate
mot navet til felgens midtlinje,

(4)
(5)

EUT L 201 av 30.7.2008, s. 70.
EUT L 183 av 11.7.2008, s. 41.
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5)

«dekkonstruksjon» dekkstammens tekniske kjennetegn,

6)

«vanlig dekk» et dekk eller et sikkerhetsdekk som er
beregnet på vanlig bruk på vei,

7)

«sikkerhetsdekk» et dekk som definert i nr. 2.4.3 i UNECE-reglement nr. 64(1),

8)

«reservedekk til midlertidig bruk» et dekk som skiller seg
fra et dekk som er beregnet på montering på et kjøretøy
for normale kjøreforhold, men som bare er beregnet på
midlertidig bruk under begrensede kjøreforhold,

9)

25.8.2016

16) «symbol for hastighetskategori» et symbol som definert
i nr. 2.19 i UN-ECE-reglement nr. 30 for dekk i kategori
C1 og i nr. 2.28 i UN-ECE-reglement nr. 54 for dekk i
kategori C2 og C3,
17) «indeks for belastningskapasitet» et tall knyttet til største
tillatte belastning for dekket i henhold til definisjonen i
nr. 2.28 i UN-ECE-reglement nr. 30 for dekk i kategori
C1 og i nr. 2.27 i UN-ECE-reglement nr. 54 for dekk i
kategori C2 og C3,
18) «største tillatte belastning» den massen et dekk kan bære
når det brukes i samsvar med kravene til bruk som er
angitt av dekkprodusenten.

«hjul» et fullstendig hjul bestående av en felg og en
hjulskive,

Artikkel 3

10) «reservehjul til midlertidig bruk» et hjul som skiller seg
fra et av de vanlige hjulene på kjøretøytypen,

Bestemmelser for EF-typegodkjenning av et kjøretøy med
hensyn til montering av dekk

11) «enhet» en enhet bestående av hjul og dekk,

1. Produsenten eller representanten for produsenten skal
framlegge for typegodkjenningsmyndigheten en søknad om
EF-typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til montering
av dekk.

12) «standardenhet» en enhet som kan monteres på kjøretøyet
for normal bruk,

2. Søknaden skal utarbeides i samsvar med det mønsteret for
opplysningsdokumentet som er angitt i del 1 i vedlegg I.

13) «reserveenhet» en enhet som er beregnet på å erstatte en
standardenhet i tilfelle denne ikke fungerer; den kan være
en av følgende enheter:

3. Dersom de relevante kravene fastsatt i vedlegg II til denne
forordning er oppfylt, skal typegodkjenningsmyndigheten gi en
EF-typegodkjenning samt utstede et typegodkjenningsnummer
i samsvar med det nummereringssystemet som er angitt i
vedlegg VII til direktiv 2007/46/EF.

14) «standard reserveenhet» en enhet bestående av
et hjul og et dekk som med hensyn til hjul- og
dekkdimensjonsbetegnelse,
innpressingsdybde
og
dekkonstruksjon er identisk med den enheten som
er montert i samme akselposisjon på den aktuelle
kjøretøyvarianten og -versjonen for normal bruk,
herunder hjul som er framstilt av at et annet materiale, og
der en annerledes konstruert mutter- eller festebolt kan ha
vært brukt, men som ellers er identisk med det hjulet som
er beregnet på normal bruk,

En medlemsstat kan ikke gi samme nummer til en annen
kjøretøytype.
4. Ved anvendelse av nr. 3 skal godkjenningsmyndigheten
utstede et EF-typegodkjenningsdokument i samsvar med
mønsteret angitt i del 2 i vedlegg I.
Artikkel 4

15) «reserveenhet til midlertidig bruk» en enhet bestående av
et vilkårlig hjul og dekk som ikke omfattes av definisjonen
på standard reserveenhet, og som omfattes av en av de
typebeskrivelsene av reservedekk til midlertidig bruk
som er definert i nr. 2.10 i UN-ECE-reglement nr. 64,

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, 12. mai 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
______

(1)
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VEDLEGG I
Administrative bestemmelser for typegodkjenning av kjøretøyer med hensyn til montering av dekk

Nr. 47/437

Nr. 47/438
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DEL 1
Opplysningsdokument
MØNSTER
Opplysningsdokument nr. … om EF-typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til montering av dekk
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 brettet til den
størrelsen. Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte.
Dersom systemene, delene eller de separate tekniske enhetene nevnt i dette opplysningsdokumentet 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.

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 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: ...........................................................................

1.3.

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

1.3.1.

Antall og plassering av aksler med dekk på tvillingmonterte hjul: .................................................................

1.3.2.

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

1.3.3.

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

2.

MASSER OG DIMENSJONER(f)(g)

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 fremste aksel (målt i dekkenes ytterkant, dekkenes utbuling nær bakken ikke medregnet): ........

2.8.

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

2.9.

Største teknisk tillatte masse på hver aksel: ....................................................................................................
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2.11.5.

Kjøretøyet er/er ikke(1) egnet som trekkvogn

4.7.

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

6.

HJULOPPHENG

6.6.

Dekk og hjul

6.6.1.

Dekk-/hjulkombinasjon(er)(r)
a) For dekk angis:
–

dimensjonsbetegnelse(r),

–

indeks for belastningskapasitet(3),

–

symbol for hastighetskategori(3),

–

koeffisient for rullemotstand (målt i samsvar med ISO 28580).

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.
6.6.3.

Dekktrykk anbefalt av produsenten (kPa): ......................................................................................................

6.6.4.

Beskrivelse av innretning(er) for veigrep på snø og dekk-/hjulkombinasjon(er) for for- og/eller bakakselen
som produsenten anbefaler for kjøretøytypen: ................................................................................................

6.6.5.

Kort beskrivelse av eventuell reserveenhet til midlertidig bruk: ....................................................................

6.6.6.

Kort beskrivelse av system for overvåking av dekktrykk (dersom det er montert): .......................................

9.

KAROSSERI

9.16.

Hjulavskjerming

9.16.1.

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

12.

DIVERSE

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

______
Forklarende merknader
(1)

Stryk det som ikke passer.

(3)
(b)

Oppgi høyeste og laveste verdi for hver variant.
Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke er relevante for beskrivelsen av de typer kjøretøyer, deler eller separate
tekniske enheter som omfattes av dette typegodkjenningsdokumentet, skal slike tegn angis i opplysningsdokumentet med
symbolet «?» (f.eks. ABC??123??).
Klassifisert i samsvar med definisjonene i del A i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF.
Når en modell utføres med vanlig førerhus og med førerhus med liggeplass, angis masser og dimensjoner for begge utførelser.
ISO-standard 612: 1978 – Road vehicles – Dimensions of motor vehicles and towed vehicles – terms and definitions.
Definisjon nr. 6.5.
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.
For motorkjøretøyer, dersom kjøretøyprodusenten tillater at visse kontrollfunksjoner endres (f.eks. gjennom programvare,
maskinvare, oppgradering, valg, aktivering eller deaktivering) før eller etter at kjøretøyet er tatt i bruk, og kjøretøyet derfor
har økt høyeste hastighet, skal den høyeste hastighet som kan oppnås gjennom endring av disse kontrollfunksjonene, angis.
For tilhengere skal høyeste hastighet tillatt av kjøretøyprodusenten angis.
For dekk med merkingen ZR før felgdiameterkoden, som er beregnet på montering på kjøretøyer med en høyeste
konstruksjonshastighet på over 300 km/h, skal tilsvarende opplysninger framlegges.

(c)
( f)
(g)
(g4)
(i)
(q)

(r )
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DEL 2
EF-typegodkjenningsdokument
MØNSTER
Format: A4 (210 × 297 mm)
EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT
Typegodkjenningsmyndighetens stempel
Melding om:

1

–

EF-typegodkjenning(1)

–

utvidelse av typegodkjenning(1)

–

nektelse av EF-typegodkjenning(1)

–

tilbakekalling av EF-typegodkjenning(1)

i henhold til forordning (EU) nr. …/2011

}

av en kjøretøytype med hensyn til montering av dekk

EF-typegodkjenningsnummer: ...........................................................................................................................................
Begrunnelse for utvidelse: ..................................................................................................................................................
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 identifikasjon av typen(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 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.

6.

Sted:

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

7.

Dato:

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

8.

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

Vedlegg:

Opplysningspakke
Prøvingsrapport
______

(1)
(2)
(3)

Stryk det som ikke passer.
Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke er relevante for beskrivelsen av de typer kjøretøyer, deler eller separate tekniske
enheter som omfattes av dette typegodkjenningsdokumentet, skal slike tegn angis i opplysningsdokumentet med symbolet «?»
(f.eks. ABC??123??).
Som definert i del A i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF.
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Tilføyelse
til EF-typegodkjenningsdokument nr. …

1.

Utfyllende opplysninger:

1.1. Kort beskrivelse av kjøretøytype med hensyn til dets konstruksjon, dimensjoner, referanselinjer og
materialsammensetninger: . .......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
1.2. Dekk-/hjulkombinasjon(er) (herunder dekkdimensjon, felgdimensjon og innpressingsdybde): ..............................
1.3. Symbol for minste hastighetskategori som er forenlig med kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet (for hver
variant) (for dekk med merkingen ZR før felgdiameterkoden, som er beregnet på montering på kjøretøyer med en
høyeste konstruksjonshastighet på over 300 km/t, skal tilsvarende opplysninger framlegges): . .............................
1.4. Indeks for minste belastningskapasitet som er forenlig med største teknisk tillatte masse på hver aksel (av hver
variant) (eventuelt justert i samsvar med nr. 3.2.2 i vedlegg II): ..............................................................................
1.5. Dekk-/hjulkombinasjon(er) (herunder dekkdimensjon, felgdimensjon og innpressingsdybder) som skal brukes
sammen med innretning(er) for veigrep på snø: .......................................................................................................
2.

Kjøretøy i gruppe M1 er/er ikke(1) egnet som trekkvogn, og tillatt belastning på bakdekkene overskrides med
............................................................................................................................................................................... %

3.

Kjøretøyet er/er ikke(1) godkjent i henhold til UN-ECE-reglement nr. 64 med hensyn til dets reserveenhet til
midlertidig bruk.

3.1. Kjøretøygruppe M1: ja/nei(1), type 1/2/3/4/5(1)
3.2. Kjøretøygruppe N1: ja/nei(1), type 1/2/3/4/5(1)
4.

Kjøretøyet er/er ikke(1) godkjent i henhold til UN-ECE-reglement nr. 64 med hensyn til dets system for overvåking
av dekktrykk.

4.1. Kort beskrivelse av systemet for overvåking av dekktrykk (dersom det er montert): ..............................................
5.

Merknader: ................................................................................................................................................................
______

(1)

Stryk det som ikke passer.
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VEDLEGG II

Krav til kjøretøyer med hensyn til montering av dekk
1.

GENERELLE KRAV

1.1.

Med forbehold for bestemmelsene i nr. 5.4 skal alle dekk som er montert på et kjøretøy, herunder eventuelle
reservedekk, oppfylle kravene i forordning (EF) nr. 661/2009 og dens gjennomføringstiltak.

2.

MONTERING AV DEKK

2.1.

Alle dekk som normalt er montert på kjøretøyet, noe som dermed utelukker eventuelle reserveenheter til
midlertidig bruk, skal ha samme konstruksjon.

2.2.

Alle dekk som normalt er montert på én aksel, skal være av samme type.

2.3.

Den plassen hjulet har til å dreie rundt på, skal være så stor at bevegelsen kan foregå uhindret ved bruk
av den største tillatte dekksstørrelsen og felgbredden, samtidig som det tas hensyn til minste og største
innpressingsdybde innenfor de minste og største begrensningene av hjuloppheng og styring som angitt av
kjøretøyprodusenten. Dette skal kontrolleres ved å gjennomføre prøvingene med de største og bredeste
dekkene, idet det tas hensyn til de gjeldende størrelsestoleransene (dvs. største dekkomfang) i henhold til den
dekkdimensjonsbetegnelsen som er angitt i de relevante UN-ECE-reglene.

2.4.

Den tekniske instansen kan samtykke i en alternativ prøvingsmetode (f.eks. virtuell prøving) for å kontrollere
at kravene i nr. 2.3 i dette vedlegg er oppfylt.

3.

BELASTNINGSKAPASITET

3.1.

Med forbehold for bestemmelsene i nr. 5 i dette vedlegg er den største tillatte belastningen for hvert dekk som
fastsatt i nr. 3.2 i dette vedlegg, herunder et eventuelt reservedekk, som er montert på kjøretøyet:

3.1.1.

for kjøretøyer utstyrt med dekk av samme type, montert på enkelthjul: minst tilsvarende halvparten av den
største teknisk tillatte massen på akselen for den mest belastede akselen, som angitt av kjøretøyprodusenten,

3.1.2.

for kjøretøyer utstyrt med dekk av mer enn én type, montert på enkelthjul: minst tilsvarende halvparten av den
største teknisk tillatte massen på akselen, som angitt av kjøretøyprodusenten, for den relevante akselen,

3.1.3.

for kjøretøyer utstyrt med dekk i kategori C1, montert på tvillinghjul: minst tilsvarende 0,27 ganger den
største teknisk tillatte massen på akselen, som angitt av kjøretøyprodusenten for den relevante akselen,

3.1.4.

for kjøretøyer utstyrt med dekk i kategori C2 eller C3, montert på tvillinghjul: minst tilsvarende 0,25 ganger
den største teknisk tillatte massen på akselen, som angitt av kjøretøyprodusenten for den relevante akselen,
med henvisning til indeksen for belastningskapasitet for tvillingmontering.

3.2.

Et dekks største tillatte belastning fastsettes som følger:

3.2.1.

For dekk i kategori C1 skal «største tillatte belastning» som nevnt i nr. 2.31 i UN-ECE-reglement nr. 30 tas i
betraktning.

3.2.2.

For dekk i kategori C2 eller C3 tas det hensyn til tabellen for «belastningskapasitetens variasjon med
hastigheten» som nevnt i nr. 2.29 i UN-ECE-reglement nr. 54, som viser de belastningsvariasjonene som et
luftfylt dekk kan tåle med hensyn til kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet, som funksjon av indeksene
for belastningskapasitet og symbolene for nominell hastighetskategori.

3.3.

De relevante opplysningene skal være tydelig angitt i kjøretøyeierens håndbok for å sikre at egnede
reservedekk med en passende belastningskapasitet kan monteres ved behov etter at kjøretøyet er tatt i bruk.

4.

HASTIGHETSKAPASITET

4.1.

På alle dekk som kjøretøyet normalt er utstyrt med, skal det være angitt et symbol for hastighetskategori.

4.1.1.

For dekk i kategori C1 skal symbolet for hastighetskategori være forenlig med kjøretøyets høyeste
konstruksjonshastighet, og skal for dekk i hastighetskategoriene V, W og Y ta hensyn til den største tillatte
belastningen som beskrevet i UN-ECE-reglement nr. 30.

4.1.2.

For dekk i kategori C2 eller C3 skal symbolet for hastighetskategori være forenlig med kjøretøyets høyeste
konstruksjonshastighet og den relevante kombinasjonen av belastning og hastighet utledet av tabellen
«belastningskapasitetens variasjon med hastigheten» som beskrevet i nr. 3.2.2 i dette vedlegg.
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4.2.

Kravene i nr. 4.1.1 og 4.1.2 får ikke anvendelse i følgende situasjoner:

4.2.1.

For reserveenheter til midlertidig bruk som nr. 6 i dette vedlegg får anvendelse på.

4.2.2.

For kjøretøyer som normalt er utstyrt med vanlige dekk og iblant er utstyrt med vinterdekk (dvs. merket med
et symbol med et fjell med tre tinder og et snøfnugg), og der vinterdekkets symbol for hastighetskategori skal
tilsvare en hastighet som enten er høyere enn kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet eller minst 160 km/t
(eller begge). Dersom kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet er høyere enn hastigheten som tilsvarer
symbolet for de monterte vinterdekkenes laveste hastighetskategori, skal det imidlertid inne i kjøretøyet, på
et sted som er permanent og godt synlig for føreren, være plassert et advarselsmerke som angir den laveste
verdien for de monterte vinterdekkenes høyeste hastighetskapasitet. Andre dekk som gir bedre veigrep på
snø (dvs. med merkingen M + S, men uten symbolet med et fjell med tre tinder og et snøfnugg) skal oppfylle
kravene i nr. 4.1.1 og 4.1.2 i dette vedlegg.

4.2.3.

For kjøretøyer som er utstyrt med terrengdekk til yrkesmessig bruk, med merkingen POR. Dersom
kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet er høyere enn hastigheten som tilsvarer symbolet for de monterte
spesialdekkenes laveste hastighetskategori, skal det imidlertid inne i kjøretøyet, på et sted som er permanent
og godt synlig for føreren, være plassert et advarselsmerke som angir den laveste verdien av de monterte
spesialdekkenes høyeste hastighetskapasitet.

4.2.4.

For kjøretøyer i gruppe M2, M3, N2 eller N3 som er utstyrt med en hastighetsbegrenser som er godkjent i henhold
til UN-ECE-reglement nr. 89(1), og der dekkenes hastighetssymbol skal være forenlig med den fastsatte
hastighetsbegrensningen. Dersom kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet ifølge kjøretøyprodusenten er
høyere enn hastigheten som tilsvarer symbolet for de monterte spesialdekkenes laveste hastighetskategori, skal
det inne i kjøretøyet, på et sted som er permanent og godt synlig for føreren, være plassert et advarselsmerke
som angir den laveste verdien av de monterte spesialdekkenes høyeste hastighetskapasitet.

4.2.5.

For kjøretøyer i gruppe M1 eller N2 som er utstyrt med et integrert system med en hastighetsbegrensningsfunksjon,
og der dekkenes hastighetssymbol skal være forenlig med den fastsatte hastighetsbegrensningen. Dersom
kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet ifølge kjøretøyprodusenten er høyere enn hastigheten som
tilsvarer symbolet for de monterte spesialdekkenes laveste hastighetskategori, skal det imidlertid inne i
kjøretøyet, på et sted som er permanent og godt synlig for føreren, være plassert et advarselsmerke som angir
den laveste verdien for de monterte spesialdekkenes høyeste hastighetskapasitet.

4.3.

De relevante opplysningene skal være tydelig angitt i kjøretøyeierens håndbok for å sikre at egnede
reservedekk med en passende belastningskapasitet kan monteres ved behov etter at kjøretøyet er tatt i bruk.

5.

SÆRTILFELLER

5.1.

For tilhengere i gruppe O1 og O2 med en høyeste konstruksjonshastighet for kjøretøyet på 100 km/t eller
mindre, utstyrt med dekk i kategori C1, montert på enkelthjul, skal den største tillatte belastningen for hvert
dekk minst tilsvare 0,45 ganger den største teknisk tillatte massen på akselen for den mest belastede akselen,
som angitt av trekkvognprodusenten. For dekk montert på tvillinghjul skal denne faktoren minst tilsvare
0,24. I slike tilfeller skal det i nærheten av tilhengerens frontkopling være plassert et permanent og holdbart
advarselsmerke som angir kjøretøyets høyeste drifts- og konstruksjonshastighet.

5.2.

For kjøretøyer i gruppe M1 og N1 som er konstruert for å trekke en tilhenger, kan tilleggsbelastningen
på tilhengerens kopling føre til at den største tillatte belastningen på bakdekkene overskrides for dekk i
kategori C1, men ikke med mer enn 15 %. I et slikt tilfelle skal kjøretøyeeierens håndbok inneholde tydelige
opplysninger og råd om kjøretøyets største tillatte hastighet når det trekker en tilhenger, men høyst 100 km/t,
og om dekktrykket i bakdekkene, minst 20 kPa (0,2 bar) over det eller de dekktrykkene som anbefales til
normal bruk (dvs. uten en tilkoplet tilhenger).

5.3.

For visse spesialkjøretøyer, som oppført nedenfor, utstyrt med dekk i kategori C2 eller C3, får tabellen
for «belastningskapasitetens variasjon med hastigheten» som beskrevet i nr. 3.2.2 i dette vedlegg ikke
anvendelse. I et slikt tilfelle skal dekkets største tillatte belastning i forhold til den største teknisk tillatte
massen på akselen (se nr. 3.1.2-3.1.4) fastsettes ved å multiplisere belastningen tilsvarende indeksen for
belastningskapasitet med en egnet koeffisient som er knyttet til kjøretøyets type og bruk, snarere enn
kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet, og kravene i nr. 4.1.1 og 4.1.2 i dette vedlegg får ikke anvendelse.
De egnede koeffisientene skal være som følger:

5.3.1.
(1)
(2)

1,15 for kjøretøyer i gruppe I eller gruppe A (M2 eller M3), som nevnt i nr. 2.1.1.1 (gruppe I) og 2.1.2.1
(gruppe A) i UN-ECE-reglement nr. 107(2).

EUT L 158 av 19.5.2007, s. 1.
EUT L 255 av 29.9.2010, s. 1.
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5.3.2.

1,10 for kjøretøyer i gruppe N som er særlig konstruert for bruk over korte avstander i byer og forsteder,
som f.eks. til gatefeiing og renovasjonsbiler, forutsatt at største tillatte konstruksjonshastighet ikke overstiger
60 km/t.

5.4.

I særlige tilfeller der kjøretøyer er konstruert for bruksforhold som er uforenlige med egenskapene til dekk i
kategori C1, C2 eller C3, og der det derfor er nødvendig å montere dekk med andre egenskaper, får kravene
i nr. 1.1 i dette vedlegg ikke anvendelse, forutsatt at alle følgende vilkår er oppfylt:

5.4.1.

Dekkene skal være godkjent i henhold til enten UN-ECE-reglement nr. 75(1) eller UN-ECE-reglement
nr. 106(2), og

5.4.2.

typegodkjenningsmyndigheten og den tekniske instansen har forvisset seg om at de monterte dekkene
passer til kjøretøyets driftsforhold. Unntakets art og begrunnelsen for godkjenningen skal være angitt i
prøvingsrapporten samt under merknadene i typegodkjenningsdokumentet.

6.

RESERVEHJUL OG -DEKK

6.1.

Dersom et kjøretøy er utstyrt med en reserveenhet, skal den være en av følgende:

6.1.1.

En standard reserveenhet av samme størrelse som dekkene som faktisk er montert på kjøretøyet.

6.1.2.

En reserveenhet til midlertidig bruk som passer til bruk på kjøretøyet, men kjøretøyer i andre grupper enn M1
eller N1 skal ikke være utstyrt med eller påmontert en reserveenhet til midlertidig bruk.

6.1.2.1. Dersom det må treffes særlige forholdsregler for å montere en reserveenhet til midlertidig bruk på
kjøretøyet (dersom f.eks. en reserveenhet til midlertidig bruk bare kan monteres på frontakselen, og det
derfor er nødvendig å montere en standardenhet til frontakselen først på bakakselen for å rette på en feil på
standardenheten til bakakselen), skal dette være tydelig angitt i kjøretøyeierens håndbok, og overholdelsen
av de relevante bestemmelsene i nr. 2.3 i dette vedlegg skal kontrolleres.
6.2.

Alle kjøretøyer som er utstyrt med en reserveenhet til midlertidig bruk eller sikkerhetsdekk, skal ha en gyldig
typegodkjenning i henhold til UN-ECE-reglement nr. 64 om krav til utstyr for kjøretøyer med reserveenheter
til midlertidig bruk og sikkerhetsdekk.
____________

(1)
(2)

Ennå ikke offentliggjort. Vil bli offentliggjort i august 2011.
EUT L 257 av 30.9.2010, s. 231.
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 183/2011

Nr. 47/445

2016/EØS/47/63

av 22. februar 2011
om endring av vedlegg IV og VI 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 —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

fastsettes for kjøretøyer som produseres i store serier i
eller for tredjestater.

4)

Ved artikkel 24 i direktiv 2007/46/EF tillates
medlemsstatene unntak fra visse bestemmelser i nevnte
direktiv og fra de rettsaktene som er oppført i vedlegg
IV til nevnte direktiv, når det gjelder godkjenning av
individuelle kjøretøyer. For at det indre marked skal
fungere godt, kreves det imidlertid at tilsvarende tekniske
og administrative unntak gjelder i hele Unionen. Det
er derfor nødvendig å fastsette hvilke bestemmelser i
unionsretten som kan fravikes.

5)

Ved artikkel 24 tillates medlemsstatene å pålegge
alternative krav til europeisk lovgivning med sikte på
å sikre et nivå av trafikksikkerhet og miljøvern som i
størst mulig grad tilsvarer nivået fastsatt i vedlegg IV og
VI til direktiv 2007/46/EF. Idet det antas at kjøretøyer
som serieproduseres for tredjestater med sikte på å bli
tatt i bruk på hjemmemarkedet, bygges i samsvar med
de gjeldende tekniske bestemmelsene i de respektive
opprinnelses- eller bestemmelsesstatene, bør det tas
hensyn til både slike krav og det pågående arbeidet i
verdensforumet for harmonisering av kjøretøyforskrifter
(WP.29), som er organisert innenfor rammen av De
forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa i
Geneve. Det foreligger både relevante opplysninger og
nødvendig ekspertise som kan godtgjøre at disse kravene
kan sikre et nivå av trafikksikkerhet og miljøvern som
minst tilsvarer det nivået av trafikksikkerhet og miljøvern
som kreves i Unionen. En rekke krav som er gjeldende
i tredjestater, bør derfor betraktes som likeverdige med
hensyn til individuell godkjenning.

6)

Maler til de dokumentene som godkjenningsmyndighetene
skal utstede, er beskrevet i vedlegg VI til direktiv
2007/46/EF. De gjelder imidlertid for godkjenninger som
er gitt for en kjøretøytype, og ikke godkjenninger som
er gitt for individuelle kjøretøyer. For å kunne forenkle
den gjensidige anerkjennelsen av disse individuelle
godkjenningene gitt i henhold til artikkel 24 i nevnte
direktiv bør det fastsettes en modell som skal benyttes for
et dokument for individuell godkjenning.

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. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1)

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. Direktivet inneholder
særlig en liste over alle rettsakter som fastsetter hvilke
tekniske krav kjøretøyer skal oppfylle for å kunne få
EF-typegodkjenning. Det inneholder også forskjellige
modeller av typegodkjenningsdokumenter.

2)

Som følge av virkningen av globaliseringen i bilbransjen
er det en betydelig vekst i etterspørselen etter kjøretøyer
som er produsert utenfor Unionen. Medlemsstatene
har innenfor rammen av nasjonal lovgivning innført
administrative framgangsmåter og tekniske krav når
det gjelder godkjenning av kjøretøyer som er importert
fra tredjestater. Siden framgangsmåtene og kravene er
forskjellige fra medlemsstat til medlemsstat, skaper denne
situasjonen en vridning i det indre markeds virkemåte.
Det er derfor nødvendig å treffe hensiktsmessige,
harmoniserte tiltak.

3)

Harmoniserte administrative og tekniske bestemmelser
om individuelle godkjenninger bør som et første trinn

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 53 av 26.2.2011, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 41/2012 av 30. mars 2012 om endring
av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og
sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av
2.8.2012, s. 22.
1
( ) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1.
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Idet denne forordning vedtas, finnes det i medlemsstatene
nasjonale ordninger for individuell godkjenning av
kjøretøyer som produseres i store serier og opprinnelig
er beregnet på registrering i tredjestater. Disse
godkjenningsordningene kan fortsatt få anvendelse.
I samsvar med artikkel 24 nr. 6 i direktiv 2007/46/
EF er deres gyldighet begrenset til territoriet til den
medlemsstaten som har gitt godkjenningen, og andre
medlemsstater kan avvise slike godkjenninger.

8)

For å sikre at typegodkjenningsordningen fungerer
som den skal, bør vedleggene til direktiv 2007/46/
EF ajourføres slik at de kan fastsette tekniske krav til
kjøretøyer som skal godkjennes etter framgangsmåten for
individuell godkjenning.

9)

Vedlegg IV og VI til direktiv 2007/46/EF bør derfor
endres.

25.8.2016

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Den tekniske komité for motorvogner —
VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Vedlegg IV og VI til direktiv 2007/46/EF endres i samsvar med
vedlegget til denne forordning.
Artikkel 2
Kravene i denne forordning berører ikke kravene fastsatt i
artikkel 24 i direktiv 2007/46/EF når det gjelder individuelle
godkjenninger, særlig medlemsstatenes mulighet til å gi
individuelle godkjenninger, forutsatt at de pålegger alternative
krav.
Artikkel 3
Denne forordning trer i kraft 26. februar 2012.

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

Utferdiget i Brussel, 22. februar 2011.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

_____________
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VEDLEGG
1.

I vedlegg IV del I gjøres følgende endringer:
a) Overskriften «Tillegg» endres til «Tillegg 1».
b) Nytt tillegg 2 skal lyde:
«Tillegg 2
Krav til godkjenning i henhold til artikkel 24 av ferdigoppbygde kjøretøyer i gruppe M1 og N1 som er
produsert i store serier i eller for tredjestater

0.

FORMÅL
Et kjøretøy anses å være nytt dersom:
a) det aldri tidligere har vært registrert, eller
b) det har vært registrert i mindre enn 6 måneder på det tidspunktet da det søkes om individuell
godkjenning.
Et kjøretøy skal anses som registrert når det har fått permanent, midlertidig eller kortvarig
administrativ godkjenning til å tas i bruk i veitrafikk som omfatter identifikasjon og tildeling av et
registreringsnummer(1).

1.

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

1.1. Klassifisering av kjøretøyer
Kjøretøyer skal klassifiseres i henhold til kriteriene angitt i vedlegg II.
For dette formål:
a) skal det tas hensyn til det faktiske antallet sitteplasser, og
b) er største teknisk tillatte totalmasse den største massen som er angitt av produsenten i opprinnelsesstaten
og angitt i dennes offisielle dokumentasjon.
Dersom det ikke på en enkel måte er mulig å bestemme kjøretøygruppen på grunn av karosseriets
konstruksjon, får vilkårene angitt i vedlegg II anvendelse.
1.2 Søknad om individuell godkjenning
a) Søkeren skal inngi en søknad til godkjenningsmyndigheten ledsaget av all relevant dokumentasjon
som er nødvendig for godkjenningsprosessen.
Dersom den leverte dokumentasjonen er ufullstendig, feilaktig eller forfalsket, skal søknaden om
godkjenning avvises.
b) Det kan leveres bare én søknad for et bestemt kjøretøy i én medlemsstat.
Med et «bestemt kjøretøy» menes et fysisk kjøretøy hvis understellsnummer er tydelig identifisert.
Ved anvendelse av dette punkt kan godkjenningsmyndigheten kreve at søkeren skriftlig forplikter seg
til å levere bare én søknad i én medlemsstat.
Alle søkere kan imidlertid søke om individuell godkjenning i en annen medlemsstat av et kjøretøy
som har identiske eller lignende tekniske egenskaper som det kjøretøyet som er gitt en individuell
godkjenning.
c) Modellen for søknadsskjemaet og utformingen av dokumentasjonen skal fastsettes av
godkjenningsmyndigheten.
Opplysningene kan bare omfatte et passende utvalg av opplysningene nevnt i vedlegg I.
d) De tekniske kravene som skal oppfylles, er de som er fastsatt i del 4 i dette tillegget.
Kravene skal være de som gjelder for nye kjøretøyer som tilhører en kjøretøytype som er i produksjon
på det tidspunktet søknaden inngis.
e) Når det gjelder visse prøvinger som kreves i noen av de rettsaktene som er oppført i dette vedlegg, skal
søkeren levere en erklæring om samsvar med anerkjente internasjonale standarder og regelverk. Den
aktuelle erklæringen kan bare utstedes av kjøretøyprodusenten.
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Med «samsvarserklæring» menes en erklæring utstedt av det kontoret eller den avdelingen i
produsentens organisasjon som av ledelsen er behørig godkjent til fullt ut å påta seg det juridiske
ansvaret hos produsenten når det gjelder et kjøretøys konstruksjon og oppbygging.
De rettsaktene som en slik erklæring skal framlegges for, er de som er nevnt i del 4 i dette tillegget.
Dersom en erklæring gir opphav til usikkerhet, kan det kreves at søkeren innhenter uomtvistelig bevis
fra produsenten, herunder en prøvingsrapport, for å underbygge produsentens erklæring.
1.3. Teknisk instans som er ansvarlig for individuelle godkjenninger
a) De tekniske instansene som er ansvarlige for individuelle godkjenninger, skal være i kategori A som
nevnt i artikkel 41 nr. 3.
b) Som unntak fra artikkel 4 nr. 1 annet ledd skal den tekniske instansen overholde følgende standarder:
i)

EN ISO/IEC 17025:2005 når den utfører prøvingene selv,

ii) EN ISO/IEC 17020:2004 når den kontrollerer om kjøretøyet oppfyller kravene oppført i dette
tillegget.
c) Dersom særlige prøvinger som krever særlige ferdigheter skal gjennomføres på anmodning fra søkeren,
skal disse foretas av en av de tekniske instansene som er meldt til Kommisjonen, etter søkerens valg.
Dersom det for eksempel skal foretas en frontkollisjonsprøving etter avtale med søkeren i medlemsstat
«A», kan prøvingen foretas av en meldt teknisk instans i medlemsstat «B».
1.4. Prøvingsrapporter
a) Prøvingsrapporter skal utarbeides i samsvar med nr. 5.10.2 i standard EN ISO/IEC 17025:2005.
b) De skal utarbeides på et av de språkene i Unionen som godkjenningsmyndigheten bestemmer.
Dersom det ved anvendelse av nr. 1.3 bokstav c) er utarbeidet en prøvingsrapport i en annen medlemsstat
enn den som er ansvarlig for den individuelle godkjenningen, kan godkjenningsmyndigheten kreve at
søkeren framlegger en riktig oversettelse av prøvingsrapporten.
c) De skal inneholde en beskrivelse av det kjøretøyet som prøves, herunder utvetydig identifikasjon.
De delene som spiller en betydelig rolle for prøvingsresultatene, skal beskrives, og deres
identifikasjonsnummer skal angis.
Eksempler på deler er lyddempere i forbindelse med støymåling, og motorstyringssystemet (ECU) i
forbindelse med måling av eksosutslipp.
d) På forespørsel fra en søker kan en prøvingsrapport som er levert for et system i forbindelse med et
bestemt kjøretøy, framlegges gjentatte ganger av samme eller en annen søker med sikte på individuell
godkjenning av et annet kjøretøy.
I et slikt tilfelle skal godkjenningsmyndigheten sikre at kjøretøyets tekniske egenskaper kontrolleres
riktig på grunnlag av prøvingsrapporten.
Kontroll av kjøretøyet og den dokumentasjonen som ledsager prøvingsrapporten, skal gi den
konklusjonen at det kjøretøyet som det søkes om individuell godkjenning for, har de samme
egenskapene som det kjøretøyet som er beskrevet i rapporten.
e) Det kan bare framlegges attesterte kopier av en prøvingsrapport.
f)

Prøvingsrapportene nevnt i nr. 1.4 bokstav d) omfatter ikke de rapportene som er utarbeidet for å gi
kjøretøyet individuell godkjenning.

1.5. Prosessen for individuell godkjenning innebærer alltid at hvert bestemte kjøretøy kontrolleres fysisk av
den tekniske instansen.
Det tillates ingen unntak fra dette prinsippet.
1.6. Dersom godkjenningsmyndigheten er overbevist om at kjøretøyet oppfyller de tekniske kravene angitt i
dette tillegget og er i samsvar med beskrivelsen gitt i søknaden, skal den gi godkjenning i samsvar med
artikkel 24.
1.7. Godkjenningsdokumentet skal utarbeides i samsvar med modell D som fastsatt i vedlegg VI.
1.8. Godkjenningsmyndigheten skal føre en fortegnelse over alle godkjenninger som gis i henhold til
artikkel 24.
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2.

UNNTAK

2.1. På grunn av den individuelle framgangsmåtens særlige karakter skal følgende artikler i dette direktiv,
herunder de respektive bestemmelsene i de relevante vedleggene, fravikes:
a) artikkel 12 med hensyn til ordninger for produksjonssamsvar,
b) artikkel 8, 9, 13, 14 og 18 med hensyn til framgangsmåten for typegodkjenning av kjøretøyer.
2.2. Identifikasjon av kjøretøytype
a) I den grad det er mulig, skal det i godkjenningsdokumentet vises til den typen, varianten og versjonen
som er angitt i kjøretøyets opprinnelsesstat.
b) Dersom det ikke er mulig å identifisere typen, varianten og versjonen fordi relevante data mangler, kan
det vises til kjøretøyets vanlige handelsbetegnelse.
3.

GJENNOMGÅELSE AV DE TEKNISKE KRAVENE
Listen over tekniske krav i del 4 vil bli gjennomgått med jevne mellomrom for å ta hensyn til resultatene av
det harmoniseringsarbeidet som pågår i verdensforumet for harmonisering av kjøretøyforskrifter (WP.29)
i Geneve, og utviklingen i regelverket i tredjestatene.

4.

TEKNISKE KRAV
Del I: Kjøretøyer i gruppe M1
Nr.
1

Rettsakt

Alternative krav

Direktiv 70/157/EØF

Prøving under kjøring

(Tillatt lydnivå)

a) Det skal foretas en prøving i samsvar med «metode A» nevnt i
vedlegg 3 til UN-ECE-reglement nr. 51.
Grensene er som angitt i nr. 2.1 i vedlegg I til direktiv 70/157/EØF.
1 desibel i tillegg til de tillatte grensene tillates.
b) Testbanen skal være i samsvar med vedlegg 8 til UN‑ECEreglement nr. 51. En testbane som har andre spesifikasjoner,
kan brukes forutsatt at den tekniske instansen har gjennomført
sammenlignende prøvinger. Det skal om nødvendig anvendes en
korrelasjonsfaktor.
c) Eksosanlegg som inneholder fibermateriale, trenger ikke å
kondisjoneres som beskrevet i vedlegg 5 til UN-ECE-reglement nr.
51.
Prøving ved stillstand
Det skal foretas en prøving i samsvar med nr. 3.2 i vedlegg 3 til UNECE-reglement nr. 51.

2

Direktiv 70/220/EØF

Eksosutslipp

(Utslipp)

a) En type I-prøving skal gjennomføres i samsvar med vedlegg III til
direktiv 70/220/EØF, idet forringelsesfaktorene nevnt i nr. 5.3.6.2
anvendes. De grensene som skal anvendes, er de som er angitt i nr.
5.3.1.4 i vedlegg I til nevnte direktiv.
b) Det kreves ikke at kjøretøyet har kjørt minst 3 000 km, som det
ellers kreves i nr. 3.1.1 i vedlegg III til nevnte direktiv.
c) Drivstoffet som skal brukes ved prøvingen, er referansedrivstoffet
angitt i vedlegg IX til direktiv 70/220/EØF.
d) Dynamometeret skal innstilles i samsvar med de tekniske kravene
i nr. 3.2 i tillegg 2 til vedlegg III til nevnte direktiv.
e) Prøvingen nevnt i bokstav a) skal ikke gjennomføres dersom
det kan godtgjøres at kjøretøyet overholder en av de California
Regulations som er nevnt i den innledende merknaden til nr. 5 i
vedlegg I til nevnte direktiv.
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Nr.

Rettsakt

Alternative krav
Fordampingsutslipp
Kjøretøyer med bensindrevet motor skal være utstyrt med en innretning
for reduksjon av fordampingsutslipp (f.eks. et aktivkullfilter).
Utslipp av veivhusgasser
Det kreves at det finnes en innretning for resirkulering av veivhusgasser.
Egendiagnosesystem
Kjøretøyet skal være utstyrt med et egendiagnosesystem (OBD).
OBD-grensesnittet skal kunne kommunisere med vanlige
diagnoseverktøy som brukes ved periodiske tekniske kontroller.

2a

Forordning (EF) nr.
715/2007
(Utslipp (Euro 5 og
6) fra lette kjøretøyer/
tilgang til opplysninger)

Eksosutslipp
a) En type I-prøving skal gjennomføres i samsvar med vedlegg III
til forordning (EF) nr. 692/2008, idet forringelsesfaktorene nevnt
i nr. 1.4 i tillegg VII til forordning (EF) nr. 692/2008 anvendes. De
grensene som skal anvendes, er de som er angitt i tabell I og tabell
II i vedlegg I til forordning (EF) nr. 715/2007.
b) Det kreves ikke at kjøretøyet har kjørt minst 3 000 km, som ellers
er nevnt i nr. 3.1.1 i vedlegg 4 til UN-ECE-reglement nr. 83.
c) Drivstoffet som skal brukes ved prøvingen, er referansedrivstoffet
angitt i vedlegg IX til forordning (EF) nr. 692/2008.
d) Dynamometeret skal innstilles i samsvar med de tekniske kravene
i nr. 3.2 i vedlegg 4 til UN-ECE-reglement nr. 83.
e) Prøvingen nevnt i bokstav a) skal ikke gjennomføres dersom det
kan godtgjøres at kjøretøyet overholder de California Regulations
som er nevnt i del 2 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 692/2008.
Fordampingsutslipp
Bensindrevne motorer skal ha en innretning for reduksjon av
fordampingsutslipp (f.eks. et aktivkullfilter).
Utslipp av veivhusgasser
Det kreves at det finnes en innretning for resirkulering av veivhusgasser.
Egendiagnosesystem
a) Kjøretøyet skal være utstyrt med et egendiagnosesystem (OBD).
b) OBD-grensesnittet skal kunne kommunisere med vanlige
diagnoseverktøy som brukes ved periodiske tekniske kontroller.
Røyktetthet
a) Kjøretøyer som er utstyrt med en dieseldrevet motor, skal prøves i
samsvar med prøvingsmetodene nevnt i tillegg 2 til vedlegg IV til
forordning (EF) nr. 692/2008.
b) Den korrigerte verdien til absorpsjonsfaktoren skal være angitt på
et sted som er lett synlig og enkelt å nå.
CO2-utslipp og drivstofforbruk
a) Det skal foretas en prøving i samsvar med vedlegg XII til
forordning (EF) nr. 692/2008.
b) Det kreves ikke at kjøretøyet har kjørt minst 3 000 km, som det
ellers kreves i nr. 3.1.1 i vedlegg 4 til UN-ECE-reglement nr. 83.
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Nr.

Rettsakt

Alternative krav
c) Dersom kjøretøyet overholder de California Regulations som er
nevnt i del 2 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 692/2008, og det
derfor ikke kreves prøving av eksosutslipp, skal medlemsstatene
beregne CO2-utslipp og drivstofforbruk ved hjelp av formlene
fastsatt i forklarende merknad (b) og (c).
Tilgang til opplysninger
Bestemmelsene om tilgang til opplysninger får ikke anvendelse.

3

Direktiv 70/221/EØF

Drivstofftanker

(Drivstofftanker —
underkjøringshinder
bak)

a) Drivstofftankene skal være i samsvar med del 5 i vedlegg I til
direktiv 70/221/EØF, med unntak av nr. 5.1, 5.2 og 5.12. De skal
særlig være i samsvar med nr. 5.9 og 5.9.1, men det skal ikke
foretas lekkasjeprøving.
b) LPG- eller CNG-tanker skal typegodkjennes i samsvar med
henholdsvis UNECE-reglement nr. 67, endringsserie 01, eller
reglement nr. 110(a).
Særlige bestemmelser om drivstofftanker laget av plastmateriale
Søkeren skal framlegge en erklæring fra produsenten som bekrefter
at drivstofftanken på det bestemte kjøretøyet [hvis VIN-nummer skal
angis] er i samsvar med minst ett av følgende:
–

nr. 6.3 i direktiv 70/221/EØF,

–

FMVSS nr. 301 («Fuel system integrity»),

–

vedlegg 5 til UN‑ECE-reglement nr. 34.

Underkjøringshinder bak
a) Kjøretøyets bakre del skal være oppbygd i samsvar med nr. 5 i
vedlegg II til direktiv 70/221/EØF.
b) For dette formål er det tilstrekkelig at kravene angitt i nr. 5.2 annet
ledd er oppfylt.
4

Direktiv 70/222/EØF
(Monteringssted for
kjennemerke bak)

5

Sted, helling, synlighetsvinkel og plassering av kjennemerket skal
være i samsvar med direktiv 70/222/EØF.

Direktiv 70/311/EØF

Mekaniske systemer

(Betjeningskraft)

a) Styreinnretningen skal være bygd slik at den er selvopprettende.
For å kontrollere at denne bestemmelsen overholdes, skal det
foretas en prøving i samsvar med nr. 5.1.2 og 5.2.1 i vedlegg I til
direktiv 70/311/EØF.
b) Svikt i fremmedkraftstyringsutstyret skal ikke føre til fullstendig
tap av kontrollen over kjøretøyet.
Komplekst elektronisk styresystem for kjøretøy (elektroniske
styreenheter)
Komplekst elektronisk styresystem tillates bare dersom det er i
samsvar med vedlegg 6 til UN-ECE-reglement nr. 79.

6

Direktiv 70/387/EØF
(Dørlåser og hengsler)

a) Dørlåser og hengsler skal være i samsvar med nr. 3.2.1, 3.3.2 og
3.4.1 i vedlegg I til direktiv 70/387/EØF.
b) Kravene angitt i nr. 3.4.1 får ikke anvendelse dersom det er
godtgjort at nr. 6.1.5.4 i UN-ECE-reglement nr. 11 rev.1 endring 2
er overholdt.
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Nr.
7

Rettsakt

Alternative krav

Direktiv 70/388/EØF

Deler

(Signalhorn)

Signalhorninnretninger trenger ikke å være typegodkjent i samsvar
med direktiv 70/388/EØF. De skal imidlertid avgi en kontinuerlig lyd
slik det kreves i nr. 1.1 i vedlegg I til nevnte direktiv.
Montering på kjøretøy
a) Det skal foretas en prøving i samsvar med nr. 2 i vedlegg I til
direktiv 70/388/EØF.
b) Høyeste lydtrykknivå skal være i samsvar med nr. 2.1.4 i nevnte
vedlegg.

8

Direktiv 2003/97/EF

Deler

(Innretninger for
indirekte utsyn)

a) Kjøretøyet skal være utstyrt med speil som beskrevet i del 2 i
vedlegg III til direktiv 2003/97/EF.
b) Det kreves ikke at de er typegodkjent i samsvar med nevnte
direktiv.
c) Speilenes krumningsradius skal ikke gi betydelig optisk feil. Etter
den tekniske instansens skjønn skal krumningsradien kontrolleres
i samsvar med den metoden som er beskrevet i tillegg 1 til vedlegg
II til nevnte direktiv. Krumningsradien skal ikke være mindre enn
det som kreves i nr. 3.4 i vedlegg II til nevnte direktiv.
Montering på kjøretøy
Det skal foretas måling for å sikre at synsfeltene er i samsvar med nr. 5
i vedlegg III til direktiv 2003/97/EF eller med nr. 5 i vedlegg III til
direktiv 71/127/EØF.

9

Direktiv 71/320/EØF

Alminnelige bestemmelser

(Bremsing)

a) Bremseanlegget skal være bygd i samsvar med nr. 2 i vedlegg I til
direktiv 71/320/EØF.
b) Kjøretøyene skal være utstyrt med elektroniske blokkeringsfrie
bremser som virker på alle hjul.
c) Bremseanleggets yteevne skal være i samsvar med nr. 2 i
vedlegg II til nevnte direktiv.
d) For dette formål skal prøvinger på vei foretas på en bane som har
et veidekke med høy adhesjon. Prøvingen av parkeringsbremsen
skal foretas i en 18 % helling (opp og ned).
Bare de prøvingene som er nevnt nedenfor, skal foretas. I hvert
tilfelle skal kjøretøyet være fullt lastet.
e) Prøvingen på vei nevnt i bokstav c) ovenfor skal ikke foretas
dersom søkeren kan framlegge en erklæring fra produsenten som
bekrefter at kjøretøyet er i samsvar med UN-ECE-reglement
nr. 13-H, herunder supplement 5, eller med FMVSS nr. 135.
Driftsbrems
a) Det skal foretas en «Type 0»-prøving som foreskrevet i nr. 1.2.2
og 1.2.3 i vedlegg II til direktiv 71/320/EØF.
b) Det skal dessuten foretas en «Type 1»-prøving som foreskrevet i
nr. 1.3 i vedlegg II til nevnte direktiv.
Parkeringsbrems
Det skal foretas en prøving i samsvar med nr. 2.1.3 i vedlegg II til
nevnte direktiv.
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Nr.
10

Rettsakt

Nr. 47/453

Alternative krav

Direktiv 72/245/EØF

Deler

(Radiostøy
(elektromagnetisk
kompatibilitet))

a) Elektriske/elektroniske delenheter trenger ikke
typegodkjent i samsvar med direktiv 72/245/EØF.

å

være

b) Ettermonterte elektriske/elektroniske innretninger skal imidlertid
være i samsvar med nevnte direktiv.
Elektromagnetisk stråling
Søkeren skal framlegge en erklæring fra produsenten som bekrefter at
kjøretøyet er i samsvar med direktiv 72/245/EØF eller med følgende
alternative standarder:
–

Bredbåndet elektromagnetisk stråling: CISPR 12 eller SAE J5512.

–

Smalbåndet elektromagnetisk stråling: CISPR 12 (ekstern) eller
25 (intern) eller SAE J551-4 og SAE J1113-41.

Immunitetsprøvinger
Immunitetsprøving skal ikke foretas.
11

Direktiv 72/306/EØF
(Utslipp fra
dieselmotorer)

a) Det skal foretas en prøving i samsvar med metodene beskrevet i
vedlegg III og IV til direktiv 72/306/EØF.
De grenseverdiene som gjelder, er de som er nevnt i vedlegg V til
nevnte direktiv.
b) Den korrigerte verdien til absorpsjonsfaktoren nevnt i del 4 i
vedlegg I til direktiv 72/306/EØF skal være angitt på et sted som
er lett synlig og enkelt å nå.

12

Direktiv 74/60/EØF

Innvendig innredning

(Innvendig utstyr)

a) Når det gjelder kravene til energiabsorpsjon, skal kjøretøyet anses
å være i samsvar med direktiv 74/60/EØF dersom det er utstyrt
med minst to kollisjonsputer foran, der den ene ligger inne i rattet
og den andre i instrumentbordet.
b) Dersom kjøretøyet er utstyrt med bare én kollisjonspute foran,
og den ligger inne i rattet, skal instrumentbordet være laget av
energiabsorberende materiale.
c) Den tekniske instansen skal kontrollere at det ikke finnes skarpe
kanter i sonene definert i nr. 5.1-5.7 i vedlegg I til direktiv 74/60/
EØF.
Elektriske betjeningsinnretninger
a) Elektrisk drevne ruter, takluker og skillevegger skal prøves i
samsvar med nr. 5.8 i vedlegg I til nevnte direktiv.
Følsomheten i den automatiske gjenåpningsinnretningen nevnt
i nr. 5.8.3 i nevnte vedlegg kan avvike fra kravene angitt i
nr. 5.8.3.1.1.
b) Elektrisk drevne ruter som ikke kan lukkes når tenningen
er av, er unntatt fra kravene som gjelder automatiske
gjenåpningsinnretninger.

13

Direktiv 74/61/EØF
(Tyverisikring og
startsperre)

a) For å hindre uvedkommende bruk skal kjøretøyet være utstyrt
med:
–

en låseinnretning som definert i nr. 2.2 i vedlegg IV til
direktiv 74/61/EØF, og

–

en startsperre som oppfyller de tekniske kravene i del 3 i
vedlegg V til nevnte direktiv og de grunnleggende kravene i
del 4, særlig nr. 4.1.1.

Nr. 47/454

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr.

Rettsakt

Alternative krav
b) Dersom det ved anvendelse av bokstav a) ovenfor må ettermonteres
en startsperre, skal den være av godkjent type i samsvar med
direktiv 74/61/EØF eller UN-ECE-reglement nr. 97 eller nr. 116.

14

Direktiv 74/297/EØF(d)
(Styreinnretningens
oppførsel ved
sammenstøt)

a) Søkeren skal framlegge en erklæring fra produsenten som
bekrefter at det bestemte kjøretøyet [hvis VIN-nummer skal angis]
er i samsvar med minst ett av følgende:
–

direktiv 74/297/EØF,

–

FMVSS nr. 203 («Impact protection for the driver from
the steering control system»), herunder FMVSS nr. 204
(«Steering control rearward displacement»),

–

artikkel 11 i JSRRV.

b) En prøving i samsvar med vedlegg II til direktiv 74/297/EØF
kan gjennomføres på et produksjonskjøretøy på anmodning fra
søkeren.
Prøvingen skal gjennomføres av en meldt europeisk teknisk
instans som har kompetanse på området. Det skal utarbeides en
detaljert rapport til søkeren.
15

Direktiv 74/408/EØF

Seter, setefester og justeringssystemer

(Setestyrke —
hodestøtter)

Søkeren skal framlegge en erklæring fra produsenten som bekrefter
at det bestemte kjøretøyet [hvis VIN-nummer skal angis] er i samsvar
med minst ett av følgende:
–

direktiv 74/408/EØF,

–

FMVSS nr. 207 («Seating systems»).

Hodestøtter
a) Dersom erklæringen nevnt ovenfor bygger på FMVSS nr. 207,
skal hodestøttene i tillegg oppfylle de grunnleggende kravene i
del 3 i vedlegg II til direktiv 74/408/EØF samt kravene i del 5 i
tillegg I til samme vedlegg.
b) Bare de prøvingene som er beskrevet i nr. 3.10 og del 5, 6 og 7 i
vedlegg II til nevnte direktiv, skal gjennomføres.
c) I motsatt fall skal søkeren framlegge en erklæring fra produsenten
som bekrefter at det bestemte kjøretøyet [hvis VIN-nummer skal
angis] er i samsvar med FMVSS nr. 202a («Head restraints»).
16

Direktiv 74/483/EØF
(Utstikkende deler)

a) Karosseriets utvendige overflate skal være i samsvar med de
alminnelige kravene i del 5 i vedlegg I til direktiv 74/483/EØF.
b) Dersom den tekniske instansen velger det, skal bestemmelsene
nevnt i nr. 6.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 og 6.11 i vedlegg I til nevnte
direktiv kontrolleres.

17

Direktiv 75/443/EØF

Innretning for hastighetsmåling

(Hastighetsmåler —
reversgir)

a) Skiven skal være i samsvar med nr. 4.1-4.2.3 i vedlegg II til
direktiv 75/443/EØF.
b) Dersom den tekniske instansen har rimelig grunn til å anta at
hastighetsmåleren ikke er kalibrert med tilstrekkelig nøyaktighet,
kan den kreve at prøvingene beskrevet i nr. 4.3 blir gjennomført.
Reversgir
Girmekanismen skal omfatte reversgir.
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Nr.
18

Rettsakt

Alternative krav

Direktiv 76/114/EØF

Kjøretøyets understellsnummer

(Lovfestede
kjennemerker)

a) Kjøretøyet skal ha et understellsnummer som består av minst 8 og
høyst 17 tegn. Et understellsnummer som består av 17 tegn, skal
oppfylle kravene i standardene ISO 3779:1983 og 3780:1983.
b) Kjøretøyets understellsnummer skal være plassert på et godt
synlig og lett tilgjengelig sted, på en slik måte at det ikke kan
fjernes eller endres.
c) Dersom det ikke er preget noe understellsnummer på understellet
eller karosseriet, kan en medlemsstat kreve at det ettermonteres i
henhold til medlemsstatens nasjonale lovgivning. I slike tilfeller
skal vedkommende myndighet i den aktuelle medlemsstaten føre
tilsyn med arbeidet.
Lovfestet kjennemerke
Kjøretøyet skal være utstyrt med et kjennemerke påsatt av
kjøretøyprodusenten.
Ingen ytterligere kjennemerker skal kreves etter at godkjenning er gitt.

19

Direktiv 76/115/EØF
(Bilbeltefester)

20

Direktiv 76/756/EØF
(Montering av lys- og
lyssignalinnretninger)

Søkeren skal framlegge en erklæring fra produsenten som bekrefter
at det bestemte kjøretøyet [hvis VIN-nummer skal angis] er i samsvar
med minst ett av følgende:
–

direktiv 76/115/EØF,

–

FMVSS nr. 210 («Seat belt assembly anchorages»),

–

artikkel 22-3 i JSRRV.

a) Monteringen av lys skal oppfylle de grunnleggende kravene i UNECE-reglement nr. 48, endringsserie 03, unntatt kravene i vedlegg
5 og 6 til reglement nr. 48.
b) Det tillates ikke noe unntak med hensyn til antall, hovedkjennetegn
ved konstruksjon, elektriske koplinger og fargen på det lyset som
sendes ut eller reflekteres fra lykter og lyssignalinnretninger nevnt
i nr. 21-26 og i nr. 28-30.
c) Lykter og lyssignalinnretninger som i henhold til ovennevnte skal
ettermonteres, skal være påført et EF-typegodkjenningsmerke.
d) Lykter som er utstyrt med gassutladningslyskilde, er tillatt bare
i forbindelse med montering av en innretning for rengjøring av
frontlykter og eventuelt en automatisk innstillingsinnretning for
frontlykter.
e) Lykter for nærlys skal tilpasses den kjøreretningen som er rettslig
gjeldende i den staten der kjøretøyet gis godkjenning.

21

Direktiv 76/757/EØF
(Refleksinnretninger)

22

Direktiv 76/758/EØF
(Lykter
(toppmarkeringslys,
markeringslys foran/
bak, stopplys,
sidemarkeringslys,
kjørelys))

Om nødvendig skal to ekstra refleksinnretninger med et EFgodkjenningsmerke settes på bak, på et sted som er i samsvar med
UN-ECE-reglement nr. 48.
Kravene i nevnte direktiv får ikke anvendelse. Den tekniske instansen
skal imidlertid kontrollere at lyktene fungerer slik de skal.

Nr. 47/455

Nr. 47/456
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Nr.
23

Rettsakt
Direktiv 76/759/EØF
(Lykter for retningslys)

24

Direktiv 76/760/EØF
(Lykter for kjennemerke
bak)

25

Direktiv 76/761/EØF
(Frontlykter (herunder
glødelamper))

Alternative krav
Kravene i nevnte direktiv får ikke anvendelse. Den tekniske instansen
skal imidlertid kontrollere at lyktene fungerer slik de skal.
Kravene i nevnte direktiv får ikke anvendelse. Den tekniske instansen
skal imidlertid kontrollere at lyktene fungerer slik de skal.

a) Det lyset som avgis av nærlysene i frontlyktene som er montert
på kjøretøyet, skal kontrolleres i samsvar med del 6 i UN-ECEreglement nr. 112, som gjelder frontlykter som avgir asymmetrisk
nærlys. For dette formål kan det vises til toleransene angitt i
vedlegg 5 til nevnte reglement.
b) Samme beslutning får tilsvarende anvendelse på nærlys i
frontlykter som omfattes av UN-ECE-reglement nr. 98 eller nr.
123.

26

Direktiv 76/762/EØF
(Lykter for tåkelys
foran)

27

Direktiv 77/389/EØF

Kravene i nevnte direktiv får ikke anvendelse. Den tekniske instansen
skal imidlertid kontrollere at lyktene, dersom de er montert, fungerer
slik de skal.
Kravene i nevnte direktiv får ikke anvendelse.

(Slepeinnretninger)
28

Direktiv 77/538/EØF
(Lykter for tåkelys bak)

29

Direktiv 77/539/EØF
(Lykter for ryggelys)

30

Direktiv 77/540/EØF
(Lykter for
parkeringslys)

31

Kravene i nevnte direktiv får ikke anvendelse. Den tekniske instansen
skal imidlertid kontrollere at lyktene fungerer slik de skal.
Kravene i nevnte direktiv får ikke anvendelse. Den tekniske instansen
skal imidlertid kontrollere at lyktene, dersom de er montert, fungerer
slik de skal.
Kravene i nevnte direktiv får ikke anvendelse. Den tekniske instansen
skal imidlertid kontrollere at lyktene, dersom de er montert, fungerer
slik de skal.

Direktiv 77/541/EØF

Deler

(Bilbelter og
sikringsutstyr)

a) Bilbelter trenger ikke å være typegodkjent i samsvar med direktiv
77/541/EØF.
b) Hvert bilbelte skal imidlertid være påført et identifikasjonsmerke.
c) Angivelsene på merket skal være i samsvar med beslutningen om
bilbeltefester (se nr. 19).
Monteringskrav
a) Kjøretøyet skal være utstyrt med bilbelter i samsvar med kravene
angitt i vedlegg XV til direktiv 77/541/EØF.
b) Dersom et antall bilbelter må ettermonteres i samsvar med bokstav
a) ovenfor, skal de være av godkjent type i samsvar med direktiv
77/541/EØF eller UN-ECE-reglement nr. 16.

32

Direktiv 77/649/EØF
(Synsfelt forover)

a) Det tillates ikke noe som kan forstyrre førerens synsfelt 180°
framover, som definert i nr. 5.1.3 i vedlegg I til direktiv 77/649/
EØF.
b) Som unntak fra bokstav a) ovenfor anses ikke «A-stolpene» og
utstyret oppført i nr. 5.1.3 i vedlegg I til nevnte direktiv som
forstyrrende.
c) Antall «A-stolper» skal ikke overstige 2.
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33

Rettsakt
Direktiv 78/316/EØF
(Betjeningsinnretningenes, kontrollinnretningenes og indikatorenes
merking)

34

Direktiv 78/317/EØF
(Avising/avdugging)

Alternative krav
a) Symbolene,
herunder
fargene
på
de
tilsvarende
kontrollinnretningene som er obligatoriske i henhold til vedlegg II
til direktiv 78/316/EØF, skal være i samsvar med nevnte direktiv.
b) Dersom dette ikke er tilfelle, skal den tekniske instansen
kontrollere at symbolene, kontrollinnretningene og indikatorene
som er montert på kjøretøyet, gir føreren forståelig informasjon
om hvordan de aktuelle betjeningsinnretningene fungerer.
Kjøretøyet skal være utstyrt med innretninger som gir tilstrekkelig
avising og avdugging av frontruten.
Alle avisingsinnretninger som minst er i samsvar med kravene i nr. 5.1.1
i vedlegg I til direktiv 78/317/EØF, skal anses som «tilstrekkelige».
Alle avduggingsinnretninger som minst er i samsvar med kravene i
nr. 5.2.1 i vedlegg I til nevnte direktiv, skal anses som «tilstrekkelige».

35

Direktiv 78/318/EØF
(Vindusvisker/
vindusspyler)

36

Kjøretøyet skal være utstyrt med tilstrekkelige vindusspylere og
vindusviskere.
Alle vindusspylere og vindusviskere som minst er i samsvar med
kravene angitt i nr. 5.1.3 i vedlegg I til direktiv 78/318/EØF, skal anses
som «tilstrekkelige».

Direktiv 2001/56/EF

a) Kupeen skal være utstyrt med et varmeanlegg.

(Varmeanlegg)

b) Forbrenningsvarmeanlegg og montering av slike skal være i
samsvar med vedlegg VII til direktiv 2001/56/EF. Dessuten skal
LPG-forbrenningsvarmeanlegg og LPG-varmeanlegg oppfylle
kravene angitt i vedlegg VIII til nevnte direktiv.
c) Ytterligere varmeanlegg som ettermonteres, skal være i samsvar
med kravene angitt i nevnte direktiv.

37

Direktiv 78/549/EØF
(Hjulavskjerming)

a) Kjøretøyet skal være konstruert slik at det beskytter andre
trafikanter mot steinsprut, søle, is, snø og vann samt reduserer
faren for å komme i kontakt med hjul i bevegelse.
b) Den tekniske instansen kan kontrollere at de grunnleggende
tekniske kravene angitt i vedlegg I til direktiv 78/549/EØF er
oppfylt.
c) Bestemmelsene i del 3 i vedlegg I til dette direktiv får ikke
anvendelse.

38

Direktiv 78/932/EØF

Kravene i direktiv 78/932/EØF får ikke anvendelse.

(Hodestøtter)
39

Direktiv 80/1268/EØF
(CO2-utslipp/
drivstofforbruk)

a) Det skal foretas en prøving i samsvar med nr. 5 i vedlegg I til
direktiv 80/1268/EØF.
b) Kravene angitt i nr. 5.1.1 i nevnte direktiv får ikke anvendelse.
c) Dersom det ikke foretas noen prøving av eksosutslipp i henhold til
bestemmelsene nevnt i nr. 2, skal CO2-utslipp og drivstofforbruk
beregnes ved hjelp av formelen fastsatt i forklarende merknad (b)
og (c).

40

Direktiv 80/1269/EØF
(Motoreffekt)

a) Søkeren skal framlegge en erklæring fra produsenten som angir
største motoreffekt i kW og tilsvarende turtall i omdreininger per
minutt.
b) Det kan alternativt vises til en kurve for motoreffekt som gir
samme opplysninger.

Nr. 47/457

Nr. 47/458
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Nr.
41

Rettsakt

Alternative krav

Direktiv 2005/55/EF

Eksosutslipp

(Utslipp (Euro 4 og 5)
fra tunge kjøretøyer —
egendiagnosesystemer
— røyktetthet)

a) Det skal gjennomføres en prøving i samsvar med nr. 6.2 i vedlegg I
til direktiv 2005/55/EF, idet forringelsesfaktorene nevnt i nr. 3.6 i
vedlegg II til direktiv 2005/78/EF anvendes.
b) Grenseverdiene er de som er angitt i tabell 1 eller tabell 2 i vedlegg
I til direktiv 2005/55/EF.
Egendiagnosesystem
a) Kjøretøyet skal være utstyrt med et egendiagnosesystem (OBD).
b) OBD-grensesnittet skal kunne kommunisere med vanlige
diagnoseverktøy som brukes ved periodiske tekniske kontroller.
Røyktetthet
a) Kjøretøyer som er utstyrt med en dieseldrevet motor, skal prøves
i samsvar med prøvingsmetodene nevnt i vedlegg VI til direktiv
2005/55/EF.
b) Den korrigerte verdien til absorpsjonsfaktoren skal være angitt på
et sted som er lett synlig og enkelt å nå.

44

Direktiv 92/21/EØF

a) Kravene i del 3 i vedlegg II til direktiv 92/21/EØF skal oppfylles.

(Masser og
dimensjoner)

b) Ved anvendelse av bestemmelsene nevnt i bokstav a) skal følgende
masser tas i betraktning:
–

masse i driftsferdig stand definert i nr. 2.6 i vedlegg I til
direktiv 2007/46/EF, målt av den tekniske instansen, og

–

totalmassene angitt av kjøretøyprodusenten eller vist på
produsentskiltet, herunder klistremerker eller opplysninger i
bruksanvisningen. Disse massene skal anses å være de største
teknisk tillatte totalmassene.

c) Det tillates ikke noen unntak med hensyn til største tillatte
dimensjoner.
45

Direktiv 92/22/EØF

Deler

(Sikkerhetsglass)

a) Glasset skal være laget av herdet eller laminert sikkerhetsglass.
b) Montering av pleksiglass tillates bare på steder bak «B»-stolpen.
c) Glass trenger ikke å være godkjent i samsvar med direktiv 92/22/
EØF.
Montering
a) Monteringskravene angitt i vedlegg 21 til UN‑ECE-reglement
nr. 43 får anvendelse.
b) Farget folie som kan redusere vanlig lystransmisjon til under
påkrevd minstenivå, er ikke tillatt på frontruten og på glass som er
montert foran «B»-stolpen.

46

Direktiv 92/23/EØF

Deler

(Dekk)

Dekk skal være påført et EF-typegodkjenningsmerke, herunder
symbolet «s» (for støy).
Montering
a) Dekkenes dimensjoner, indeks for belastningskapasitet og
hastighetskategori skal oppfylle kravene i vedlegg IV til direktiv
92/23/EØF.

25.8.2016
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Nr.

Rettsakt

Alternative krav
b) Dekkets hastighetskategorisymbol skal være forenlig med
kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet.
Forekomst av en hastighetsbegrenser gir ikke unntak fra
anvendelse av dette kravet.
c) Ved anvendelse av bestemmelsene i bokstav b) ovenfor skal
kjøretøyprodusenten angi kjøretøyets høyeste hastighet. Den
tekniske instansen skal imidlertid vurdere kjøretøyets høyeste
konstruksjonshastighet ved hjelp av motorens største effekt,
høyeste antall omdreininger per minutt og opplysninger om
kraftoverføringen.

50

Direktiv 94/20/EF

Separate tekniske enheter

(Koplinger)

a) Originalkoplinger beregnet på å trekke en tilhenger hvis største
masse ikke overstiger 1 500 kg, trenger ikke å være typegodkjent
i samsvar med direktiv 94/20/EF.
En kopling anses som originalutstyr (OEM-utstyr) dersom den er
beskrevet i bruksanvisningen eller tilsvarende underlagsdokument
som kjøretøyprodusenten leverer til kjøperen.
Dersom en slik kopling er godkjent sammen med kjøretøyet, skal
det i godkjenningsdokumentet være tatt inn en relevant tekst som
erklærer at eieren er ansvarlig for å sikre at koplingen kan brukes
sammen med den koplingen som er montert på tilhengeren.
b) Andre koplinger enn dem som er nevnt i bokstav a) ovenfor, samt
koplinger som ettermonteres, skal være typegodkjent i samsvar
med direktiv 94/20/EF.
Montering på kjøretøyet
Den tekniske instansen skal kontrollere at monteringen av koplingene
er i samsvar med vedlegg VII til direktiv 94/20/EF.

53

Direktiv 96/79/EF
(Frontkollisjon)(e)

a) Søkeren skal framlegge en erklæring fra produsenten som
bekrefter at det bestemte kjøretøyet [hvis VIN-nummer skal angis]
er i samsvar med minst ett av følgende:
–

direktiv 96/79/EF,

–

FMVSS nr. 208 («Occupant crash correction»),

–

artikkel 18 i JSRRV.

b) En prøving i samsvar med vedlegg II til direktiv 96/79/EF kan
gjennomføres på et produksjonskjøretøy på anmodning fra
søkeren.
Prøvingen skal gjennomføres av en meldt europeisk teknisk
instans som har kompetanse på området. Det skal utarbeides en
detaljert rapport til søkeren.
54

Direktiv 96/27/EF
(Sidekollisjon)

a) Søkeren skal framlegge en erklæring fra produsenten som
bekrefter at det bestemte kjøretøyet [hvis VIN-nummer skal angis]
er i samsvar med minst ett av følgende:
–

direktiv 96/27/EF,

–

FMVSS nr. 214 («Side impact protection»),

–

artikkel 18 i JSRRV.

b) En prøving i samsvar med del 3 i vedlegg II til direktiv 96/27/
EF kan gjennomføres på et produksjonskjøretøy på anmodning fra
søkeren.
Prøvingen skal gjennomføres av en meldt europeisk teknisk
instans som har kompetanse på området. Det skal utarbeides en
detaljert rapport til søkeren.
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Rettsakt
Forordning (EF) nr.
78/2009
(Beskyttelse av
fotgjengere)

Alternative krav
Bremseassistent
Kjøretøyene skal være utstyrt med elektroniske blokkeringsfrie
bremser som virker på alle hjul.
Beskyttelse av fotgjengere
Kravene i nevnte forordning får ikke anvendelse før 1. januar 2013.
Frontvern
Frontvern som er montert på kjøretøyet, skal imidlertid være
typegodkjent i samsvar med forordning (EF) nr. 78/2009, og
monteringen av dem skal være i samsvar med de grunnleggende
kravene angitt i del 6 i vedlegg I til nevnte forordning.

59

Direktiv 2005/64/EF

Kravene i nevnte direktiv får ikke anvendelse.

(Mulighet for
resirkulering)
61

Direktiv 2006/40/EF

Kravene i nevnte direktiv får anvendelse.

(Klimaanlegg)

Del II: Kjøretøyer i gruppe N1
Nr.
1

Rettsakt

Alternative krav

Direktiv 70/157/EØF

Prøving under kjøring

(Tillatt lydnivå)

a) Det skal foretas en prøving i samsvar med «metode A» i
vedlegg 3 til UN-ECE-reglement nr. 51.
Grensene er som angitt i nr. 2.1 i vedlegg I til direktiv 70/157/
EØF. 1 desibel i tillegg til de tillatte grensene tillates.
b) Testbanen skal være i samsvar med vedlegg 8 til UN‑ECEreglement nr. 51. En testbane som har andre spesifikasjoner,
kan brukes forutsatt at den tekniske instansen har gjennomført
sammenlignende prøvinger. Det skal om nødvendig anvendes
en korrelasjonsfaktor.
c) Eksosanlegg som inneholder fibermateriale, trenger ikke
å kondisjoneres som beskrevet i vedlegg 5 til UN-ECEreglement nr. 51.
Prøving ved stillstand

2

Direktiv 70/220/EØF
(Utslipp)

Det skal foretas en prøving i samsvar med nr. 3.2 i vedlegg 3 til
UN-ECE-reglement nr. 51.
Eksosutslipp
a) En type I-prøving skal gjennomføres i samsvar med vedlegg
III til direktiv 70/220/EØF, idet forringelsesfaktorene nevnt i
nr. 5.3.6.2 anvendes. De grensene som skal anvendes, er de
som er angitt i nr. 5.3.1.4 i vedlegg I til nevnte direktiv.
b) Det kreves ikke at kjøretøyet har kjørt minst 3 000 km, som det
ellers kreves i nr. 3.1.1 i vedlegg III til nevnte direktiv.
c) Drivstoffet som skal brukes ved prøvingen, er
referansedrivstoffet angitt i vedlegg IX til direktiv 70/220/
EØF.
d) Dynamometeret skal innstilles i samsvar med de tekniske
kravene i nr. 3.2 i tillegg 2 til vedlegg III til nevnte direktiv.
e) Prøvingen nevnt i bokstav a) skal ikke gjennomføres dersom
det kan godtgjøres at kjøretøyet overholder en av de California
Regulations som er nevnt i den innledende merknaden til nr. 5
i vedlegg I til nevnte direktiv.
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Rettsakt

Alternative krav
Fordampingsutslipp
Kjøretøyer med bensindrevet motor skal være utstyrt med
en innretning for reduksjon av fordampingsutslipp (f.eks. et
aktivkullfilter).
Utslipp av veivhusgasser
Det kreves at det finnes en innretning for resirkulering av
veivhusgasser.
Egendiagnosesystem
a) Kjøretøyet skal være utstyrt med et egendiagnosesystem
(OBD).
b) OBD-grensesnittet skal kunne kommunisere med vanlige
diagnoseverktøy som brukes ved periodiske tekniske
kontroller.

2a

Forordning (EF) nr.
715/2007
Utslipp (Euro 5 og 6) fra
lette kjøretøyer / tilgang
til opplysninger

Fordampingsutslipp
Bensindrevne motorer skal ha en innretning for reduksjon av
fordampingsutslipp (f.eks. et aktivkullfilter).
Utslipp av veivhusgasser
Det kreves at det finnes en innretning for resirkulering av
veivhusgasser.
Egendiagnosesystem
Kjøretøyet skal være utstyrt med et egendiagnosesystem (OBD).
OBD-grensesnittet skal kunne kommunisere med vanlige
diagnoseverktøy som brukes ved periodiske tekniske kontroller.
Røyktetthet
a) Kjøretøyer som er utstyrt med en dieseldrevet motor, skal
prøves i samsvar med prøvingsmetodene nevnt i tillegg 2 til
vedlegg IV til forordning (EF) nr. 692/2008.
b) Den korrigerte verdien til absorpsjonsfaktoren skal være angitt
på et sted som er lett synlig og enkelt å nå.
CO2-utslipp og drivstofforbruk
a) Det skal foretas en prøving i samsvar med vedlegg XII til
forordning (EF) nr. 692/2008.
b) Det kreves ikke at kjøretøyet har kjørt minst 3 000 km, som det
ellers kreves i nr. 3.1.1 i vedlegg 4 til UN-ECE-reglement nr.
83.
c) Dersom kjøretøyet overholder de California Regulations
som er nevnt i del 2 i vedlegg I til kommisjonsforordning

Nr. 47/461

Nr. 47/462
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Nr.

Rettsakt

Alternative krav
(EF) nr. 692/2008, og det derfor ikke kreves prøving av eksosutslipp,
skal medlemsstatene beregne CO2-utslipp og drivstofforbruk ved
hjelp av formlene fastsatt i forklarende merknad (b) og (c).
Tilgang til opplysninger
Bestemmelsene om tilgang til opplysninger får ikke anvendelse.

3

Direktiv 70/221/EØF

Drivstofftanker

(Drivstofftanker —
underkjøringshinder bak)

a) Drivstofftankene skal være i samsvar med del 5 i vedlegg I til
direktiv 70/221/EØF, med unntak av nr. 5.1, 5.2 og 5.12. De
skal særlig være i samsvar med nr. 5.9 og 5.9.1, men det skal
ikke foretas lekkasjeprøving.
b) LPG- eller CNG-tanker skal typegodkjennes i samsvar med
henholdsvis UNECE-reglement nr. 67, endringsserie 01, eller
reglement nr. 110(a).
Særlige bestemmelser om drivstofftanker laget av plastmateriale
Søkeren skal framlegge en erklæring fra produsenten som bekrefter
at drivstofftanken på det bestemte kjøretøyet [hvis VIN-nummer skal
angis] er i samsvar med minst ett av følgende:
–

nr. 6.3 i direktiv 70/221/EØF,

–

FMVSS nr. 301 («Fuel system integrity»),

–

vedlegg 5 til UN‑ECE-reglement nr. 34.

Underkjøringshinder bak
a) Kjøretøyets bakre del skal være oppbygd i samsvar med nr. 5 i
vedlegg II til direktiv 70/221/EØF.
b) For dette formål er det tilstrekkelig at kravene angitt i nr. 5.2
annet ledd er oppfylt.
c) Dersom det ved anvendelse av ovennevnte må ettermonteres et
underkjøringshinder bak, skal det være i samsvar med nr. 5.3 og
5.4 i vedlegg II til nevnte direktiv.
4

Direktiv 70/222/EØF
(Plassering av bakre
kjennemerke)

5

Sted, helling, synlighetsvinkel og plassering av kjennemerket skal
være i samsvar med direktiv 70/222/EØF.

Direktiv 70/311/EØF

Mekaniske systemer

(Betjeningskraft)

a) Styreinnretningen skal være bygd slik at den er selvopprettende.
For å kontrollere at denne bestemmelsen overholdes, skal det
foretas en prøving i samsvar med nr. 5.1.2 og 5.2.1 i vedlegg I
til direktiv 70/311/EØF.
b) Svikt i fremmedkraftstyringsutstyret skal ikke føre til fullstendig
tap av kontrollen over kjøretøyet.
Komplekst elektronisk styresystem for kjøretøy (elektroniske
styreenheter)
Komplekst elektronisk styresystem tillates bare dersom det er i
samsvar med vedlegg 6 til UN-ECE-reglement nr. 79.

6

Direktiv 70/387/EØF
(Dørlåser og hengsler)

a) Dørlåser og hengsler skal være i samsvar med nr. 3.2.1, 3.3.2 og
3.4.1 i vedlegg I til direktiv 70/387/EØF.
b) Kravene angitt i nr. 3.4.1 får ikke anvendelse dersom det er
godtgjort at nr. 6.1.5.4 i UN-ECE-reglement nr. 11 rev.1 endring
2 er overholdt.
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7

Rettsakt

Alternative krav

Direktiv 70/388/EØF

Deler

(Signalhorn)

Signalhorninnretninger trenger ikke å være typegodkjent i samsvar
med direktiv 70/388/EØF. De skal imidlertid avgi en kontinuerlig
lyd slik det kreves i nr. 1.1 i vedlegg I til direktiv 70/388/EØF.
Montering på kjøretøy
a) Det skal foretas en prøving i samsvar med nr. 2 i vedlegg I til
direktiv 70/388/EØF.
b) Høyeste lydtrykknivå skal være i samsvar med nr. 2.1.4 i nevnte
vedlegg.

8

Direktiv 2003/97/EF

Deler

(Innretninger for indirekte
utsyn)

a) Kjøretøyet skal være utstyrt med speil som beskrevet i del 2 i
vedlegg III til direktiv 2003/97/EF.
b) Det kreves ikke at de er typegodkjent i samsvar med nevnte
direktiv.
c) Speilenes krumningsradius skal ikke gi betydelig optisk feil.
Etter den tekniske instansens skjønn skal krumningsradien
kontrolleres i samsvar med den metoden som er beskrevet i
tillegg 1 til vedlegg II til direktiv 2003/97/EF. Krumningsradien
skal ikke være mindre enn det som kreves i nr. 3.4 i vedlegg II
til nevnte direktiv.
Montering på kjøretøy
Det skal foretas måling for å sikre at synsfeltene er i samsvar med
bestemmelsene i nr. 5 i vedlegg III til direktiv 2003/97/EF eller med
nr. 5 i vedlegg III til direktiv 71/127/EØF.

9

Direktiv 71/320/EØF

Alminnelige bestemmelser

(Bremsing)

a) Bremseanlegget skal være bygd i samsvar med nr. 2 i vedlegg I
til direktiv 71/320/EØF.
b) Kjøretøyene skal være utstyrt med elektroniske blokkeringsfrie
bremser som virker på alle hjul.
c) Bremseanleggets yteevne skal være i samsvar med nr. 2 i
vedlegg II til nevnte direktiv.
d) For dette formål skal prøvinger på vei foretas på en bane som har
et veidekke med høy adhesjon. Prøvingen av parkeringsbremsen
skal foretas i en 18 % helling (opp og ned).
Bare de prøvingene som er nevnt nedenfor, skal foretas. I hvert
tilfelle skal kjøretøyet være fullt lastet.
e) Prøvingen på vei nevnt i bokstav c) ovenfor skal ikke foretas
dersom søkeren kan framlegge en erklæring fra produsenten
som bekrefter at kjøretøyet er i samsvar med UN-ECEreglement nr. 13-H, herunder supplement 5, eller med FMVSS
nr. 135.
Driftsbrems
a) Det skal foretas en «Type 0»-prøving som foreskrevet i nr. 1.2.2
og 1.2.3 i vedlegg II til direktiv 71/320/EØF.
b) Det skal dessuten foretas en «Type 1»-prøving som foreskrevet
i nr. 1.3 i vedlegg II til nevnte direktiv.
Parkeringsbrems
Det skal foretas en prøving i samsvar med nr. 2.1.3 i vedlegg II til
nevnte direktiv.

Nr. 47/463

Nr. 47/464
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Nr.
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Rettsakt

25.8.2016

Alternative krav

Direktiv 72/245/EØF

Deler

(Radiostøy
(elektromagnetisk
kompatibilitet))

a) Elektriske/elektroniske delenheter trenger ikke å være
typegodkjent i samsvar med direktiv 72/245/EØF.
b) Ettermonterte elektriske/elektroniske innretninger
imidlertid være i samsvar med nevnte direktiv.

skal

Elektromagnetisk stråling
Søkeren skal framlegge en erklæring fra produsenten som bekrefter
at kjøretøyet er i samsvar med direktiv 72/245/EØF eller med
følgende alternative standarder:
–

Bredbåndet elektromagnetisk stråling: CISPR 12 eller SAE
J551-2.

–

Smalbåndet elektromagnetisk stråling: CISPR 12 (ekstern) eller
25 (intern) eller SAE J551-4 og SAE J1113-41.

Immunitetsprøvinger
Immunitetsprøving skal ikke foretas.
11

Direktiv 72/306/EØF
(Utslipp fra dieselmotorer)

a) Det skal foretas en prøving i samsvar med metodene beskrevet
i vedlegg III og IV til direktiv 72/306/EØF.
De grenseverdiene som gjelder, er de som er nevnt i vedlegg V
til nevnte direktiv.
b) Den korrigerte verdien til absorpsjonsfaktoren nevnt i del 4 i
vedlegg I til direktiv 72/306/EØF, skal være angitt på et sted
som er lett synlig og enkelt å nå.

13

Direktiv 74/61/EØF
(Tyverisikring og
startsperre)

a) For å hindre uvedkommende bruk skal kjøretøyet være utstyrt
med en låseinnretning som definert i nr. 2.2 i vedlegg IV til
direktiv 74/61/EØF.
b) Dersom det er montert en startsperre, skal den oppfylle de
tekniske kravene i del 3 i vedlegg V til nevnte direktiv og de
grunnleggende kravene i del 4, særlig nr. 4.1.1.

14

Direktiv 74/297/EØF(f)
(Styreinnretningens
oppførsel ved sammenstøt)

a) Søkeren skal framlegge en erklæring fra produsenten som
bekrefter at det bestemte kjøretøyet [hvis VIN-nummer skal
angis] er i samsvar med minst ett av følgende:
–

direktiv 74/297/EØF,

–

FMVSS nr. 203 («Impact protection for the driver from
the steering control system»), herunder FMVSS nr. 204
(«Steering control rearward displacement»),

–

artikkel 11 i JSRRV.

b) En prøving i samsvar med vedlegg II til direktiv 74/297/EØF
kan gjennomføres på et produksjonskjøretøy på anmodning fra
søkeren. Prøvingen skal gjennomføres av en meldt europeisk
teknisk instans som har kompetanse på området. Det skal
utarbeides en detaljert rapport til søkeren.
15

Direktiv 74/408/EØF

Seter, setefester og justeringssystemer

(Setestyrke — hodestøtter)

Setene og deres justeringssystemer skal være i samsvar med
vedlegg IV til direktiv 74/408/EØF.
Hodestøtter
a) Hodestøttene skal oppfylle de grunnleggende kravene i del 3 i
vedlegg II til direktiv 74/408/EØF og del 5 i tillegg I til nevnte
vedlegg.
b) Bare de prøvingene som er beskrevet i nr. 3.10 og del 5, 6 og 7
i vedlegg II til nevnte direktiv, skal gjennomføres.

25.8.2016
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Nr.
17

Rettsakt

Alternative krav

Direktiv 75/443/EØF

Innretning for hastighetsmåling

(Hastighetsmåler —
reversgir)

a) Skiven skal være i samsvar med nr. 4.1-4.2.3 i vedlegg II til
direktiv 75/443/EØF.
b) Dersom den tekniske instansen har rimelig grunn til å anta
at hastighetsmåleren ikke er kalibrert med tilstrekkelig
nøyaktighet, kan den kreve at prøvingene beskrevet i nr. 4.3 blir
gjennomført.
Reversgir
Girmekanismen skal omfatte reversgir.

18

Direktiv 76/114/EØF

Kjøretøyets understellsnummer

(Lovfestede kjennemerker)

a) Kjøretøyet skal ha et understellsnummer som består av minst
8 og høyst 17 tegn. Et understellsnummer som består av 17
tegn, skal oppfylle kravene i standardene ISO 3779:1983 og
3780:1983.
b) Kjøretøyets understellsnummer skal være plassert på et godt
synlig og lett tilgjengelig sted, på en slik måte at det ikke kan
fjernes eller endres.
c) Dersom det ikke er preget noe understellsnummer på
understellet eller karosseriet, kan en medlemsstat kreve at
det ettermonteres i henhold til medlemsstatens nasjonale
lovgivning. I slike tilfeller skal vedkommende myndighet i den
aktuelle medlemsstaten føre tilsyn med arbeidet.
Lovfestet kjennemerke
Kjøretøyet skal være utstyrt med et kjennemerke påsatt av
kjøretøyprodusenten.
Ingen ytterligere kjennemerker skal kreves etter at godkjenning er
gitt.

19

Direktiv 76/115/EØF
(Bilbeltefester)

20

Direktiv 76/756/EØF
(Montering av lys- og
lyssignalinnretninger)

Søkeren skal framlegge en erklæring fra produsenten som bekrefter
at det bestemte kjøretøyet [hvis VIN-nummer skal angis] er i samsvar
med minst ett av følgende:
–

direktiv 76/115/EØF,

–

FMVSS nr. 210 («Seat belt assembly anchorages»),

–

artikkel 22-3 i JSRRV.

a) Monteringen av lys skal oppfylle de grunnleggende kravene i
UN-ECE-reglement nr. 48, endringsserie 03, unntatt kravene i
vedlegg 5 og 6 til reglement nr. 48.
b) Det tillates ikke noe unntak med hensyn til antall,
hovedkjennetegn ved konstruksjon, elektriske koplinger og
fargen på det lyset som sendes ut eller reflekteres fra lykter og
lyssignalinnretninger nevnt i nr. 21-26 og i nr. 28-30.
c) Lykter og lyssignalinnretninger som i henhold til ovennevnte skal
ettermonteres, skal være påført et EF-typegodkjenningsmerke.
d) Lykter som er utstyrt med gassutladningslyskilde, er tillatt bare
i forbindelse med montering av en innretning for rengjøring av
frontlykter og eventuelt en automatisk innstillingsinnretning for
frontlykter.
e) Lykter for nærlys skal tilpasses den kjøreretningen som er
rettslig gjeldende i den staten der kjøretøyet gis godkjenning.

21

Direktiv 76/757/EØF
(Refleksinnretninger)

Om nødvendig skal to ekstra refleksinnretninger med et EFgodkjenningsmerke settes på bak, på et sted som er i samsvar med
UN-ECE-reglement nr. 48.

Nr. 47/465

Nr. 47/466

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr.

Rettsakt

22

Direktiv 76/758/EØF

23

Direktiv 76/759/EØF

24

Direktiv 76/760/EØF

Kravene i nevnte direktiv får ikke anvendelse. Den tekniske
(Lykter (toppmarkeringslys, instansen skal imidlertid kontrollere at lyktene fungerer slik de skal.
markeringslys foran/bak,
stopplys, sidemarkeringslys,
kjørelys))
(Lykter for retningslys)
(Lykter for kjennemerke
bak)

25

Alternative krav

Direktiv 76/761/EØF
(Frontlykter (herunder
glødelamper))

Kravene i nevnte direktiv får ikke anvendelse. Den tekniske
instansen skal imidlertid kontrollere at lyktene fungerer slik de skal.
Kravene i nevnte direktiv får ikke anvendelse. Den tekniske
instansen skal imidlertid kontrollere at lyktene fungerer slik de skal.
a) Det lyset som avgis av nærlysene i frontlyktene som er
montert på kjøretøyet, skal kontrolleres i samsvar med del 6
i UN-ECE-reglement nr. 112, som gjelder frontlykter som
avgir asymmetrisk nærlys. For dette formål kan det vises til
toleransene angitt i vedlegg 5 til nevnte reglement.
b) Samme beslutning får tilsvarende anvendelse på nærlys i
frontlykter som omfattes av UN-ECE-reglement nr. 98 eller nr.
123.

26

Direktiv 76/762/EØF
(Lykter for tåkelys foran)

Bestemmelsene i nevnte direktiv skal fravikes. Den tekniske
instansen skal imidlertid kontrollere at lyktene, dersom de er
montert, fungerer slik de skal.

27

Direktiv 77/389/EØF

Kravene i nevnte direktiv skal fravikes.

28

Direktiv 77/538/EØF

(Slepeinnretninger)
(Lykter for tåkelys bak)
29

Direktiv 77/539/EØF
(Lykter for ryggelys)

30

31

Direktiv 77/540/EØF

Bestemmelsene i nevnte direktiv skal fravikes. Den tekniske
instansen skal imidlertid kontrollere at lyktene fungerer slik de skal.
Bestemmelsene i nevnte direktiv skal fravikes. Den tekniske
instansen skal imidlertid kontrollere at lyktene, dersom de er
montert, fungerer slik de skal.

(Lykter for parkeringslys)

Bestemmelsene i nevnte direktiv skal fravikes. Den tekniske
instansen skal imidlertid kontrollere at lyktene, dersom de er
montert, fungerer slik de skal.

Direktiv 77/541/EØF

Deler

(Bilbelter og sikringsutstyr) a) Bilbelter trenger ikke å være typegodkjent i samsvar med
direktiv 77/541/EØF.
b) Hvert bilbelte skal imidlertid være påført et identifikasjonsmerke.
c) Angivelsene på merket skal være i samsvar med beslutningen
om bilbeltefester (se nr. 19).
Monteringskrav
a) Kjøretøyet skal være utstyrt med bilbelter i samsvar med
kravene angitt i vedlegg XV til direktiv 77/541/EØF.
b) Dersom et antall bilbelter må ettermonteres i samsvar med
bokstav a) ovenfor, skal de være av godkjent type i samsvar
med direktiv 77/541/EØF eller UN-ECE-reglement nr. 16.
33

Direktiv 78/316/EØF
(Betjeningsinnretningenes,
kontrollinnretningenes og
indikatorenes merking)

a) Symbolene,
herunder
fargene
på
de
tilsvarende
kontrollinnretningene som er obligatoriske i henhold til vedlegg
II til direktiv 78/316/EØF, skal være i samsvar med nevnte
direktiv.
b) Dersom dette ikke er tilfelle, skal den tekniske instansen
kontrollere at symbolene, kontrollinnretningene og indikatorene
som er montert på kjøretøyet, gir føreren forståelig informasjon
om hvordan de aktuelle betjeningsinnretningene fungerer.

25.8.2016

25.8.2016
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Nr.
34

Rettsakt
Direktiv 78/317/EØF
Avising/avdugging

35

Direktiv 78/318/EØF
Vindusvisker/ vindusspyler

36

Alternative krav
Kjøretøyet skal være utstyrt med innretninger som gir tilstrekkelig
avising og avdugging av frontruten.
Kjøretøyet skal være utstyrt med tilstrekkelige vindusspylere og
vindusviskere.

Direktiv 2001/56/EF

a) Kupeen skal være utstyrt med et varmeanlegg.

(Varmeanlegg)

b) Forbrenningsvarmeanlegg og montering av slike skal være i
samsvar med vedlegg VII til direktiv 2001/56/EF. Dessuten skal
LPG-forbrenningsvarmeanlegg og LPG-varmeanlegg oppfylle
kravene angitt i vedlegg VIII til nevnte direktiv.
c) Ytterligere varmeanlegg som ettermonteres, skal være i samsvar
med kravene angitt i nevnte direktiv.

39

Direktiv 80/1268/EØF
(CO2-utslipp/
drivstofforbruk)

a) Det skal foretas en prøving i samsvar med nr. 5 i vedlegg I til
direktiv 80/1268/EØF.
b) Kravene angitt i nr. 5.1.1 i nevnte direktiv får ikke anvendelse.
c) Dersom det ikke foretas noen prøving av eksosutslipp i
henhold til bestemmelsene nevnt i nr. 2, skal CO2-utslipp
og drivstofforbruk beregnes ved hjelp av formelen fastsatt i
forklarende merknad (b) og (c).

40

Direktiv 80/1269/EØF
(Motoreffekt)

a) Søkeren skal framlegge en erklæring fra produsenten som angir
største motoreffekt i kW og tilsvarende turtall i omdreininger
per minutt.
b) Det kan alternativt vises til en kurve for motoreffekt som gir
samme opplysninger.

41

Direktiv 2005/55/EF

Eksosutslipp

(Utslipp (Euro 4 og 5)
tunge kjøretøyer —
egendiagnosesystemer —
røyktetthet)

a) Det skal gjennomføres en prøving i samsvar med nr. 6.2 i
vedlegg I til direktiv 2005/55/EF, idet forringelsesfaktorene
nevnt i nr. 3.6 i vedlegg II til direktiv 2005/78/EF anvendes.
b) Grenseverdiene er de som er angitt i tabell 1 eller tabell 2 i
vedlegg I til direktiv 2005/55/EF.
Egendiagnosesystem
a) Kjøretøyet skal være utstyrt med et egendiagnosesystem
(OBD).
b) OBD-grensesnittet skal kunne kommunisere med vanlige
diagnoseverktøy som brukes ved periodiske tekniske kontroller.
Røyktetthet
a) Kjøretøyer som er utstyrt med en dieseldrevet motor, skal
prøves i samsvar med prøvingsmetodene nevnt i vedlegg VI til
direktiv 2005/55/EF.
b) Den korrigerte verdien til absorpsjonsfaktoren skal være angitt
på et sted som er lett synlig og enkelt å nå.

45

Direktiv 92/22/EØF

Deler

(Sikkerhetsglass)

a) Glasset skal være laget av herdet eller laminert sikkerhetsglass.
b) Montering av pleksiglass tillates bare på steder bak «B»stolpen.
c) Glass trenger ikke å være godkjent i samsvar med direktiv
92/22/EØF.

Nr. 47/467

Nr. 47/468
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Nr.

Rettsakt

Alternative krav
Montering
a) Monteringskravene angitt i vedlegg 21 til UNECE-reglement
nr. 43 får anvendelse.
b) Farget folie som kan redusere vanlig lystransmisjon til under
påkrevd minstenivå, er ikke tillatt på frontruten og på glass som
er montert foran «B»-stolpen.

46

Direktiv 92/23/EØF

Deler

(Dekk)

Dekk skal være påført et EF-typegodkjenningsmerke, herunder
symbolet «s» (for støy).
Montering
a) Dekkenes dimensjoner, indeks for belastningskapasitet og
hastighetskategori skal oppfylle kravene i vedlegg IV til
direktiv 92/23/EØF.
b) Dekkets hastighetskategorisymbol skal være forenlig med
kjøretøyets høyeste konstruksjonshastighet.
c) Forekomst av en hastighetsbegrenser gir ikke unntak fra
anvendelse av dette kravet.
d) Ved anvendelse av bestemmelsene i bokstav b) ovenfor skal
kjøretøyprodusenten angi kjøretøyets høyeste hastighet. Den
tekniske instansen skal imidlertid vurdere kjøretøyets høyeste
konstruksjonshastighet ved hjelp av motorens største effekt,
høyeste antall omdreininger per minutt og opplysninger om
kraftoverføringen.

48

Direktiv 97/27/EF
(Masser og dimensjoner)

a) De grunnleggende kravene i vedlegg I til direktiv 97/27/EF skal
oppfylles.
Kravene angitt i nr. 7.8.3, 7.9 og 7.10 i nevnte vedlegg får ikke
anvendelse.
b) Ved anvendelse av bestemmelsene i bokstav a) ovenfor skal
følgende masser tas i betraktning:
–

masse i driftsferdig stand definert i nr. 2.6 i vedlegg I til
direktiv 2007/46/EF, målt av den tekniske instansen, og

–

de største totalmassene angitt av kjøretøyprodusenten
eller vist på produsentskiltet, herunder klistremerker eller
opplysninger i bruksanvisningen. Disse massene skal anses
å være de største teknisk tillatte totalmassene.

c) Tekniske endringer foretatt av søkeren — for eksempel å skifte
ut dekk med dekk som har lavere indeks for belastningskapasitet
— i den hensikt å redusere største teknisk tillatte totalmasse for
kjøretøyet til 3,5 tonn eller mindre for at kjøretøyet skal kunne
gis individuell godkjenning, tillates ikke.
d) Det tillates ikke noen unntak med hensyn til største tillatte
dimensjoner.
49

Direktiv 92/114/EØF
(Utstikkende deler på
førerhus)

a) I samsvar med del 6 i vedlegg I til direktiv 92/114/EØF skal de
generelle kravene angitt i del 5 i vedlegg I til direktiv 74/483/
EØF oppfylles.
b) Dersom den tekniske instansen velger det, skal kravene angitt i
nr. 6.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 og 6.11 i vedlegg I til direktiv 74/483/
EØF oppfylles.

25.8.2016

25.8.2016
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Alternative krav
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Direktiv 94/20/EF

Separate tekniske enheter

(Koplinger)

a) Originalkoplinger beregnet på å trekke en tilhenger hvis
største masse ikke overstiger 1 500 kg, trenger ikke å være
typegodkjent i samsvar med direktiv 94/20/EF.
b) En kopling anses som originalutstyr dersom den er beskrevet
i bruksanvisningen eller tilsvarende underlagsdokument som
kjøretøyprodusenten leverer til kjøperen.
c) Dersom en slik kopling er godkjent sammen med kjøretøyet,
skal det i godkjenningsdokumentet være tatt inn en relevant
tekst som erklærer at eieren er ansvarlig for å sikre at koplingen
kan brukes sammen med den koplingen som er montert på
tilhengeren.
d) Andre koplinger enn dem som er nevnt i bokstav a) ovenfor,
samt koplinger som ettermonteres, skal være typegodkjent i
samsvar med direktiv 94/20/EF.
Montering på kjøretøyet
Den tekniske instansen skal kontrollere at monteringen av
koplingene er i samsvar med vedlegg VII til direktiv 94/20/EF.

54

Direktiv 96/27/EF
(Sidekollisjon)

a) Søkeren skal framlegge en erklæring fra produsenten som
bekrefter at det bestemte kjøretøyet [hvis VIN-nummer skal
angis] er i samsvar med minst ett av følgende:
–

direktiv 96/27/EF,

–

FMVSS nr. 214 («Side impact protection»),

–

artikkel 18 i JSRRV.

b) En prøving i samsvar med del 3 i vedlegg II til direktiv 96/27/
EF kan gjennomføres på et produksjonskjøretøy på anmodning
fra søkeren.
c) Prøvingen skal gjennomføres av en meldt europeisk teknisk
instans som har kompetanse på området. Det skal utarbeides
en detaljert rapport til søkeren.
56

Direktiv 98/91/EF
Kjøretøyer for transport av
farlig gods

58

Forordning (EF) nr.
78/2009
(Fotgjengervern)

Kjøretøyer som er beregnet på transport av farlig gods, skal være i
samsvar med direktiv 94/55/EF.

Bremseassistent
Kjøretøyene skal være utstyrt med elektroniske blokkeringsfrie
bremser som virker på alle hjul.
Beskyttelse av fotgjengere
Fram til 24. februar 2018 får kravene i nevnte forordning ikke
anvendelse på kjøretøyer hvis største masse ikke overstiger
2500 kg, og fram til 24. august 2019 på kjøretøyer hvis største
masse overstiger 2500 kg.
Frontvern
Frontvern som er montert på kjøretøyet, skal imidlertid være
typegodkjent i samsvar med forordning (EF) nr. 78/2009, og
monteringen av dem skal være i samsvar med de grunnleggende
kravene angitt i del 6 i vedlegg I til nevnte forordning.

59

Direktiv 2005/64/EF
(Mulighet for resirkulering)

Kravene i nevnte direktiv får ikke anvendelse.

Nr. 47/469

Nr. 47/470
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Nr.
61

Rettsakt
Direktiv 2006/40/EF

Alternative krav
Kravene i nevnte direktiv får anvendelse.

(Klimaanlegg)
Forklarende merknader til tillegg 2
1.

Forkortelser som er brukt i dette tillegget:
«OEM»: originalutstyr levert av produsenten
«FMVSS»: Federal Motor Vehicle Safety Standard of the U.S Department of Transportation
«JSRRV»: Japan Safety regulations for Road Vehicles
«SAE»: Society of Automotive Engineers
«CISPR»: Comité international spécial des perturbations radioélectriques.

2.

Merknader:
a) Hele LPG- eller CNG-installasjonen skal kontrolleres mot bestemmelsene i UN-ECE-reglement
nr. 67, 110 eller 115, etter hva som er relevant.
b) Formelen som skal benyttes til vurdering av CO2-utslipp, er:
Bensinmotor og manuell girkasse:
CO2 = 0,047 m + 0,561 p + 56,621
Bensinmotor og automatisk girkasse:
CO2 = 0,102 m + 0,328 p + 9,481
Bensinmotor og elektrisk hybrid:
CO2 = 0,116 m – 57,147
Dieselmotor og manuell girkasse:
CO2 = 0,108 m – 11,371
Dieselmotor og automatisk girkasse:
CO2 = 0,116 m – 6,432
der CO2 er den kombinerte massen av CO2-utslipp i g/km, «m» er kjøretøyets masse i driftsferdig
stand i kg, og «p» er største motoreffekt i kW.
Kombinert masse av CO2 skal beregnes med én desimal og deretter avrundes til nærmeste hele
tall på følgende måte:
a) Dersom første siffer etter kommaet er under 5, avrundes totalsummen nedover.
b) Dersom første siffer etter kommaet er 5 eller høyere, avrundes totalsummen oppover.
c) Formelen som skal benyttes til vurdering av drivstofforbruk, er:
CFC = CO2 x k -1
der CFC er det kombinerte drivstofforbruket i l/100 km, CO2 er den kombinerte massen av CO2utslipp i g/km etter at det er avrundet i samsvar med regelen nevnt i merknad 2 b), og «k» er en
koeffisient som tilsvarer:
23,81 for bensinmotorer,
26,49 for dieselmotorer.
Kombinert drivstofforbruk skal beregnes med to desimaler. Deretter skal det avrundes som følger:
a) Dersom første siffer etter kommaet er under 5, avrundes totalsummen nedover.
b) Dersom første siffer etter kommaet er 5 eller høyere, avrundes totalsummen oppover.
d) Direktiv 74/297/EØF får anvendelse på kjøretøyer som ikke omfattes av virkeområdet til direktiv
96/79/EF.
e) Samsvar med direktiv 96/79/EF unntar kjøretøyene fra samsvar med direktiv 74/297/EØF.
f)

Direktiv 74/297/EØF får anvendelse på kjøretøyer i gruppe N1 med en største teknisk tillatt
totalmasse på høyst 1,5 tonn.

___________
(1) Dersom det ikke foreligger noe registreringsdokument, kan vedkommende myndighet vise til tilgjengelig
dokumentasjon på produksjonsdatoen eller dokumentasjon på første kjøp.»
2.

I vedlegg VI gjøres følgende endringer:
a) Første punktum i overskriften til modell B skal lyde:
«MODELL B
(brukes ved typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til system)»
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b) Ny modell D skal lyde:
«MODELL D
(brukes ved harmonisert individuell godkjenning av et kjøretøy i henhold til artikkel 24)
Største format: A4 (210 x 297 mm)
EF-DOKUMENT FOR INDIVIDUELL GODKJENNING AV KJØRETØY

Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse til vedkommende myndighet for individuell
godkjenning

Melding om individuell godkjenning av kjøretøy i henhold til artikkel 24 i direktiv 2007/46/EF
Avsnitt 1
Undertegnede [… …navn og stilling] bekrefter herved at kjøretøyet:
0.1.

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

0.2.

Type:

0.2.1.

Handelsbetegnelse: ........................................................................................................................................

0.4.

Kjøretøygruppe(2): . ........................................................................................................................................

0.5.

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

0.6.

Plassering av og festemåte for lovfestede kjennemerker: ..............................................................................

Variant:

Versjon:

Plassering av kjøretøyets understellsnummer: ...............................................................................................
0.9.

Navn og adresse til produsentens eventuelle representant:

0.10.

Kjøretøyets understellsnummer:

framstilt for godkjenning den

[…… dato for søknad]

av

[…… søkerens navn og adresse]

gis godkjenning i henhold til bestemmelsene i artikkel 24 i direktiv 2007/46/EF. Til bekreftelse av dette er følgende
godkjenningsnummer tildelt: ........................................................................................................................................
Kjøretøyet er i samsvar med tillegg 2 til vedlegg IV til direktiv 2007/46/EF. Det kan registreres permanent uten
ytterligere godkjenning i medlemsstater med høyre-/venstrekjøring(1) som bruker metriske/britiske målenheter(1)
i hastighetsmåleren.
(Sted) (Dato)

(Underskrift(3))

(Godkjenningsmyndighetens stempel)

[…]

[…]

[…]

Vedlegg
To fotografier(5) av kjøretøyet (oppløsning minst 640 x 480 piksler, ~7 x 10 cm)
____________
(1) Stryk det som ikke passer.
(2) Som definert i vedlegg II.A.
(3) Eller visuell framstilling av en «avansert elektronisk signatur» i samsvar med direktiv 1999/93/EF, herunder
data for kontroll.
(4) Identifikasjonsnummeret til den medlemsstaten som utsteder den individuelle godkjenningen (se «Del 1» i nr.
1 i vedlegg VII til direktiv 2007/46/EF).
(5) Ett ¾ forfra, ett ¾ bakfra
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Avsnitt 2
Generelle spesifikasjoner
1.

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

1.1.

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

3.

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

4.

Akselavstand(a): … mm

4.1.

Avstand mellom akslene: 1-2: … mm 2-3: … mm 3-4: … mm

5.

Lengde: ... mm

6.

Bredde: … mm

7.

Høyde: … mm
Masser

13.

Kjøretøyets masse i driftsferdig stand: .................................................................................................. kg(b)

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 vertikale masse ved koplingspunktet: ....................................................... kg
Motor

20.

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

21.

Motorkode påført på motoren: . ......................................................................................................................

22.

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

23.

Bare elektrisk drift: 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 nettoeffekt(c): ....................... 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: .................................................................................................................................
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Karosseri
38.

Karosserikode(d): ............................................................................................................................................

40.

Kjøretøyets farge(e): .......................................................................................................................................

41.

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

42.

Antall sitteplasser (med førersetet)(f): ............................................................................................................

42.1.

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

42.3.

Antall plasser som kan benyttes av rullestolbrukere: .....................................................................................
Kopling

44.

Godkjenningsnummer eller godkjenningsmerke for eventuell kopling: ........................................................
Miljøprestasjoner

46.

Lydnivå
Stillestående: . ........................................... dB(A) ved motorturtall: .................................................... min-1
Under kjøring: .................................................................................................................................... dB(A)

47.

Utslippsnivå for eksos(g): Euro ......................................................................................................................
Annet regelverk: .............................................................................................................................................

49.

CO2-utslipp / drivstofforbruk / elektrisk energiforbruk(h):
1.

2.

alle drivaggregater unntatt utelukkende elektriske kjøretøyer
CO2-utslipp

Drivstofforbruk

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

52.

Merknader

53.

Tilleggsopplysninger (kjørelengde(2), …)

___________
Forklarende merknader til mønster D i vedlegg VI
( 1)
(2)
(a)
( b)
(c)
( d)
(e)
( f)
( g)

Stryk det som ikke passer.
Ikke obligatorisk.
Dette punktet fylles ut bare dersom kjøretøyet har to aksler.
Denne massen er kjøretøyets faktiske masse ved de forholdene som er nevnt i nr. 2.6 i vedlegg I.
For elektriske hybridkjøretøyer skal begge utgangseffektene angis.
De kodene som er beskrevet i vedlegg II del C, skal benyttes.
Angi bare basisfarger: hvit, gul, oransje, rød, lilla/fiolett, blå, grønn, grå, brun eller svart.
Bortsett fra sitteplasser som er beregnet på bruk bare når kjøretøyet står stille, samt antall rullestolplasser.
Tilføy euronivånummeret og eventuelt det tegnet som svarer til de bestemmelsene som er anvendt ved
typegodkjenning.
(h) Gjentas for de forskjellige drivstofftypene som kan brukes.»
_____________
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/58/EF

2016/EØS/47/64

av 13. juli 2009
om kopling og revers for jordbruks- eller skogbrukstraktorer med hjul
(kodifisert utgave)(*)
EUROPAPARLAMENTET OG
EUROPEISKE UNION HAR —

RÅDET

FOR

DEN

konstruksjon av jordbruks- eller skogbrukstraktorer med
hensyn til kopling og revers. Disse tekniske kravene
gjelder tilnærmingen av medlemsstatenes lovgivning for
at den framgangsmåten for EF-typegodkjenning som ble
innført ved direktiv 2003/37/EF, skal kunne få anvendelse
på alle typer traktorer. De bestemmelsene om jordbruksog skogbrukstraktorer, tilhengere og utskiftbare trukne
maskiner, samt deres systemer, deler og tekniske enheter
som er fastsatt i direktiv 2003/37/EF, får derfor anvendelse
på dette direktiv.

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

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

3)

Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes
forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i
nasjonal lovgivning og anvendelse av direktivene angitt
i vedlegg III del B —

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2), og

ut fra følgende betraktninger:

1)

2)

Rådsdirektiv 79/533/EØF av 17. mai 1979 om tilnærming
av medlemsstatenes lovgivning om kopling og revers
for jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul(3) er blitt
vesentlig endret flere ganger(4). Av klarhetshensyn og av
praktiske årsaker bør direktivet kodifiseres.

Direktiv 79/533/EØF er et av særdirektivene etter den
EF-typegodkjenningsrutinen som ble innført i henhold til
rådsdirektiv 74/150/EØF av 4. mars 1974 om tilnærming
av medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning
av jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul, erstattet
ved 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(5), og fastsetter tekniske krav til utforming og

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 198 av 30.7.2009, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 42/2012 av 30. mars 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving
og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av
2.8.2012, s. 24.
(1) EUT C 10 av 15.1.2008, s. 21.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 11. desember 2007 (EUT C 323 E av
18.12.2008, s. 57) og rådsbeslutning av 22. juni 2009.
(3) EFT L 145 av 13.6.1979, s. 20.
(4) Se vedlegg III del A.
(5) EUT L 171 av 9.7.2003, s. 1.

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
1. Med «traktor» (jordbruks- eller skogbrukstraktor) menes i
dette direktiv enhver motorvogn, med hjul eller belter, som har
minst to aksler, hvis hovedfunksjon ligger i dens trekkraft, og
som er særskilt konstruert for å trekke, skyve, bære eller drive
visse redskaper, maskiner eller tilhengere beregnet på bruk i
jordbruk eller skogbruk. Den kan utstyres for å transportere last
og personer.

2. Dette direktiv får anvendelse bare på traktorer definert
i nr. 1 som er utstyrt med luftfylte dekk og har en høyeste
konstruksjonshastighet på mellom 6 og 40 km/t.

Artikkel 2
1. Medlemsstatene kan ikke nekte å gi EF-typegodkjenning,
utstede dokumentet fastsatt i artikkel 2 bokstav u) i
direktiv 2003/37/EF eller gi nasjonal typegodkjenning for en
traktortype med begrunnelse i koplingen eller reversen, dersom
disse oppfyller kravene i vedlegg I og II.
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2. Medlemsstatene kan ikke utstede dokumentet fastsatt i
artikkel 2 bokstav u) i direktiv 2003/37/EF for en traktortype
som ikke oppfyller kravene i dette direktiv.

medlemsstatenes forpliktelser med hensyn til fristene for
innarbeiding i nasjonal lovgivning og anvendelse av direktivene
angitt i vedlegg III del B.

Medlemsstatene kan nekte å gi nasjonal typegodkjenning for
en traktortype som ikke oppfyller kravene i dette direktiv.

Henvisninger til det opphevede direktiv skal forstås
som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i
sammenligningstabellen i vedlegg IV.

Artikkel 3
Medlemsstatene kan ikke nekte registrering eller forby salg,
førstegangs ibruktaking eller bruk av traktorer med begrunnelse
i koplingen eller reversen, dersom disse oppfyller kravene i
vedlegg I og II.
Artikkel 4
De endringene som er nødvendige for å tilpasse kravene i
vedlegg I og II til den tekniske utviklingen, skal vedtas etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 20 nr. 3 i direktiv 2003/37/
EF.
Artikkel 5

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

Artikkel 8
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

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

Utferdiget i Brussel, 13. juli 2009.

Artikkel 6

For Europaparlamentet

Direktiv 79/533/EØF, som endret ved direktivene oppført
i vedlegg III del A, oppheves, uten at dette berører

H.-G. PÖTTERING
President

For Rådet
E. ERLANDSSON
Formann
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VEDLEGG I

KOPLING
1.

Antall
Enhver traktor skal ha en særlig innretning der det kan festes et forbindelsesledd som for eksempel et slepestag
eller et slepetau.

2.

Plassering
Innretningen skal monteres foran på traktoren, som skal være utstyrt med en koplingsbolt.

3.

Utforming
Innretningen skal ha form som en klo. Åpningen midt på låsepinnen skal være 60 mm + 0,5/- 1,5, og kloens dybde
fra pinnens midtpunkt skal være 62 mm ± 0,5 mm.
Koplingsbolten skal ha en diameter på 30 + 1,5 mm og ha en innretning som hindrer at den løsner under bruk.
Sikringsinnretningen skal være slik konstruert at løse deler ikke går tapt.
Toleransen på 1,5 mm angitt ovenfor skal ikke oppfattes som en produksjonstoleranse, men som en tillatt variasjon
i nominelle mål for bolter av ulik utførelse.
_________

VEDLEGG II

REVERS
Alle traktorer skal være utstyrt med en innretning for reversering som kan betjenes fra førersetet.

_________
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VEDLEGG III

Del A
Opphevet direktiv med oversikt over endringer
(nevnt i artikkel 6)
Rådsdirektiv 79/533/EØF
(EFT L 145 av 13.6.1979, s. 20)
Rådsdirektiv 82/890/EØF
(EFT L 378 av 31.12.1982, s. 45)

Bare når det gjelder henvisningene til direktiv 79/533/
EØF i artikkel 1 nr. 1

Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/54/EF
(EFT L 277 av 10.10.1997, s. 24)

Bare når det gjelder henvisningene til direktiv 79/533/
EØF i artikkel 1 første strekpunkt

Kommisjonsdirektiv 1999/58/EF
(EFT L 148 av 15.6.1999, s. 37)

Del B
Liste over frister for innarbeiding i nasjonal lovgivning og anvendelse
(nevnt i artikkel 6)
Direktiv

Frist for innarbeiding

Anvendelsesdato

79/533/EØF

21. november 1980

—

82/890/EØF

21. juni 1984

—

97/54/EF

22 september 1998

23. september 1998

1999/58/EF

30. juni 2000(1)

—

()
1

I samsvar med artikkel 2 i direktiv 1999/58/EF:
«1.
Fra 1. juli 2000 kan ikke medlemsstatene:
–
nekte å gi EF-typegodkjenning, å utstede dokumentet nevnt i artikkel 10 nr. 1 tredje strekpunkt i direktiv 74/150/EØF, eller å gi
nasjonal typegodkjenning for en type traktor, eller
–
forby at traktorer tas i bruk,
dersom de aktuelle traktorene oppfyller kravene i direktiv 79/533/EØF, som endret ved dette direktiv.
2. Fra 1. januar 2001:
–
kan medlemsstatene ikke lenger utstede dokumentet nevnt i artikkel 10 nr. 1 tredje strekpunkt i direktiv 74/150/EØF for en type
traktor som ikke oppfyller kravene i direktiv 79/533/EØF, som endret ved dette direktiv,
–
kan medlemsstatene nekte å gi nasjonal typegodkjenning for en type traktor som ikke oppfyller kravene i direktiv 79/533/EØF,
som endret ved dette direktiv.»
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VEDLEGG IV

SAMMENLIGNINGSTABELL
Direktiv 79/533/EØF

Direktiv 1999/58/EF

Artikkel 1

Dette direktiv

Artikkel 1
Artikkel 2

Artikkel 2

Artikkel 3

Artikkel 3

Artikkel 4

Artikkel 4

Artikkel 5 nr. 1

—

Artikkel 5 nr. 2

Artikkel 5

—

Artikkel 6 og 7

Artikkel 6

Artikkel 8

Vedlegg I

Vedlegg I

Vedlegg II

Vedlegg II

—

Vedlegg III

—

Vedlegg IV
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/60/EF

2016/EØS/47/65

av 13. juli 2009
om høyeste konstruksjonshastighet og lasteplattformer på jordbruks- og skogbrukstraktorer
med hjul
(kodifisert utgave)(*)
EUROPAPARLAMENTET OG
EUROPEISKE UNION HAR —

RÅDET

FOR

DEN

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 95,
under henvisning til forslag fra Kommisjonen,
under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske
og sosiale komité(1),
etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2), og
ut fra følgende betraktninger:
1)

Rådsdirektiv 74/152/EØF av 4. mars 1974 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om høyeste
konstruksjonshastighet og lasteplattformer på jordbruksog skogbrukstraktorer med hjul(3) er blitt vesentlig endret
flere ganger(4). Av klarhetshensyn og av praktiske årsaker
bør direktivet kodifiseres.

2)

Direktiv 74/152/EØF er et av særdirektivene etter den
EF-typegodkjenningsrutine som ble innført i henhold til
rådsdirektiv 74/150/EØF av 4. mars 1974 om tilnærming
av medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning
av jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul, erstattet
ved 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(5), og fastsetter tekniske krav til utforming og
konstruksjon av jordbruks- eller skogbrukstraktorer
med hensyn til høyeste konstruksjonshastighet og
lasteplattformer. Disse tekniske kravene gjelder
tilnærmingen av medlemsstatenes lovgivning for at den
framgangsmåten for EF-typegodkjenning som ble innført
ved direktiv 2003/37/EF, skal kunne få anvendelse på
alle typer traktorer. De bestemmelsene om jordbrukseller skogbrukstraktorer, tilhengere og utskiftbare trukne
maskiner, samt deres systemer, deler og tekniske enheter

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 198 av 30.7.2009, s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 42/2012 av 30. mars 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving
og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av
2.8.2012, s. 24.
(1) EUT C 161 av 13.7.2007, s. 37.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 19. juni 2007 (EUT C 146 E av 12.6.2008,
s. 74) og rådsbeslutning av 22. juni 2009.
(3) EFT L 84 av 28.3.1974, s. 33.
(4) Se vedlegg II del A.
(5) EUT L 171 av 9.7.2003, s. 1.

som er fastsatt i direktiv 2003/37/EF, får derfor anvendelse
på dette direktiv.
3)

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:
Artikkel 1
1. Med «traktor» (jordbruks- eller skogbrukstraktor) menes
enhver motorvogn, med hjul eller belter, som har minst to
aksler, hvis hovedfunksjon ligger i dens trekkraft, og som er
særskilt konstruert for å trekke, skyve, bære eller drive visse
redskaper, maskiner eller tilhengere beregnet på bruk i jordbruk
eller skogbruk. Den kan utstyres for å transportere last og
personer.
2. Dette direktiv får anvendelse bare på traktorer definert
i nr. 1 som er utstyrt med luftfylte dekk og har en høyeste
konstruksjonshastighet på mellom 6 og 40 km/t.
Artikkel 2
1. Medlemsstatene kan ikke nekte å gi EF-typegodkjenning,
utstede dokumentet fastsatt i artikkel 2 bokstav u) i direktiv
2003/37/EF, eller gi nasjonal typegodkjenning for en traktortype
med begrunnelse i dens høyeste konstruksjonshastighet eller
lasteplattform, dersom disse oppfyller kravene oppført i
vedlegg I.
2. Medlemsstatene kan ikke utstede dokumentet fastsatt i
artikkel 2 bokstav u) i direktiv 2003/37/EF for en traktortype
som ikke oppfyller kravene i dette direktiv.
Medlemsstatene kan nekte å gi nasjonal typegodkjenning for en
traktortype som ikke oppfyller kravene i dette direktiv.
Artikkel 3
Medlemsstatene kan ikke nekte registrering eller forby salg,
førstegangs ibruktaking eller bruk av traktorer med begrunnelse
i deres høyeste konstruksjonshastighet eller lasteplattformer,
dersom disse oppfyller kravene oppført i vedlegg I.
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Artikkel 4
1. Medlemsstatene kan ikke forby eller kreve at traktorer
utstyres med en eller flere lasteplattformer.
2. Medlemsstatene kan ikke forby at produkter som de
tillater transportert på tilhengere som brukes til jordbrukseller skogbruksformål, blir transportert på lasteplattformer.
Innenfor de grenser som er fastsatt av produsenten, kan de
tillate en største belastning på minst 80 % av traktorens vekt i
driftsferdig stand.
Artikkel 5
De endringene som er nødvendige for å tilpasse kravene
i vedlegg I til den tekniske utviklingen, skal vedtas etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 20 nr. 3 i direktiv 2003/
37/EF.
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statenes forpliktelser med hensyn til fristene for
innarbeiding i nasjonal lovgivning og anvendelsen
av direktivene oppført i vedlegg II del B.
Henvisninger til det opphevede direktiv skal forstås
som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i
sammenligningstabellen i vedlegg III.
Artikkel 8
Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.
Det får anvendelse fra 1. januar 2010.
Artikkel 9
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Artikkel 6
Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de
viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.
Artikkel 7
Direktiv 74/152/EØF, som endret ved direktivene nevnt i
vedlegg II del A, oppheves, uten at dette berører medlems-

Utferdiget i Brussel, 13. juli 2009.

For Europaparlamentet

For Rådet

H.-G. PÖTTERING

E. ERLANDSSON

President

Formann

25.8.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG I

1.

Høyeste konstruksjonshastighet

1.1. Under typegodkjenningen skal gjennomsnittshastigheten måles på en rett strekning, som kjøres i begge retninger
med passering av startlinjen i fart. Underlaget på strekningen skal være fast; den skal være flat og minst 100 meter
lang, men kan likevel omfatte hellinger på høyst 1,5 %.
1.2. Under prøvingen skal traktoren være ulastet og i driftsferdig stand, uten ballast eller spesialutstyr, og dekktrykket
skal være det som er fastsatt for bruk på vei.
1.3. Under prøvingen skal traktoren være utstyrt med nye luftfylte dekk med den største rulleradius som produsenten
har fastsatt for traktoren.
1.4. Girutvekslingsforholdet som brukes under prøvingen, skal være det som gir kjøretøyet dets høyeste hastighet, og
det skal kjøres med fullt pådrag.
1.5. For å ta hensyn til forskjellige uunngåelige feil som særlig skyldes målemetoden og økningen i motorens turtall
ved delvis belastning, skal det under typegodkjenningsprøvingen godtas en hastighet som overstiger verdien for
høyeste konstruksjonshastighet med 3 km/t.
1.6. Med henblikk på å gi myndighetene som er ansvarlige for typegodkjenning av traktorer, mulighet til å beregne
den høyeste teoretiske hastighet, skal produsentene som en orientering angi girutvekslingsforholdet, drivhjulenes
faktiske tilbakelagte strekning ved en hel omdreining og motorturtallet ved største effekt med fullt pådrag og
eventuell turtallsregulator innstilt slik produsenten har fastsatt.
2.

Lasteplattform

2.1. Plattformens tyngdepunkt skal være plassert mellom akslene.
2.2. Plattformens mål skal være slik at
–

lengden ikke overskrider 1,4 ganger traktorens største sporvidde, foran eller bak,

–

bredden ikke overskrider traktorens største bredde uten utstyr.

2.3. Plattformen skal være plassert symmetrisk i forhold til traktorens midtplan i lengderetningen.
2.4. Lasteplattformen skal ikke være høyere enn 150 cm over bakken.
2.5. Plattformen skal være av en slik type og slik montert at med vanlig belastning forblir førerens synsfelt
tilfredsstillende og slik at de forskjellige lovbestemte lys- og lyssignalinnretningene fortsatt fyller sin funksjon.
2.6. Lasteplattformen skal være avtakbar og festet til traktoren på en slik måte at enhver fare for utilsiktet frakopling
unngås.
____________
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VEDLEGG II

Del A
Opphevet direktiv med endringer
(nevnt i artikkel 7)

Rådsdirektiv 74/152/EØF
(EFT L 84 av 28.3.1974, s. 33)
Rådsdirektiv 82/890/EØF
(EFT L 378 av 31.12.1982, s. 45)

Bare når det gjelder henvisningene til direktiv 74/152/
EØF i artikkel 1 nr. 1

Kommisjonsdirektiv 88/412/EØF
(EFT L 200 av 26.7.1988, s. 31)
Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/54/EF
(EFT L 277 av 10.10.1997, s. 24)

Bare når det gjelder henvisningene til direktiv 74/152/
EØF i artikkel 1 første strekpunkt

Kommisjonsdirektiv 98/89/EF
(EFT L 322 av 1.12.1998, s. 40)

Del B
Liste over frister for innarbeiding i nasjonal lovgivning og anvendelse
(nevnt i artikkel 7)
Direktiv

Frist for innarbeiding

Anvendelsesdato

74/152/EØF

8. september 1975

82/890/EØF

22. juni 1984

88/412/EØF

30. september 1988( )

—

97/54/EF

22. september 1998

23. september 1998

98/89/EF

31. desember 1999(2)

—

(1)

(2)

—
—
1

I samsvar med artikkel 2 i direktiv 88/412/EØF:
«1.
Fra og med 1. oktober 1988 kan medlemsstatene ikke
–
for en traktortype nekte å gi EØF-typegodkjenning, å utstede dokumentet nevnt i artikkel 10 nr. 1 siste strekpunkt i
direktiv 74/150/EØF, eller å gi nasjonal typegodkjenning, eller
–
forby at traktorer tas i bruk for første gang,
dersom den høyeste konstruksjonshastighet og lasteplattformene på denne traktortypen eller disse traktorene oppfyller kravene i
dette direktiv.
2.
Fra og med 1. oktober 1989 kan medlemsstatene
–
ikke lenger utstede dokumentet nevnt i artikkel 10 nr. 1 siste strekpunkt i direktiv 74/150/EØF for en traktortype som har en
høyeste konstruksjonshastighet og lasteplattformer som ikke oppfyller kravene i dette direktiv,
–
nekte å gi nasjonal typegodkjenning for en traktortype som har en høyeste konstruksjonshastighet og lasteplattformer som ikke
oppfyller kravene i dette direktiv.»
I samsvar med artikkel 2 i direktiv 98/89/EF:
«1.
Fra 1. januar 2000 kan ingen medlemsstater
–
nekte å gi EF-typegodkjenning, å utstede det dokument som er nevnt i artikkel 10 nr. 1 siste strekpunkt i direktiv 74/150/EØF
eller gi nasjonal typegodkjenning for en traktortype, eller
–
forby at traktorer tas i bruk for første gang,
dersom traktorene oppfyller kravene i direktiv 74/152/EØF, endret ved dette direktiv.
2.
Fra 1. oktober 2004
–
kan medlemsstatene ikke lenger utstede det dokument som er nevnt i artikkel 10 nr. 1 siste strekpunkt i direktiv 74/150/EØF for
en type traktor dersom den ikke oppfyller kravene i direktiv 74/152/EØF, endret ved dette direktiv,
–
kan medlemsstatene nekte å utstede nasjonal typegodkjenning for en type traktor dersom den ikke oppfyller kravene i direktiv
74/152/EØF, endret ved dette direktiv.»
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VEDLEGG III

SAMMENLIGNINGSTABELL
Direktiv 74/152/EØF

Direktiv 98/89/EF

Artikkel 1

Dette direktiv
Artikkel 1

Artikkel 2

Artikkel 2

Artikkel 3‑5

Artikkel 3‑5

Artikkel 6 nr. 1

—

Artikkel 6 nr. 2

Artikkel 6

—

Artikkel 7

—

Artikkel 8

Artikkel 7

Artikkel 9

Vedlegg

Vedlegg I

—

Vedlegg II

—

Vedlegg III
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/61/EF

2016/EØS/47/66

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

RÅDET

FOR

DEN

konstruksjon av jordbruks- eller skogbrukstraktorer
med hjul når det gjelder montering av lys- og
lyssignalinnretninger. Disse tekniske kravene gjelder
tilnærmingen av medlemsstatenes lovgivning for at den
framgangsmåten for EF-typegodkjenning som ble innført
ved direktiv 2003/37/EF, skal kunne få anvendelse på
alle typer traktorer. De bestemmelsene om jordbruksog skogbrukstraktorer, tilhengere og utskiftbare trukne
maskiner, samt deres systemer, deler og tekniske enheter
som er fastsatt i direktiv 2003/37/EF, får derfor anvendelse
på dette direktiv.

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

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

3)

Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes
forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i
nasjonal lovgivning og anvendelse av direktivene angitt
i vedlegg III del B —

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

og ut fra følgende betraktninger:

1)

2)

Rådsdirektiv 78/933/EØF av 17. oktober 1978 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om montering
av lys- og lyssignalinnretninger på jordbruks- og
skogbrukstraktorer med hjul(3) er blitt vesentlig endret
flere ganger(4). Av klarhetshensyn og av praktiske årsaker
bør nevnte direktiv kodifiseres.

Direktiv 78/933/EØF er et av særdirektivene etter den
framgangsmåten for EF-typegodkjenning som ble
fastsatt ved rådsdirektiv 74/150/EØF, som er erstattet
med 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(5), og fastsetter tekniske krav til utforming og

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 203 av 5.8.2009, s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 42/2012 av 30. mars 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving
og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av
2.8.2012, s. 24.
(1) EUT C 175 av 27.7.2007, s. 40.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 19. februar 2008 (ennå ikke offentliggjort i
EUT) og rådsbeslutning av 22. juni 2009.
(3) EFT L 325 av 20.11.1978, s. 16.
(4) Se vedlegg III del A.
(5) EUT L 171 av 9.7.2003, s. 1.

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
1. Med «traktor» (jordbruks- eller skogbrukstraktor) menes
enhver motorvogn, med hjul eller belter, som har minst to
aksler, hvis hovedfunksjon ligger i dens trekkraft, og som er
særskilt konstruert for å trekke, skyve, bære eller drive visse
redskaper, maskiner eller tilhengere beregnet på bruk i jordbruk
eller skogbruk. Den kan utstyres for å transportere last og
personer.

2. Dette direktiv får anvendelse bare på traktorer definert
i nr. 1 som er utstyrt med luftfylte dekk og har en høyeste
konstruksjonshastighet på mellom 6 og 40 km/t.

Artikkel 2
1. Medlemsstatene kan ikke nekte å gi EF-typegodkjenning
eller nasjonal typegodkjenning for en traktortype med
begrunnelse i montering av obligatoriske eller valgfrie lysog lyssignalinnretninger som er oppført i nr. 1.5.7‑1.5.21
i vedlegg I, dersom disse er montert i samsvar med kravene
fastsatt i nevnte vedlegg.
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2. Når det gjelder kjøretøyer som ikke oppfyller kravene
fastsatt i dette direktiv, og med begrunnelse i dette direktivs
formål:
–

skal medlemsstatene ikke lenger gi EF-typegodkjenning,

–

kan medlemsstatene nekte å gi nasjonal typegodkjenning.

3. Når det gjelder nye kjøretøyer som ikke oppfyller kravene
fastsatt i dette direktiv, og med begrunnelse i dette direktivs
formål:
–

–

skal medlemsstatene anse samsvarssertifikater som følger
disse nye kjøretøyene i samsvar med bestemmelsene i
direktiv 2003/37/EF, for ikke lenger å være gyldige i
henhold til artikkel 7 nr. 1 i nevnte direktiv,
kan medlemsstatene nekte at disse nye kjøretøyene
registreres, selges eller tas i bruk.

Artikkel 3
Medlemsstatene kan ikke nekte å registrere traktorer eller
forby at de selges, tas i bruk eller fortsatt brukes, med
begrunnelse i montering av obligatoriske eller valgfrie lysog lyssignalinnretninger som er oppført i nr. 1.5.7‑1.5.21
i vedlegg I, dersom disse er montert i samsvar med kravene
fastsatt i nevnte vedlegg.
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Artikkel 5
De endringene som er nødvendige for å tilpasse kravene
i vedlegg I og II til den tekniske utvikling, skal vedtas etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 20 nr. 3 i direktiv 2003/37/
EF.
Artikkel 6
Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de
viktigste internrettslige bestemmelser de vedtar på det området
dette direktiv omhandler.
Artikkel 7
Direktiv 78/933/EØF, som endret ved direktivene nevnt
i vedlegg III del A, oppheves, uten at dette berører
medlemsstatenes forpliktelser med hensyn til fristene for
innarbeiding i nasjonal lovgivning og anvendelse av direktivene
oppført i vedlegg III del B.
Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås
som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i
sammenligningstabellen i vedlegg IV.
Artikkel 8
Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.
Det får anvendelse fra 1. januar 2010.
Artikkel 9

Artikkel 4
En medlemsstat som har gitt EF-typegodkjenning, skal treffe
alle nødvendige tiltak for å sikre at den blir underrettet om alle
endringer av deler eller av egenskaper nevnt i nr. 1.1 i vedlegg I.
Vedkommende myndighet i nevnte medlemsstat skal avgjøre
om det skal gjennomføres ytterligere prøvinger på den endrede
traktortypen med utarbeiding av en ny rapport. Dersom disse
prøvingene viser at kravene i dette direktiv ikke er oppfylt, skal
endringen ikke godkjennes.

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 13. juli 2009.

For Europaparlamentet

For Rådet

H.-G. PÖTTERING

E. ERLANDSSON

President

Formann
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VEDLEGG I
MONTERING AV LYS- OG LYSSIGNALINNRETNINGER
1.

DEFINISJONER

1.1.

Traktortype med hensyn til montering av lys- og lyssignalinnretninger
Med «traktortype med hensyn til montering av lys- og lyssignalinnretninger» menes traktorer som ikke
skiller seg fra hverandre på vesentlige punkter som:

1.1.1.

traktorens mål og utvendige form,

1.1.2.

antall innretninger og deres plassering.
Følgende skal heller ikke anses som andre traktortyper: traktorer som skiller seg fra hverandre i henhold
til nr. 1.1.1 og 1.1.2 ovenfor, men som ikke medfører endringer i type, antall, plassering og geometrisk
synlighet for de lyktene som er foreskrevet for den aktuelle traktortypen, og traktorer med eller uten valgfrie
lykter.

1.2.

Tverrplan
Med «tverrplan» menes et vertikalt plan vinkelrett på traktorens midtplan i lengderetningen.

1.3.

Ulastet traktor
Med «ulastet traktor» menes traktoren i driftsferdig stand, som definert i nr. 2.1.1 i modell for
opplysningsdokument i vedlegg I til direktiv 2003/37/EF.

1.4.

Lastet traktor
Med «lastet traktor» menes traktoren lastet til største teknisk tillatte totalvekt angitt av produsenten, som
også skal fastsette fordeling av vekten på akslene.

1.5.

Lykt
Med «lykt» menes en innretning som er beregnet på å lyse opp veien (frontlykt) eller å gi et lyssignal.
Lykter for kjennemerke bak og refleksinnretninger anses også som lykter.

1.5.1.

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

1.5.2.

Uavhengige lykter
Med «uavhengige lykter» menes lykter som har særskilte lykteglass, særskilte lyskilder og særskilte
lyktehus.

1.5.3.

Sammensatte lykter
Med «sammensatte lykter» menes innretninger som har særskilte lykteglass og særskilte lyskilder, men
felles lyktehus.

1.5.4.

Kombinerte lykter
Med «kombinerte lykter» menes innretninger som har særskilte lykteglass, men felles lyskilde og felles
lyktehus.

1.5.5.

Gjensidig innbygde lykter
Med «gjensidig innbygde lykter» menes innretninger med særskilte lyskilder (eller én enkelt lyskilde som
virker under forskjellige forhold), helt eller delvis felles lykteglass og med felles lyktehus.
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1.5.6.

Tildekkbar lykt
Med «tildekkbar lykt» menes en frontlykt som kan skjules helt eller delvis når den ikke brukes. Dette kan
oppnås ved hjelp av et bevegelig deksel, ved endring av frontlyktens stilling eller ved andre egnede midler.
Med «nedsenkbar lykt» menes særlig en tildekkbar lykt som kan senkes ned i karosseriet.

1.5.6.1.

Justerbare lykter
Med «justerbare lykter» menes lykter som er montert på traktoren, som kan beveges i forhold til den, og
som har lykteglass som ikke kan tildekkes.

1.5.7.

Lykt for fjernlys
Med «lykt for fjernlys» menes den lykten som brukes til å lyse opp veien over en lang strekning foran
traktoren.

1.5.8.

Lykt for nærlys
Med «lykt for nærlys» menes den lykten som brukes til å lyse opp veien foran traktoren uten å blende eller
være unødig sjenerende for førerne av motgående kjøretøyer eller andre trafikanter.

1.5.9.

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

1.5.10.

Lykt for ryggelys
Med «lykt for ryggelys» menes den lykten som brukes til å lyse opp veien bak traktoren og advare andre
trafikanter om at traktoren rygger eller skal til å rygge.

1.5.11.

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

1.5.12.

Nødsignallys
Med «nødsignallys» menes det at alle traktorens lykter for retningslys virker samtidig for å angi at traktoren
midlertidig utgjør en spesiell fare for andre trafikanter.

1.5.13.

Lykt for stopplys
Med «lykt for stopplys» menes den lykten som brukes til å gjøre andre trafikanter bak traktoren
oppmerksomme på at traktorens fører betjener driftsbremsen.

1.5.14.

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

1.5.15.

Lykt for sidemarkeringslys foran
Med «lykt for sidemarkeringslys foran» menes den lykten som brukes til å gjøre oppmerksom på traktoren
og markere dens bredde sett forfra.

1.5.16.

Lykt for sidemarkeringslys bak
Med «lykt for sidemarkeringslys bak» menes den lykten som brukes til å gjøre oppmerksom på traktoren
og markere dens bredde sett bakfra.

1.5.17.

Lykt for tåkelys bak
Med «lykt for tåkelys bak» menes den lykten som brukes til å gjøre traktoren bedre synlig bakfra i tett tåke.

Nr. 47/487

Nr. 47/488

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

1.5.18.

Lykt for parkeringslys
Med «lykt for parkeringslys» menes den lykten som brukes til å gjøre oppmerksom på en stillestående
traktor uten tilhenger i tettbebyggelse. Den erstatter i dette tilfellet lyktene for sidemarkeringslys foran og
bak.

1.5.19.

Lykt for toppmarkeringslys
Med «lykt for toppmarkeringslys» menes den lykten som er montert på traktorens ytterste utvendige kant så
nær toppen som mulig, og som brukes til tydelig å markere traktorens største bredde. Lykten brukes på visse
traktorer til å supplere traktorens lykter for sidemarkeringslys foran og bak for særlig å gjøre oppmerksom
på traktorens størrelse.

1.5.20.

Refleksinnretning
Med «refleksinnretning» menes en innretning som brukes til å gjøre oppmerksom på en traktor ved å
reflektere lys fra en lyskilde som ikke er montert på vedkommende traktor, når betrakteren befinner seg i
nærheten av denne lyskilden.
I dette direktiv anses følgende ikke som refleksinnretninger:

1.5.21.

—

lysreflekterende kjennemerker,

—

andre skilt og lysreflekterende skilt som skal brukes i samsvar med en medlemsstats bruksinstruks for
visse kjøretøygrupper eller visse betjeningsmetoder.

Lykt for arbeidslys
Med «lykt for arbeidslys» menes en innretning som er beregnet på å lyse opp en arbeidsplass eller en
arbeidsprosess.

1.6.

En lykts lysflate

1.6.1.

En lysinnretnings lysflate
Med «en lysinnretnings lysflate» (nr. 1.5.7‑1.5.10) menes den vinkelrette projeksjonen av reflektorens fulle
åpning på et tverrplan. Dersom lykteglasset (eller lykteglassene) dekker bare en del av reflektorens fulle
åpning, skal det bare tas hensyn til denne delens projeksjon. For en lykt for nærlys er lysflaten avgrenset
på skjæringssiden av den synlige projeksjonens skjæringslinje på lykteglasset. Dersom reflektoren og
lykteglasset er regulerbare, skal den midtre innstillingen brukes.

1.6.2.

Lysflaten til en lykt for signallys bortsett fra refleksinnretninger
Med «lysflaten til en lykt for signallys bortsett fra refleksinnretninger» (nr. 1.5.11‑1.5.19) menes lyktens
vinkelrette projeksjon på et plan som er vinkelrett på lyktens referanseakse, og som berører lyktens utvendige
lysende overflate idet denne projeksjonen begrenses av skjermkanter som befinner seg i planet, og som hver
reduserer lyktens totale lysstyrke i referanseaksens retning til 98 %. Det skal bare brukes skjermer med
horisontale og vertikale kanter for å bestemme lysflatens nederste og øverste kant samt ytterkanter.

1.6.3.

En refleksinnretnings lysflate
Med «en refleksinnretnings lysflate» (nr. 1.5.20) menes den vinkelrette projeksjonen av en refleksinnretnings
lysflate på et plan som er vinkelrett på innretningens referanseakse og avgrenset av plan som berører
ytterkantene på refleksinnretningens lysavgivende flate parallelt med denne aksen. Det skal bare brukes
horisontale og vertikale plan for å bestemme lysflatens nederste og øverste kant samt ytterkanter.

1.6.4.

Synlige lysflater
Med «synlige lysflater» i en bestemt synsretning menes den vinkelrette projeksjonen av lyktens synlige
lysflate på et plan som er vertikalt på synsretningen (se tegning i tillegg 1).

1.7.

Referanseakse
Med «referanseakse» menes lyssignalets karakteristiske akse, som fastsatt av produsenten til bruk som
referanseretning (H = 0º, V = 0º) ved fotometriske målinger og ved montering av lykten på traktoren.
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1.8.

Referansesentrum
Med «referansesentrum» menes skjæringspunktet mellom referanseaksen og den utvendige lysende
overflaten, som angitt av lyktprodusenten.

1.9.

Vinkler for geometrisk synlighet
Med «vinkler for geometrisk synlighet» menes vinklene som bestemmer den minste romvinkels felt der
lyktens synlige lysflate må være synlig. Romvinkelens felt bestemmes av kulesegmenter som har et sentrum
som faller sammen med lyktens referansesentrum, og en ekvator som er parallell med bakken. Segmentene
bestemmes med utgangspunkt i referanseaksen. De horisontale vinklene β samsvarer med lengden, de
vertikale vinklene α med bredden. Det må på innsiden av vinklene for den geometriske synligheten ikke
være hindringer for lysspredningen fra noen del av lyktens synlige lysflate.
Det skal ikke tas hensyn til hindringer som foreligger når lykten godkjennes, dersom godkjenning kreves.

1.10.

Ytterste utvendige kant
Med «ytterste utvendige kant» på begge sider av traktoren menes planet som er parallelt med traktorens
midtplan i lengderetningen, og som berører traktorens ytterkant på siden, uten at det tas hensyn til
utstikkende deler av:

1.10.1.

dekkene i nærheten av deres berøringspunkt med bakken, og ventiler for kontroll av lufttrykk,

1.10.2.

eventuelt sklisikringsutstyr som kan monteres på hjulene,

1.10.3.

speil,

1.10.4.

lykter for retningslys på siden, lykter for toppmarkeringslys, lykter for sidemarkeringslys foran og bak og
lykter for parkeringslys,

1.10.5.

tollplomber som er påsatt traktoren, samt innretninger for å feste og beskytte slike plomber.

1.11.

Største bredde
Med «største bredde» menes avstanden mellom de to vertikale planene som er definert i nr. 1.10 ovenfor.

1.12.

Lyktenhet
Med «lyktenhet» menes enhver kombinasjon av to eller flere like eller ulike lykter som har samme funksjon
og farge, og som består av innretninger der projeksjonen av de samlede lysende overflatene som på et
gitt tverrplan utgjør 60 % eller mer av arealet til det minste rektangelet som omskriver projeksjonene av
de nevnte lyktenes lysende overflater, forutsatt at kombinasjonen er godkjent som lyktenhet, dersom slik
godkjenning kreves.
Denne kombinasjonsmuligheten gjelder ikke for lykter for fjernlys, lykter for nærlys og lykter for tåkelys
foran.

1.13.

To lykter eller et likt antall lykter
Med «to lykter eller et likt antall lykter» menes lykter med én enkelt lysende overflate med form av et bånd,
dersom dette er plassert symmetrisk om traktorens midtplan i lengderetningen og strekker seg til minst
400 mm fra traktorens ytterste utvendige kant på hver side og er minst 800 mm langt. Denne overflaten skal
opplyses av minst to lyskilder som er plassert så nær dens ytterkanter som mulig. Den lysende overflaten
kan bestå av et antall delflater plassert ved siden av hverandre, dersom projeksjonen av de enkelte lyktenes
lysende overflater på samme tverrplan utgjør minst 60 % av arealet til det minste rektangelet som omskriver
disse lysende overflatene.

1.14.

Avstand mellom to lykter
Med «avstand mellom to lykter» som vender i samme retning, menes avstanden mellom de vinkelrette
projeksjonene av omrisset til de to lysflatene definert i nr. 1.6 på et plan vinkelrett på referanseaksene.

1.15.

Valgfri lykt
Med «valgfri lykt» menes en lykt som produsenten kan montere etter eget valg.
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1.16.

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

1.17.

Innkoplingskontrollinnretning
Med «innkoplingskontrollinnretning» menes en kontrollinnretning som angir at en innretning er aktivert,
uten å angi om den virker korrekt eller ikke.

2.

SØKNAD OM EF-TYPEGODKJENNING

2.1. 		Søknad om EF-typegodkjenning av en traktor med hensyn til montering av lys- og lyssignalinnretninger
skal framlegges av traktorprodusenten eller dennes representant.
2.2. 		Den skal ha følgende vedlegg, i tre eksemplarer, og inneholde følgende opplysninger:
2.2.1.

en beskrivelse av traktortypen i samsvar med punktene nevnt i nr. 1.1,

2.2.2.

en oversikt over de innretningene som i henhold til produsenten utgjør lys- og lyssignalutstyret. Oversikten
kan omfatte flere typer innretninger for hver funksjon. Hver type skal være behørig identifisert (f.eks.
typegodkjenningsmerke, produsentens navn og adresse). Den kan også for hver funksjon inneholde
følgende tilføyelse: «eller tilsvarende innretninger»,

2.2.3.

oversiktsplan over hele lys- og lyssignalutstyret, med angivelse av hvor på traktoren de ulike lyktene er
montert,

2.2.4.

oversiktsplan(er) som for hver lykt angir lysflaten som definert i nr. 1.6.

2.3. 		En ulastet traktor med montert lys- og lyssignalutstyr som beskrevet i nr. 2.2.2 og representativ
for den traktortypen som skal godkjennes, skal innleveres til den tekniske instansen som foretar
godkjenningsprøvingene.
2.4. 		Dokumentet beskrevet i vedlegg II skal vedlegges typegodkjenningsdokumentet.
3.

GENERELLE KRAV

3.1.		Lys- og lyssignalinnretningene skal være montert slik at de under vanlige bruksvilkår og til tross for
vibrasjoner som de kan bli utsatt for, bevarer de egenskapene som er fastsatt ved dette vedlegg, slik at
traktoren kan oppfylle kravene i dette vedlegg. Særlig skal det ikke være mulig utilsiktet å bringe lyktene ut
av stilling.
3.1.1.

Traktorer skal være utstyrt med elektriske forbindelser slik at et avtakbart lyssignalanlegg kan brukes.
Særlig skal en traktor være utstyrt med den faste stikkontakten som anbefales i ISO-standard R 1724
(Elektriske forbindelser for kjøretøyer med 6 eller 12 volts elektrisk anlegg, spesielt med anvendelse for
personbiler og lette tilhengere eller campingtilhengere) (første utgave, april 1970) eller i ISO-standard
R 1185 (Elektriske forbindelser mellom trekkvogner og tilhengere med 24 volts elektrisk anlegg brukt i
internasjonal nyttetransport) (første utgave, mars 1970). Når det gjelder ISO-standard R 1185, skal kontakt
nr. 2 være begrenset til å virke på lykt for sidemarkeringslys bak og lykt for toppmarkeringslys på venstre
side.

3.2.		Lyktene beskrevet i nr. 1.5.7, 1.5.8 og 1.5.9 må være montert slik at det er lett å foreta en korrekt innstilling.
3.3. 		For alle lyssignalinnretninger skal referanseaksen til lykten når denne er montert på traktoren, være parallell
med traktorens kontaktflate med veien og med traktorens plan i lengderetningen. En toleranse på ± 3° i
begge retninger er tillatt. Dersom produsenten har fastsatt særlige monteringsinstrukser, skal disse dessuten
følges.
3.4. 		Dersom det ikke finnes særlige krav, skal lyktenes høyde og innstilling kontrolleres med ulastet traktor
plassert på et plant og horisontalt underlag.
3.5. 		Dersom det ikke finnes særlige krav, skal lykter som utgjør et par:
3.5.1.

være montert symmetrisk om traktorens midtplan i lengderetningen,

3.5.2.

være innbyrdes symmetriske om traktorens midtplan i lengderetningen,
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3.5.3.

oppfylle samme kolorimetriske krav,

3.5.4.

ha tilnærmet like fotometriske egenskaper.

3.6. 		Traktorer som har en asymmetrisk ytre form, skal i størst mulig grad oppfylle vilkårene i nr. 3.5.1 og 3.5.2.
Vilkårene skal anses for å være oppfylt dersom de to lyktenes avstand fra midtplanet i lengderetningen og
fra kontaktflaten med bakken er den samme.
3.7.		Lykter med ulike funksjoner kan være uavhengige eller sammensatte, kombinerte eller gjensidig innbygde
i samme innretning, forutsatt at hver av lyktene oppfyller kravene som gjelder for dem.
3.8. 		Største høyde over bakken skal måles fra det høyeste punktet på lysflaten, og minste høyde fra det laveste
punktet.
3.9. 		Dersom det ikke finnes særlige krav, er det bare lykt for retningslys og nødsignallys som skal gi blinkende
lys.
3.10. 		Rødt lys skal ikke være synlig forover, og hvitt lys skal ikke være synlig bakover, med unntak av lykt for
ryggelys og lykter for arbeidslys.
		At dette kravet er oppfylt, skal kontrolleres på følgende måte:
3.10.1.

Synligheten av rødt lys forover: Rødt lys skal ikke være direkte synlig for en betrakter som beveger seg
innenfor sone 1 i et tverrplan som befinner seg 25 m foran traktoren (se tillegg 2 figur 1).

3.10.2.

Synligheten av hvitt lys bakover: Hvitt lys skal ikke være direkte synlig for en betrakter som beveger seg
innenfor sone 2 i et tverrplan som befinner seg 25 m bak traktoren (se tillegg 2 figur 2),

3.10.3.

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

3.10.3.1.

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

3.10.3.2.

i bredden av to vertikale plan som henholdsvis forover og bakover danner en vinkel på 15º utover i forhold
til traktorens midtplan, og som går gjennom berøringspunktet eller berøringspunktene med de vertikale
planene som er parallelle med midtplanet, og som avgrenser traktorens største bredde ved bred sporvidde.

		Dersom det er flere berøringspunkter, skal det som er lengst fremme, velges for sone 1 og det som er lengst
bak, velges for sone 2.
3.11. 		De elektriske forbindelsene skal være koplet slik at lyktene for sidemarkeringslys foran, lyktene for
sidemarkeringslys bak, eventuelle lykter for toppmarkeringslys og lykten for kjennemerket bak bare kan
tennes og slokkes samtidig.
3.12. 		De elektriske forbindelsene skal være koplet slik at lyktene for fjernlys og nærlys samt lyktene for tåkelys
foran og bak kan tennes bare når lyktene nevnt under nr. 3.11 også er tent. Dette kravet gjelder imidlertid
ikke for lykter for fjernlys eller lykter for nærlys når de brukes som varsellys som består av lysblink i korte
intervaller med lyktene for nærlys, lysblink i korte intervaller med lyktene for fjernlys eller lysblink i korte
intervaller vekselvis med lyktene for nærlys og fjernlys.
3.13. 		Lyset fra lyktene eller refleksinnretningene skal ha følgende farger:
–

lykt for fjernlys: hvit

–

lykt for nærlys: hvit

–

lykt for tåkelys foran: hvit eller gul

–

lykt for ryggelys: hvit

–

lykt for retningslys: oransje

–

nødsignallys: oransje
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–

lykt for stopplys: rød

–

lykt for kjennemerke bak: hvit

–

lykt for sidemarkeringslys foran: hvit

–

lykt for sidemarkeringslys bak: rød

–

lykt for tåkelys bak: rød

–

lykt for parkeringslys: hvit foran, rød bak, oransje dersom de er innbygd i lyktene for retningslys på
siden

–

lykt for arbeidslys: ingen krav

–

lykt for toppmarkeringslys: hvit foran, rød bak

–

refleksinnretning bak, ikke-trekantet: rød.

3.14. 		Innkoplingskontrollinnretningenes funksjon kan ivaretas av funksjonskontrollinnretninger.
3.15.

Tildekkbare lykter

3.15.1.

Tildekking av lykter er forbudt, med unntak av lykter for fjernlys, lykter for nærlys og lykter for tåkelys
foran, som kan tildekkes når de ikke er i bruk.

3.15.2.

En lykt i bruksstilling skal forbli i denne stillingen dersom feilen nevnt i nr. 3.15.2.1 opptrer alene eller i
forbindelse med en av feilene nevnt i nr. 3.15.2.2.

3.15.2.1.

Mangel på kraft som er nødvendig for å betjene lykten.

3.15.2.2.

Ved utilsiktet kabelbrudd, impedans, kortslutning til jord i strømkretsen, feil i hydrauliske eller pneumatiske
ledninger, bowdenkabler, magnetspoler eller andre deler som leder eller overfører den energien som er
beregnet på å aktivere tildekningsinnretningen.

3.15.3.

Ved svikt i betjeningsinnretningen for tildekningsinnretningen skal en tildekket lykt kunne settes i
bruksstilling uten hjelp av verktøy.

3.15.4.

Det skal være mulig å sette lyktene i bruksstilling og å tenne dem ved hjelp av én enkelt betjeningsinnretning,
men uten å utelukke muligheten for å sette dem i bruksstilling uten å tenne dem. Ved sammensatte lykter for
fjernlys og nærlys kreves det imidlertid bare at betjeningsinnretningen skal aktivere lyktene for nærlys.

3.15.5.

Fra førerplassen skal det ikke være mulig med hensikt å stoppe de tenkte frontlyktenes bevegelse før de er
kommet i bruksstilling. Dersom det er fare for at andre trafikanter kan bli blendet mens frontlyktene er i
bevegelse, skal disse ikke kunne tennes før de er kommet i den endelige stillingen.

3.15.6.

Ved en temperatur på mellom -30 og +50 °C skal en lykt kunne nå sin sluttstilling med maksimal åpning i
løpet av tre sekunder etter at betjeningsinnretningen først ble aktivert.

3.16.

Justerbare lykter

3.16.1.

På traktorer med sporvidde på 1 150 mm eller mindre kan stillingen til lykter for retningslys, for
sidemarkeringslys foran og bak og for stopplys endres forutsatt at:

3.16.1.1.

lyktene forblir synlige selv ved endret stilling,

3.16.1.2.

lyktene kan låses i den stillingen trafikkforholdene krever. Låsingen skal være automatisk.

4.

SÆRLIGE KRAV

4.1.

Lykt for fjernlys

4.1.1.

Montering
Valgfri.
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4.1.2.

Antall
To eller fire.

4.1.3.

Monteringsplan
Ingen særlige krav.

4.1.4.

Plassering

4.1.4.1.

I bredden:
Lysflatens ytterkanter skal ikke i noe tilfelle være nærmere traktorens ytterste utvendige kant enn
ytterkantene til nærlysets lysflate.

4.1.4.2.

I høyden:
Ingen særlige krav.

4.1.4.3.

I lengden:
Så nær traktorens front som mulig. Det utstrålte lyset skal ikke i noe tilfelle være sjenerende for føreren,
verken direkte eller indirekte via speil og/eller andre reflekterende flater på traktoren.

4.1.5.

Geometrisk synlighet
Synligheten av lysflaten, herunder områder som ikke synes å være opplyst i den aktuelle synsretningen, skal
være sikret innenfor et divergent rom som er avgrenset av de genererte linjene som bygger på lysflatens
omkrets og danner en vinkel på minst 5º med frontlyktens referanseakse.

4.1.6.

Innstilling
Forover.
Uavhengig av de innretningene som er nødvendige for å bevare riktig innstilling, og dersom det finnes to par
lykter for fjernlys, skal det ene av dem, dersom det kan utstråle bare fjernlys, kunne følge styreinnretningens
svingvinkel ved å dreie om en tilnærmet vertikal akse.

4.1.7.

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

4.1.8.

Kan ikke være «kombinert»
med noen annen lykt.

4.1.9.

Kan være «gjensidig innbygd»

4.1.9.1.

med lykten for nærlys, unntatt når lykten for fjernlys kan dreies med styreinnretningens svingvinkel,

4.1.9.2.

med lykten for sidemarkeringslys foran,

4.1.9.3.

med lykten for tåkelys foran.

4.1.9.4.

med lykten for parkeringslys.

4.1.10.

Elektriske forbindelser

4.1.10.1

Lyktene for fjernlys kan tennes samtidig eller parvis. Ved veksling fra nærlys til fjernlys skal minst ett
par lykter for fjernlys tennes. Ved veksling fra fjernlys til nærlys skal samtlige lykter for fjernlys slokke
samtidig.

4.1.10.2.

Nærlysene kan være tent samtidig med fjernlysene.
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4.1.11.

Innkoplingskontrollinnretning
Obligatorisk.

4.1.12.

Andre krav

4.1.12.1.

Den største lysstyrken for samtlige lykter for fjernlys som kan være tent samtidig, skal ikke overstige
225 000 cd.

4.1.12.2.

Den største lysstyrken fås ved å summere de enkelte største lysstyrker som ble målt ved typegodkjenningen
av de enkelte lyktene, og som er angitt på de tilhørende godkjenningsdokumentene.

4.2.

Lykter for nærlys

4.2.1.

Montering
Obligatorisk.

4.2.2.

Antall
To.

4.2.3.

Monteringsplan
Ingen særlige krav.

4.2.4.

Plassering

4.2.4.1.

I bredden:
Ingen særlige krav.

4.2.4.2.

Høyde over bakken:

4.2.4.2.1.

Dersom det er montert bare to lykter for nærlys:
— minst 500 mm,
— høyst 1 200 mm.
Denne avstanden kan under hensyn til traktorens bruksvilkår og arbeidsutstyr økes til 1 500 mm dersom
høyden på 1 200 mm ikke kan overholdes på grunn av konstruksjonen.

4.2.4.2.2.

På traktorer utstyrt for frontmonterte innretninger er det i tillegg til lyktene nevnt i nr. 4.2.4.2.1 tillatt med to
lykter for nærlys i en høyde som ikke overstiger 3 000 mm, dersom de elektriske forbindelsene er utformet
slik at de to lykteparene for nærlys ikke kan koples inn samtidig.

4.2.4.3.

I lengden:
Så nær traktorens front som mulig, men det utstrålte lyset skal ikke i noe tilfelle være sjenerende for føreren,
verken direkte eller indirekte via speil og/eller andre reflekterende flater på traktoren.

4.2.5.

Geometrisk synlighet
Definert ved vinklene α og β som angitt i nr. 1.9:

α

=

15° oppover og 10° nedover,

β

=

45° utover og 5° innover.

Innenfor dette området skal nesten hele lyktens lysende overflate være synlig.
Paneler eller annet utstyr i nærheten av lykten må ikke forårsake andre virkninger som er til sjenanse for
andre trafikanter.
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4.2.6.

Innstilling

4.2.6.1.

Innstillingen av lyktene for nærlys skal ikke variere med styreinnretningens svingvinkel.

4.2.6.2.

Dersom høyden for lyktene for nærlys er minst 500 mm og høyst 1 200 mm, skal nærlysets lyskjegle kunne
senkes med mellom 0,5 % og 4 %.

4.2.6.3.

Dersom høyden for lyktene for nærlys er mer enn 1 200 mm, men høyst 1 500 mm, heves grensen på 4 %
fastsatt i nr. 4.2.6.2 til 6 %. Lyktene for nærlys nevnt i nr. 4.2.4.2.2 skal være innstilt slik at den horisontale
skillelinjen mellom det opplyste og det uopplyste feltet, målt 15 m fra lykten, befinner seg i en høyde som
tilsvarer bare halve avstanden mellom bakken og sentrum av lykten.

4.2.7.

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

4.2.8.

Kan ikke være «kombinert»
med noen annen lykt.

4.2.9.

Kan være «gjensidig innbygd»

4.2.9.1.

med lykten for fjernlys, unntatt når denne kan dreies med styreinnretningens svingvinkel,

4.2.9.2.

med andre lykter foran.

4.2.10.

Elektriske forbindelser
Ved veksling fra fjernlys til nærlys skal alle lykter for fjernlys slokke samtidig.
Nærlysene kan være tent samtidig med fjernlysene.

4.2.11

Innkoplingskontrollinnretning
Valgfri.

4.2.12.

Andre krav
Kravene i nr. 3.5.2 gjelder ikke lykter for nærlys.

4.3.

Lykt for tåkelys foran

4.3.1.

Montering
Valgfri.

4.3.2.

Antall
To.

4.3.3.

Monteringsplan
Ingen særlige krav.

4.3.4.

Plassering

4.3.4.1.

I bredden:
Ingen særlige krav.
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4.3.4.2.

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

4.3.4.3.

I lengden:
Så nær traktorens front som mulig, men det utstrålte lyset skal ikke i noe tilfelle være sjenerende for føreren,
verken direkte eller indirekte via speil og/eller andre reflekterende flater på traktoren.

4.3.5.

Geometrisk synlighet
Definert ved vinklene α og β som angitt i nr. 1.9:

4.3.6.

α

=

5º oppover og nedover,

β

=

45° utover og 5° innover.

Innstilling
Innstillingen av lyktene for tåkelys foran skal ikke variere med styreinnretningens svingvinkel.
De skal være rettet forover uten å blende eller være unødig sjenerende for førere av motgående kjøretøyer
eller andre trafikanter.

4.3.7.

Kan være «sammensatt»
med andre lykter foran.

4.3.8.

Kan ikke være «kombinert»
med andre lykter foran.

4.3.9.

Kan være «gjensidig innbygd»

4.3.9.1.

med lykter for fjernlys som ikke kan dreies med styreinnretningens svingvinkel, dersom det er fire lykter for
fjernlys,

4.3.9.2.

med lykten for sidemarkeringslys foran,

4.3.9.3.

med lykten for parkeringslys.

4.3.10.

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

4.3.11.

Innkoplingskontrollinnretning
Valgfri.

4.4.

Lykter for ryggelys

4.4.1.

Montering
Valgfri.

4.4.2.

Antall
Én eller to.
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4.4.3.		Monteringsplan
Ingen særlige krav.
4.4.4.

Plassering

4.4.4.1.

I bredden:
Ingen særlige krav.

4.4.4.2.

I høyden:
Ikke mindre enn 250 mm og ikke mer enn 1 200 mm over bakken.

4.4.4.3.

I lengden:
Bak på traktoren.

4.4.5.

Geometrisk synlighet
Definert ved vinklene α og β som angitt i nr. 1.9:

4.4.6.

α

=

15° oppover og 5° nedover,

β

=

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

β

=

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

Innstilling
Bakover.

4.4.7.

Kan være «sammensatt»
med alle andre baklykter.

4.4.8.

Kan ikke være «kombinert»
med andre lykter.

4.4.9.

Kan ikke være «gjensidig innbygd»
med andre lykter.

4.4.10.

Elektriske forbindelser
Den skal kunne tennes bare når traktoren er satt i revers, og når innretningen som styrer start og stopp av
motoren, er i en stilling der motoren kan være i gang.
Den skal ikke kunne tennes eller være tent dersom et av vilkårene ovenfor ikke er oppfylt.

4.4.11.

Kontrollinnretning
Valgfri.

4.5.

Lykt for retningslys

4.5.1.

Montering (se tillegg 3)
Obligatorisk. Typene av lykter for retningslys er inndelt i kategorier (1, 2 og 5), og monteringen av dem på
samme traktor angis på en monteringsplan (A til D).
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Monteringsplan A er tillatt bare for traktorer med en største lengde som ikke overstiger 4,60 m, forutsatt at
avstanden mellom lysflatenes ytterkanter ikke overstiger 1,60 m.
Monteringsplan B, C og D får anvendelse på alle traktorer.
Ytterligere lykter for retningslys er valgfritt.
4.5.2.

Antall
Antall innretninger skal være slik at de kan avgi signaler som er i samsvar med en av monteringsplanene
i nr. 4.5.3.

4.5.3.

Monteringsplan (se tillegg 3)
A

— To lykter for retningslys foran (kategori 1)
— To lykter for retningslys bak (kategori 2)
Disse lyktene kan være uavhengige, sammensatte eller kombinerte.

B

— To lykter for retningslys foran (kategori 1)
— To lykter for retningslys på siden (kategori 5)
— To lykter for retningslys bak (kategori 2)
Lyktene for retningslys foran og på siden kan være uavhengige, sammensatte eller kombinerte.

C

— To lykter for retningslys foran (kategori 1)
— To lykter for retningslys bak (kategori 2)
— To lykter for retningslys på siden (kategori 5)

D

— To lykter for retningslys foran (kategori 1)
— To lykter for retningslys bak (kategori 2)

4.5.4.

Plassering

4.5.4.1.

I bredden:
Kanten på lysflaten som er lengst fra traktorens midtplan i lengderetningen, skal ikke være mer enn 400 mm
fra traktorens ytterste utvendige kant.
Den minste avstanden mellom begge lysflatenes indre kanter skal være 500 mm.
Dersom den vertikale avstanden mellom lykten for retningslys bak og lykten for sidemarkeringslys bak
på samme side er 300 mm eller mindre, skal avstanden mellom traktorens ytterste utvendige kant og
ytterkanten på lykten for retningslys bak ikke være mer enn 50 mm større enn avstanden mellom traktorens
ytterste utvendige kant og den utvendige kanten til lykten for sidemarkeringslyset bak på samme side.
Lysflaten for lyktene for retningslys foran skal ikke være mindre enn 40 mm fra lysflaten for lyktene
for nærlys samt for eventuelle lykter for tåkelys foran. En mindre avstand er tillatt dersom lysstyrken i
referanseaksen for lykten for retningslys er lik minst 400 cd.

4.5.4.2.

I høyden:
Over bakken:
–

Minst 500 mm for lykter for retningslys i kategori 5

–

Minst 400 mm for lykter for retningslys i kategori 1 og 2
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–

Høyst 1 900 mm for alle kategorier
Dersom traktorens konstruksjon gjør det umulig å overholde denne øvre grensen, kan det høyeste punktet
på lysflaten være 2 300 mm for lykter for retningslys i kategori 5, kategori 1 og 2 i monteringsplan A,
kategori 1 og 2 i monteringsplan B og kategori 1 og 2 i monteringsplan D; det høyeste punktet kan være
2 100 mm for lykter for retningslys i kategori 1 og 2 i de øvrige monteringsplanene.

–
4.5.4.3.

Inntil 4 000 mm for valgfrie lykter for retningslys

I lengden:
Avstanden mellom referansesenteret til lysflaten for lykten for retningslys på siden (monteringsplan B og C)
og tverrplanet som avgrenser traktorens største lengde foran, skal ikke være større enn 1 800 mm. Dersom
traktorens konstruksjon gjør det umulig å overholde minsteverdien for vinklene for den geometriske
synligheten, kan avstanden økes til 2 600 mm.

4.5.5.

Geometrisk synlighet
Horisontal vinkel
Se tillegg 3.
Vertikal vinkel
15° over og under horisontalplanet. Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan for lyktene for
retningslys på siden i monteringsplan B og C reduseres til 10° dersom de er mindre enn 1 500 mm over
bakken. Det samme gjelder lyktene i kategori 1 i monteringsplan B og D.

4.5.6.

Innstilling
Dersom produsenten har fastsatt særlige monteringsspesifikasjoner, skal de følges.

4.5.7.

Kan være «sammensatt»
med én eller flere lykter som ikke kan være tildekket.

4.5.8.

Kan ikke være «kombinert»
med en annen lykt, med mindre dette er i samsvar med monteringsplanene nevnt i nr. 4.5.3.

4.5.9.

Kan være «gjensidig innbygd»
med lykten for parkeringslys, men bare med hensyn til lykter for retningslys i kategori 5.

4.5.10.

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

4.5.11.

Funksjonskontrollinnretning
Obligatorisk for alle lykter for retningslys som ikke er direkte synlige for føreren. Den kan bestå av et lydeller lyssignal, eller begge deler.
Dersom det er et lyssignal, skal det være et blinkende lys som i tilfelle funksjonssvikt ved en av lyktene for
retningslys, unntatt lyktene for retningslys på siden, skal slokke eller være tent kontinuerlig uten å blinke
eller endre frekvensen vesentlig. Dersom det bare er et lydsignal, skal det kunne høres tydelig og vise en
markert endring i frekvens i tilfelle funksjonssvikt.
Dersom en traktor er utstyrt for å trekke en tilhenger, skal den være utstyrt med en særlig optisk
funksjonskontrollinnretning for lyktene for retningslys på tilhengeren, med mindre trekkvognens
kontrollinnretning gjør det mulig å oppdage feil i en lykt for retningslys i hele det aktuelle vogntoget.
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4.5.12.

Andre krav
Blinklyset skal ha en blinkfrekvens på 90 ± 30 ganger i minuttet.
Lyssignalet skal begynne å blinke høyst ett sekund etter at betjeningsinnretningen er aktivert, og slokke
høyst halvannet sekund etter slik aktivering.
Dersom en traktor er utstyrt for å trekke en tilhenger, skal betjeningsinnretningen for lyktene for retningslys
på traktoren også aktivere lyktene for retningslys på tilhengeren.
I tilfelle funksjonsfeil, unntatt kortslutning, ved en lykt for retningslys skal de andre lyktene fortsette å
blinke, men under disse vilkårene kan blinkfrekvensen avvike fra den som er fastsatt.

4.6.

Nødsignallys

4.6.1.

Montering
Obligatorisk.

4.6.2.

Antall

4.6.3.

Monteringsplan

4.6.4.

Plassering

4.6.4.1.

I bredden:

4.6.4.2.

I høyden

4.6.4.3.

I lengden

4.6.5.

Geometrisk synlighet

4.6.6.

Innstilling

4.6.7.

Kan / kan ikke være «sammensatt»

4.6.8.

Kan / kan ikke være «kombinert»

4.6.9.

Kan / kan ikke være «gjensidig innbygd»

4.6.10.

Elektriske forbindelser

⎫
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎬
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎭

I samsvar med kravene under tilsvarende rubrikker
under nr. 4.5.

Signalet skal kunne aktiveres ved hjelp av en særlig betjeningsinnretning som sikrer at alle lykter for
retningslys virker synkront.
4.6.11.

Innkoplingskontrollinnretning
Obligatorisk. Blinkende varsellys som kan virke samtidig med kontrollinnretningen(e) nevnt i nr. 4.5.11.

4.6.12.

Andre krav
I samsvar med kravene i nr. 4.5.12. Dersom en traktor er utstyrt for å trekke en tilhenger, må
betjeningsinnretningen for nødsignallyset på trekkvognen også kunne aktivere lyktene for retningslys på
tilhengeren. Nødsignallyset skal kunne virke selv om motorens start- og stoppinnretning er i en stilling der
motoren ikke kan være i gang.

4.7.

Lykter for stopplys

4.7.1.

Montering
Obligatorisk.
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4.7.2.

Antall
To.

4.7.3.

Monteringsplan
Ingen særlige krav.

4.7.4.

Plassering

4.7.4.1.

I bredden:
Minst 500 mm avstand mellom de to lyktene. Avstanden kan reduseres til 400 mm dersom kjøretøyets
største bredde er mindre enn 1 400 mm.

4.7.4.2.

I høyden:
Over bakken: Minst 400 mm, høyst 1 900 mm, eller 2 300 mm dersom karosseriets form gjør det umulig å
overholde grensen på 1 900 mm.

4.7.4.3.

I lengden:
Bak på traktoren

4.7.5.

Geometrisk synlighet
Horisontal vinkel
45º utover og innover.
Ve r t i k a l v i n k e l
15º over og under horisontalplanet. Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan reduseres til 10º
dersom lyktene er mindre enn 1 500 mm over bakken, og til 5º dersom lyktene er mindre enn 750 mm over
bakken.

4.7.6.

Innstilling
Bakover.

4.7.7.

Kan være «sammensatt»
med én eller flere andre baklykter.

4.7.8.

Kan ikke være «kombinert»
med en annen lykt.

4.7.9.

Kan være «gjensidig innbygd»
med lykten for sidemarkeringslys bak eller lykten for parkeringslys.

4.7.10.

Elektriske forbindelser
skal tennes når driftsbremsen brukes.

4.7.11.

Funksjonskontrollinnretning
Valgfri. Dersom slik finnes, skal den være et ikke blinkende varsellys som tennes i tilfelle funksjonssvikt i
lyktene for stopplys.

4.7.12.

Andre krav
Lysstyrken på lyktene for stopplys skal være betydelig større enn lysstyrken på lyktene for sidemarkeringslys
bak.
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4.8.

Lykt for kjennemerke bak

4.8.1.

Montering
Obligatorisk.

4.8.2.

Antall

4.8.3.

Monteringsplan

4.8.4.

Plassering

4.8.4.1.

I bredden:

4.8.4.2.

I høyden:

4.8.4.3.

I lengden:

4.8.5.

Geometrisk synlighet

4.8.6.

Innstilling

4.8.7.

⎫
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎬
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎭

Slik at lykten kan lyse opp stedet der kjennemerket er
plassert.

Kan være «sammensatt»
med én eller flere andre baklykter.

4.8.8.

Kan være «kombinert»
med lykter for sidemarkeringslys bak.

4.8.9.

Kan ikke være «gjensidig innbygd»
med en annen lykt.

4.8.10.

Elektriske forbindelser
Innretningen skal kunne tennes bare samtidig med lyktene for sidemarkeringslys bak.

4.8.11.

Innkoplingskontrollinnretning
Valgfri. Dersom slik finnes, skal dens funksjon ivaretas av kontrollinnretningen som kreves for
sidemarkeringslysene foran og bak.

4.9.

Lykt for sidemarkeringslys foran

4.9.1.

Montering
Obligatorisk.

4.9.2.

Antall
To eller fire (se nr. 4.2.4.2.2).

4.9.3.

Monteringsplan
Ingen særlige krav.

4.9.4.

Plassering

4.9.4.1.

I bredden:
Punktet på lysflaten som er lengst fra traktorens midtplan i lengderetningen, skal ikke være mer enn 400 mm
fra traktorens ytterste utvendige kant.
Den minste avstanden mellom de to lysflatenes indre kanter skal være 500 mm.
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4.9.4.2.

I høyden:
Over bakken: Minst 400 mm, høyst 1 900 mm, eller 2 300 mm dersom karosseriets form gjør det umulig å
overholde grensen på 1 900 mm.

4.9.4.3.

I lengden:
Ingen krav, forutsatt at lyktene er rettet forover, og at vinklene for geometrisk synlighet oppfyller kravene
i nr. 4.9.5.

4.9.5.

Geometrisk synlighet
Horisontal vinkel
For begge lyktene for sidemarkeringslys foran: 10° innover og 80° utover. Vinkelen på 10° innover kan
likevel unntaksvis reduseres til 5° dersom karosseriets form gjør det umulig å overholde kravet om 10°.
For traktorer med største bredde som ikke overstiger 1 400 mm, kan denne vinkelen likevel unntaksvis
reduseres til 3° dersom karosseriets form gjør det umulig å overholde kravet om 10°.
Ve r t i k a l v i n k e l
15° over og under horisontalplanet. Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan reduseres til 10°
dersom lyktene er mindre enn 1 500 mm over bakken, og til 5° dersom denne høyden er mindre enn
750 mm.

4.9.6.

Innstilling
Forover.

4.9.7.

Kan være «sammensatt»
med alle andre lykter foran.

4.9.8.

Kan ikke være «kombinert»
med andre lykter.

4.9.9.

Kan være «gjensidig innbygd»
med alle andre lykter foran.

4.9.10.

Elektriske forbindelser
Ingen særlige krav.

4.9.11.

Kontrollinnretning
Obligatorisk. Denne kontrollinnretningen skal ikke blinke. Den kreves ikke dersom lysinnretningen på
instrumentbordet kan være tent bare samtidig med lyktene for sidemarkeringslys foran.

4.10.

Lykter for sidemarkeringslys bak

4.10.1.

Montering
Obligatorisk.

4.10.2.

Antall
To.

4.10.3.

Monteringsplan
Ingen særlige krav.
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4.10.4.

Plassering

4.10.4.1.

I bredden:
Punktet på lysflaten som er lengst fra traktorens midtplan i lengderetningen, skal ikke være mer enn 400 mm
fra traktorens ytterste utvendige kant.
Avstanden mellom de to lysflatenes indre kanter skal være minst 500 mm. Denne avstanden kan reduseres
til 400 mm dersom traktorens største bredde er mindre enn 1 400 mm.

4.10.4.2.

I høyden:
Over bakken: Minst 400 mm, høyst 1 900 mm, eller 2 300 mm dersom karosseriets form gjør det umulig å
overholde grensen på 1 900 mm.

4.10.4.3.

I lengden:
Bak på traktoren

4.10.5.

Geometrisk synlighet
Horisontal vinkel
For begge lyktene for sidemarkeringslys bak:
— enten 45° innover og 80° utover
— eller 80° innover og 45° utover
Ve r t i k a l v i n k e l
15° over og under horisontalplanet. Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan reduseres til 10°
dersom lykten er mindre enn 1 500 mm over bakken, og til 5° dersom denne høyden er mindre enn 750 mm.

4.10.6.

Innstilling
Bakover.

4.10.7.

Kan være «sammensatt»
med alle andre baklykter.

4.10.8.

Kan være «kombinert»
med lykt for kjennemerke bak.

4.10.9.

Kan være «gjensidig innbygd»
med lykt for stopplys, lykt for tåkelys bak eller lykt for parkeringslys.

4.10.10.

Elektriske forbindelser
Ingen særlige krav.

4.10.11.

Innkoplingskontrollinnretning
Obligatorisk. Den skal kombineres med innkoplingskontrollinnretningen for lyktene for sidemarkeringslys
foran.

4.11.

Lykt for tåkelys bak

4.11.1.

Montering
Valgfri.

4.11.2.

Antall
Én eller to.
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4.11.3.

Monteringsplan
Den skal oppfylle vilkårene for geometrisk synlighet.

4.11.4.

Plassering

4.11.4.1.

I bredden:
Dersom det finnes bare én lykt for tåkelys bak, skal den plasseres på den siden av traktorens midtplan i
lengderetningen som er motsatt av den kjøreretningen som er fastsatt i registreringsstaten.
I alle tilfeller skal avstanden mellom lykten for tåkelys bak og lykten for stopplys være større enn 100 mm.

4.11.4.2.

I høyden:
Over bakken: Minst 400 mm, høyst 1 900 mm, eller 2 100 mm dersom karosseriets form gjør det umulig å
overholde grensen på 1 900 mm.

4.11.4.3.

I lengden:
Bak på traktoren.

4.11.5.

Geometrisk synlighet
Horisontal vinkel
25º innover og utover.
Ve r t i k a l v i n k e l
5° over og under horisontalplanet.

4.11.6.

Innstilling
Bakover.

4.11.7.

Kan være «sammensatt»
med alle andre baklykter.

4.11.8.

Kan ikke være «kombinert»
med andre lykter.

4.11.9.

Kan være «gjensidig innbygd»
med lyktene for sidemarkeringslys bak eller lykten for parkeringslys.

4.11.10.

Elektriske forbindelser
Skal kunne tennes bare når lyktene for nærlys eller lyktene for tåkelys foran er tent.
Dersom det finnes lykter for tåkelys foran, skal det være mulig å slokke lykten for tåkelys bak uavhengig
av lyktene for tåkelys foran.

4.11.11.

Innkoplingskontrollinnretning
Obligatorisk. Et uavhengig varsellys med konstant lysstyrke.

4.12.

Lykt for parkeringslys

4.12.1.

Montering
Valgfri.
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4.12.2.

Antall
Avhengig av monteringsplanen.

4.12.3.

Monteringsplan
— enten to lykter foran og to lykter bak
— eller én lykt på hver side

4.12.4.

Plassering

4.12.4.1.

I bredden:
Punktet på lysflaten som er lengst fra traktorens midtplan i lengderetningen, skal ikke være mer enn
400 mm fra traktorens ytterste utvendige kant. Dersom det er montert to lykter, skal lyktene være plassert
på traktorens sider.

4.12.4.2.

I høyden:
Over bakken: Minst 400 mm, høyst 1 900 mm, eller 2 100 mm dersom karosseriets form gjør det umulig å
overholde grensen på 1 900 mm.

4.12.4.3.

I lengden:
Ingen særlige krav.

4.12.5.

Geometrisk synlighet
Horisontal vinkel
45° utover, forover og bakover.
Ve r t i k a l v i n k e l
15° over og under horisontalplanet. Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan reduseres til 10°
dersom lyktene er mindre enn 1 500 mm over bakken, og til 5 dersom denne høyden er mindre enn 750 mm.

4.12.6.

Innstilling
Slik at lyktene oppfyller kravene til synlighet forover og bakover.

4.12.7.

Kan være «sammensatt»
med alle andre lykter.

4.12.8.

Kan ikke være «kombinert»
med andre lykter.

4.12.9.

Kan være «gjensidig innbygd»
— foran: med lyktene for sidemarkeringslys foran, lyktene for nærlys, lyktene for fjernlys og lyktene for
tåkelys foran,
— bak: med lyktene for sidemarkeringslys, lyktene for stopplys og lyktene for tåkelys bak,
— med lyktene for retningslys i kategori 5.

4.12.10.

Elektriske forbindelser
Den elektriske forbindelsen må gjøre det mulig å tenne lykten(e) for parkeringslys på samme side av
traktoren uten at andre lykter tennes.

4.12.11.

Kontrollinnretning
Valgfri. Dersom slik finnes, skal den ikke kunne forveksles med kontrollinnretningen for
sidemarkeringslysene.
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4.12.12.

Andre krav
Funksjonen til denne lykten kan sikres også ved at lyktene for sidemarkeringslys foran og bak på samme
side av traktoren tennes samtidig.

4.13.

Lykt for toppmarkeringslys

4.13.1.

Montering
Valgfri på traktorer med en bredde på mer enn 2,10 m.
Forbudt på alle andre traktorer.

4.13.2.

Antall
To synlige forfra og to synlige bakfra.

4.13.3.

Monteringsplan
Ingen særlige krav.

4.13.4.

Plassering

4.13.4.1.

I bredden:
Så nær traktorens ytterste utvendige kant som mulig.

4.13.4.2.

I høyden:
I den største høyden som er forenlig med kravene til lyktenes plassering i bredden og til dere symmetri.

4.13.4.3.

I lengden:
Ingen særlige krav.

4.13.5.

Geometrisk synlighet
Horisontal vinkel
80° utover.

Ve r t i k a l v i n k e l
5° over og 20° under horisontalplanet.

4.13.6.

Innstilling
Slik at lyktene oppfyller kravene til synlighet forover og bakover.

4.13.7.

Kan ikke være «sammensatt»

4.13.8.

Kan ikke være «kombinert»

4.13.9.

Kan ikke være «gjensidig innbygd»

4.13.10.

Elektriske forbindelser
Ingen særlige krav.

⎫
⎟
⎟
⎬
⎟
⎟
⎭

med andre lykter, unntatt i tilfellet nevnt i nr. 4.2.4.2.2.
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4.13.11.

Kontrollinnretning
Valgfri.

4.13.12.

Andre krav
Med forbehold for at alle andre krav er oppfylt, kan den lykten som er synlig forfra, og den som er synlig
bakfra på samme side av traktoren, kombineres i én innretning.
Plasseringen av en lykt for toppmarkeringslys i forhold til en tilsvarende lykt for sidemarkeringslys skal
være slik at avstanden mellom projeksjonene på et vertikalt tverrplan av de punktene som er nærmest de to
lyktenes lysflater, ikke er mindre enn 200 mm.

4.14.

Refleksinnretning bak, ikke-trekantet

4.14.1.

Montering
Obligatorisk.

4.14.2.

Antall
To eller fire (se nr. 4.14.5.2).

4.14.3.

Monteringsplan
Ingen særlige krav.

4.14.4.

Plassering

4.14.4.1.

I bredden:
Punktet på lysflaten som er lengst fra traktorens midtplan i lengderetningen, skal være høyst 400 mm fra
traktorens ytterste utvendige kant.
Avstand mellom refleksinnretningenes indre kanter: minst 600 mm. Avstanden kan reduseres til 400 mm
dersom traktorens største bredde er mindre enn 1 300 mm.

4.14.4.2.

I høyden:
Over bakken: Minst 400 mm, høyst 900 mm. Den øvre grensen kan økes til 1 200 mm dersom det ikke er
mulig å overholde høyden på 900 mm uten å bruke monteringsdeler som lett kan skades eller bøyes.

4.14.4.3.

I lengden:
Ingen særlige krav.

4.14.5.

Geometrisk synlighet

4.14.5.1.

Horisontal vinkel
30º innover og utover.
Ve r t i k a l v i n k e l
15° over og under horisontalplanet. Den vertikale vinkelen under horisontalplanet kan reduseres til 5°
dersom lyktens høyde er mindre enn 750 mm over bakken.

4.14.5.2.

Dersom det ikke er mulig å overholde kravene til plassering og synlighet nevnt ovenfor, kan det monteres
fire refleksinnretninger etter følgende monteringsanvisninger:

4.14.5.2.1. To refleksinnretninger skal ha en høyde på høyst 900 mm over bakken, ha en avstand mellom de indre
kantene på minst 400 mm og en vertikal synlighetsvinkel over horisontalplanet på 15°.
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4.14.5.2.2. De øvrige to skal ha en høyde på høyst 2 300 mm over bakken og være i samsvar med kravene i nr. 4.14.4.1
og 4.14.5.1.
4.14.6.

Innstilling
Bakover.

4.14.7.

Kan være «sammensatt»
med alle andre lykter.

4.14.8.

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

4.15.

Lykt for arbeidslys

4.15.1.

Montering
Valgfri.

4.15.2.

Antall
Ingen særlige krav.

4.15.3.

Monteringsplan

4.15.4.

Plassering

4.15.4.1.

I bredden

4.15.4.2.

I høyden

4.15.4.3.

I lengden

4.15.5.

Geometrisk synlighet

4.15.6.

Innstilling

4.15.7.

Kan være «sammensatt»

4.15.8

Kan ikke være «kombinert»

4.15.9.

Kan ikke være «gjensidig innbygd»

4.15.10.

Elektriske forbindelser

⎫
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎬
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎭

Ingen særlige krav.

⎫
⎟
⎬
⎟
⎭

med en annen lykt.

Denne lykten skal kunne tennes uavhengig av de øvrige lyktene, ettersom den ikke brukes til å opplyse
veien eller til å gi signal i trafikken.
4.15.11.

Kontrollinnretning
Valgfri.

5.

PRODUKSJONSSAMSVAR

5.1. 		Alle serieproduserte traktorer skal være i samsvar med den typegodkjente traktortypen med hensyn til
montering av lys- og lyssignalinnretninger og deres egenskaper som fastsatt i dette direktiv.
________
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Tillegg 1

FORKLARING
1.2 — Lysflate
2

— Referanseakse

3

— Referansesentrum

4

— Geometrisk synlighet

5

— Avstand mellom lykter

6

— Lysende overflate

7

— Nytteflate

8

— Synlig lysflate

↔

— Geometrisk synlighet i retningene 4' og 4''

__________
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Nr. 47/511

Tillegg 2

Sone 1

Synlighetsprøvingen skal utføres ved største sporvidde.

Synligheten av rødt lys forover

Figur 1

Synligheten av hvitt lys
bakover

Sone 2

Figur 2

________
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Tillegg 3
Lykt for retningslys: Geometrisk synlighet

Kategori 1

Kategori 2

Monteringsplan A

Kategori 1

Kategori 5

Kategori 2
Verdien 5° for dødvinkelen for synligheten bakover for
lykten for retningslys på siden er en øvre grenseverdi.
Verdien kan økes til 10° når det ikke er mulig å
overholde grensen på 5°.

Monteringsplan B

Kategori 1

Kategori 5

Kategori 2
Verdien 5° for dødvinkelen for synligheten bakover for
lykten for retningslys på siden er en øvre grenseverdi.
Verdien kan økes til 10° når det ikke er mulig å
overholde grensen på 5°.

Monteringsplan C

Kategori 1

Kategori 2

Monteringsplan D

Verdien 10° innover for vinkelen for synlighet for lykter
for retningslys foran kan reduseres til 3° for traktorer
med en største bredde som ikke overstiger 1 400 mm.

___________
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VEDLEGG II

MØNSTER
Myndighetens navn

VEDLEGG TIL EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENTET FOR EN TRAKTORTYPE MED HENSYN TIL
MONTERING AV LYS- OG LYSSIGNALINNRETNINGER
Artikkel 4 nr. 3 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
EF-typegodkjenningsnummer . ...........................................................................................................................................
1.

Merke (handelsnavn): ...............................................................................................................................................

2.

Kjøretøytype og handelsbetegnelse: .........................................................................................................................

3.

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

4.

Eventuelt navn og adresse til produsentens representant: ........................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

5.

Lysinnretninger montert på traktoren som er framstilt for prøving(1): .....................................................................

5.1. Lykter for fjernlys: ja/nei(2)
5.2. Lykter for nærlys: ja/nei(2)
5.3. Lykter for tåkelys foran: ja/nei(2)
5.4. Lykter for ryggelys: ja/nei(2)
5.5. Lykter for retningslys foran: ja/nei(2)
5.6. Lykter for retningslys bak: ja/nei(2)
5.7. Lykter for retningslys på siden: ja/nei(2)
5.8. Nødsignallys: ja/nei(2)
5.9. Lykter for stopplys: ja/nei(2)
5.10. Lykt for kjennemerke bak: ja/nei(2)
5.11. Lykter for sidemarkeringslys foran: ja/nei(2)
5.12. Lykter for sidemarkeringslys bak: ja/nei(2)
5.13. Lykter for tåkelys bak: ja/nei(2)
5.14. Lykter for parkeringslys: ja/nei(2)
5.15. Lykter for toppmarkeringslys: ja/nei(2)
5.16. Refleksinnretninger bak, ikke-trekantede: ja/nei(2)
5.17. Lykt for arbeidslys: ja/nei(2)
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6.

Tilsvarende lykter: ja/nei(2) (se nr. 15)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

7.

Traktoren framstilt for godkjenning den:
...................................................................................................................................................................................

8.

Teknisk instans som har foretatt EF-typegodkjenningsprøvingene:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

9.

Dato for rapport utstedt av denne instansen: ............................................................................................................

10.

Nummer på rapport utstedt av denne instansen: .......................................................................................................

11.

EF-typegodkjenning med hensyn til montering av lys- og lyssignalinnretninger er innvilget/avslått(2)

12.

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

13.

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

14.

Underskrift:

15.

Følgende dokument(er), som er påført typegodkjenningsnummeret angitt ovenfor, er vedlagt dette
typegodkjenningsdokumentet: … liste(r) over innretninger som er fastsatt av produsenten, og som skal utgjøre
lys- og lyssignalutstyret; for hver innretning er produsentens merke og typegodkjenningsmerke angitt.
Denne/disse listen(e) omfatter en fortegnelse over tilsvarende lykter(2)

16.

Merknader:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

______
(1)
(2)

Vedlegg oversiktsplanen for traktoren, som nevnt i nr. 2.2.3 i vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv [2009/61/EF] av 13.
juli 2009 om montering av lys- og lyssignalinnretninger på jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul.
Stryk det som ikke passer.
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Nr. 47/515

VEDLEGG III

DEL A
Opphevet direktiv med liste over senere endringer
(nevnt i artikkel 7)
Rådsdirektiv 78/933/EØF
(EFT L 325 av 20.11.1978, s. 16)
Rådsdirektiv 82/890/EØF
(EFT L 378 av 31.12.1982, s. 45)

Bare henvisningene i artikkel 1 nr. 1 i direktiv 78/933/
EØF

Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/54/EF
(EFT L 277 av 10.10.1997, s. 24)

Bare henvisningene i artikkel 1 nr. 1 i direktiv 78/933/
EØF

Kommisjonsdirektiv 1999/56/EF
(EFT L 146 av 11.6.1999, s. 31)
Kommisjonsdirektiv 2006/26/EF
(EFT L 65 av 7.3.2006, s. 22)

Bare henvisningene i artikkel 3 i og vedlegg III til
direktiv 78/933/EØF

DEL B
Frister for innarbeiding i nasjonal lovgivning og anvendelse
(nevnt i artikkel 7)
Direktiv

Frist for innarbeiding

Anvendelsesdato

78/933/EØF

25. april 1980

—

82/890/EØF

22. juni 1984

—

97/54/EF

22. september 1998

23. september 1998

1999/56/EF

30. juni 2000(1)

2006/26/EF

31. desember 2006( )

()
1

(2)

—
2

—

Følgende gjelder i samsvar med artikkel 2 i direktiv 1999/56/EF:
«1.
Fra 1. juli 2000 kan ikke medlemsstatene:
–
nekte å gi EF-typegodkjenning, å utstede dokumentet nevnt i artikkel 10 nr. 1 tredje strekpunkt i direktiv 74/150/EØF, eller å
gi nasjonal typegodkjenning for en type traktor, eller
–
forby at traktorer tas i bruk,
dersom de aktuelle traktorene oppfyller kravene i direktiv 78/933/EØF, som endret ved dette direktiv.
2. Fra 1. januar 2001:
–
kan medlemsstatene ikke lenger utstede dokumentet nevnt i artikkel 10 nr. 1 tredje strekpunkt i direktiv 74/150/EØF for en type
traktor som ikke oppfyller kravene i direktiv 78/933/EØF, som endret ved dette direktiv,
–
kan medlemsstatene nekte å gi nasjonal typegodkjenning for en type traktor som ikke oppfyller kravene i direktiv 78/933/EØF,
som endret ved dette direktiv.»
Følgende gjelder i samsvar med artikkel 5 i direktiv 2006/26/EF:
«1.
Med virkning fra 1. januar 2007 skal medlemsstatene, for kjøretøyer som oppfyller kravene fastsatt i direktiv 74/151/EØF,
78/933/EØF, 77/311/EØF og 89/173/EØF, som endret ved dette direktiv, av årsaker som gjelder formålet med det direktiv som er
berørt, ikke:
a) nekte å gi EF-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning,
b) forby at et slikt kjøretøy registreres, selges eller tas i bruk.
2.
Med virkning fra 1. juli 2007, med hensyn til kjøretøyer som ikke oppfyller kravene fastsatt i direktiv 74/151/EØF, 78/933/
EØF, 77/311/EØF og 89/173/EØF, som endret ved dette direktiv, av årsaker som gjelder formålet med det direktiv som er berørt:
a) skal medlemsstatene ikke lenger gi EF-typegodkjenning,
b) kan medlemsstatene nekte å gi nasjonal typegodkjenning.
3. Med virkning fra 1. juli 2009, med hensyn til kjøretøyer som ikke oppfyller kravene fastsatt i direktiv 74/151/EØF, 78/933/
EØF, 77/311/EØF og 89/173/EØF, som endret ved dette direktiv, av årsaker som gjelder formålet med det direktiv som er
berørt:
a) skal medlemsstatene anse samsvarssertifikater som følger nye kjøretøyer i samsvar med bestemmelsene i direktiv 2003/37/EF,
for ikke lenger å være gyldige i henhold til artikkel 7 nr. 1 i nevnte direktiv,
b) kan medlemsstatene nekte at nye kjøretøyer registreres, selges eller tas i bruk.»

Nr. 47/516

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

25.8.2016

VEDLEGG IV

Sammenligningstabell
Direktiv 78/933/EØF

Direktiv 2006/26/EF

Dette direktiv

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikkel 2

—

—

Artikkel 5

Artikkel 2

Artikkel 3‑5

Artikkel 3‑5

Artikkel 6

—

Artikkel 7 nr. 1

—

Artikkel 7 nr. 2

Artikkel 6

—

Artikkel 7

—

Artikkel 8

Artikkel 8

Artikkel 9

Vedlegg I

Vedlegg I

Vedlegg II

Vedlegg II

—

Vedlegg III

—

Vedlegg IV
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Nr. 47/517

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/68/EF

2016/EØS/47/67

av 13. juli 2009
om typegodkjenning av lys- og lyssignalinnretninger på jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul
(kodifisert utgave)(*)
EUROPAPARLAMENTET OG
EUROPEISKE UNION HAR —

RÅDET

FOR

DEN

hensyn til lys- og lyssignalinnretninger. Disse tekniske
kravene gjelder tilnærmingen av medlemsstatenes
lovgivning for at EF-typegodkjenningsrutinen innført
ved direktiv 2003/37/EF, skal kunne få anvendelse på
alle typer traktorer. De bestemmelsene om jordbrukseller skogbrukstraktorer, tilhengere og utskiftbare trukne
maskiner, samt deres systemer, deler og tekniske enheter
som er fastsatt i direktiv 2003/37/EF, får derfor anvendelse
på dette direktiv.

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,
3)

Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/61/EF av 13.
juli 2009 om montering av lys- og lyssignalinnretninger
på jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul(6)
ble det fastsatt felles krav for montering av lys- og
lyssignalinnretninger på jordbruks- og skogbrukstraktorer
med hjul. Slike lys- og lyssignalinnretninger har samme
egenskaper som lys- og lyssignalinnretninger montert
på motorvogner. Derfor kan innretninger som har fått
et EF-typegodkjenningsmerke for deler i samsvar med
direktiver som allerede er vedtatt innenfor rammen av
EF-typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere,
også kunne brukes på traktorer.

4)

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

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

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2), og

ut fra følgende betraktninger:

1)

2)

Rådsdirektiv 79/532/EØF av 17. mai 1979 om tilnærming
av medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning
av lys- og lyssignalinnretninger på jordbruks- og
skogbrukstraktorer med hjul(3) er blitt vesentlig endret
flere ganger(4). Av klarhetshensyn og av praktiske årsaker
bør nevnte direktiv kodifiseres.

Direktiv 79/532/EØF er et av særdirektivene etter den
EF-typegodkjenningsrutinen som ble innført i henhold til
rådsdirektiv 74/150/EØF av 4. mars 1974 om tilnærming
av medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning
av jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul, erstattet
ved 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(5), og fastsetter tekniske krav til utforming og
konstruksjon av jordbruks- eller skogbrukstraktorer med

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 203 av 5.8.2009, s. 52, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 42/2012 av 30. mars 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving
og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av
2.8.2012, s. 24.
(1) EUT C 162 av 25.6.2008, s. 40.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 17. juni 2008 (ennå ikke offentliggjort i EUT),
og rådsbeslutning av 22. juni 2009.
(3) EFT L 145 av 13.6.1979, s. 16.
(4) Se vedlegg II del A.
(5) EUT L 171 av 9.7.2003, s. 1.

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
1. I dette direktiv menes med «traktor» (jordbruks- eller
skogbrukstraktor) enhver motorvogn, med hjul eller belter, som
har minst to aksler, hvis hovedfunksjon ligger i dens trekkraft,
og som er særskilt konstruert for å trekke, skyve, bære eller drive
visse redskaper, maskiner eller tilhengere beregnet på bruk i
jordbruk eller skogbruk. Den kan utstyres for å transportere last
eller personer.

2. Dette direktiv får anvendelse bare på traktorer definert
i nr. 1, som er utstyrt med luftfylte dekk og har en høyeste
konstruksjonshastighet på mellom 6 og 40 km/t.
(6)

Se EUT L 203 av 5.8.2009, s. 19.
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Artikkel 2
Medlemsstatene kan ikke nekte å gi EF-typegodkjenning eller
nasjonal typegodkjenning for en traktor med begrunnelse i
følgende lykter eller refleksinnretninger, dersom disse er påført
EF-typegodkjenningsmerke for deler som angitt i vedlegg I, og
er montert i samsvar med kravene fastsatt i direktiv 2009/61/
EF:
a) frontlykter for fjernlys og/eller nærlys eller elektriske
glødelamper for slike frontlykter,
b) lykter for toppmarkeringslys,
c) lykter for sidemarkeringslys foran,
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i) lykter for tåkelys foran og glødelamper for slike lykter,
j) lykter for tåkelys bak,
k) lykter for ryggelys,
l) lykter for parkeringslys.
Artikkel 4
De endringene som er nødvendige for å tilpasse kravene
i vedlegg I til den tekniske utvikling, skal vedtas etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 20 nr. 3 i direktiv
2003/37/EF.
Artikkel 5

d) lykter for sidemarkeringslys bak,

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

e) lykter for stopplys,
f) lykter for retningslys,
g) refleksinnretninger,

Artikkel 6

h) lykter for kjennemerke bak,
i) lykter for tåkelys foran og glødelamper for slike lykter,
j) lykter for tåkelys bak,
k) lykter for ryggelys,
l) lykter for parkeringslys:
Artikkel 3
Medlemsstatene kan ikke nekte å registrere, eller forby salg,
ibruktaking eller bruk av en traktor med begrunnelse i følgende
lykter eller refleksinnretninger, dersom disse er påført EFtypegodkjenningsmerke for deler som angitt i vedlegg I, og er
montert i samsvar med kravene fastsatt i direktiv 2009/61/EF:
a) frontlykter for fjernlys og/eller nærlys eller elektriske
glødelamper for slike frontlykter,
b) lykter for toppmarkeringslys,

Direktiv 79/532/EØF, endret ved direktivene oppført i vedlegg
II del A, oppheves, uten at det berører medlemsstatenes
forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal
lovgivning og anvendelse av direktivene angitt i vedlegg II
del B.
Henvisninger til det opphevede direktiv skal forstås
som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i
sammenligningstabellen i vedlegg III.
Artikkel 7
Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.
Det får anvendelse fra 1. januar 2010.
Artikkel 8
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

c) lykter for sidemarkeringslys foran,
d) lykter for sidemarkeringslys bak,

Utferdiget i Brussel, 13. juli 2009.

e) lykter for stopplys,
f) lykter for retningslys,
g) refleksinnretninger,
h) lykter for kjennemerke bak,

For Europaparlamentet

For Rådet

H.-G. PÖTTERING

E. ERLANDSSON

President

Formann

25.8.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG I

1.

Frontlykter for fjernlys og/eller nærlys og elektriske glødelamper for slike frontlykter:
EF-typegodkjenningsmerket for deler er det som er fastsatt i rådsdirektiv 76/761/EØF av 27. juli 1976 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om frontlykter for fjernlys og/eller nærlys på motorvogner, og om
lyskilder (glødelamper og andre) til bruk i godkjente lykter på motorvogner og deres tilhengere(1).
Bestemmelsene i direktiv 76/761/EØF gjelder også typegodkjenning av særlige frontlykter for jordbruks- eller
skogbrukstraktorer som er beregnet til både fjernlys og nærlys, med en diameter D som er mindre enn 160 mm, med
følgende endringer:
a) de laveste belysningsverdiene som er fastsatt i nr. 2.1 i vedlegg II-VI, VIII og IX til direktiv 76/761/EØF,
reduseres ut fra forholdet:
((D – 45)/(160 – 45))2
med forbehold om at de ikke faller under følgende absolutte minsteverdier:
— 3 lux, enten ved punkt 75 R eller ved punkt 75 L,
— 5 lux, enten ved punkt 50 R eller ved punkt 50 L,
— 1,5 lux, i sone IV.
Merk:

Dersom reflektorens synlige lysflate ikke er sirkelformet, skal diameteren anses som diameteren i den
sirkelen som har samme areal som den synlige nytteflaten i reflektoren.

b) symbolet M inne i en omvendt trekant festet på frontlykten i stedet for symbolet CR som fastsatt i nr. 5.2.3.5 i
vedlegg I til direktiv 76/761/EØF.
2.

Lykter for toppmarkeringslys, lykter for sidemarkeringslys foran, lykter for sidemarkeringslys bak og lykter for
stopplys:
EF-typegodkjenningsmerket for deler er det som er fastsatt i rådsdirektiv 76/758/EØF av 27. juli 1976 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om lykter for toppmarkeringslys, lykter for markeringslys foran, lykter
for markeringslys bak og lykter for stopplys på motorvogner og deres tilhengere(2).

3.

Lykter for retningslys:
EF-typegodkjenningsmerket for deler er det som er fastsatt i rådsdirektiv 76/759/EØF av 27. juli 1976 om tilnærming
av medlemsstatenes lovgivning om lykter for retningslys på motorvogner og deres tilhengere(3).

4.

Refleksinnretninger:
EF-typegodkjenningsmerket for deler er det som er fastsatt i rådsdirektiv 76/757/EØF av 27. juli 1976 om tilnærming
av medlemsstatenes lovgivning om refleksanordninger på motorvogner og deres tilhengere(4).

5.

Lykter for kjennemerke bak:
EF-typegodkjenningsmerket for deler er det som er fastsatt i rådsdirektiv 76/760/EØF av 27. juli 1976 om tilnærming
av medlemsstatenes lovgivning om lykter for kjennemerke bak på motorvogner og deres tilhengere(5).

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

EFT L 262 av 27.9.1976, s. 96.
EFT L 262 av 27.9.1976, s. 54.
EFT L 262 av 27.9.1976, s. 71.
EFT L 262 av 27.9.1976, s. 32.
EFT L 262 av 27.9.1976, s. 85.
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6.

Lykter for tåkelys foran:
EF-typegodkjenningsmerket for deler er det som er fastsatt i rådsdirektiv 76/762/EØF av 27. juli 1976 om tilnærming
av medlemsstatenes lovgivning om lykter for tåkelys foran på motorvogner(1).

7.

Lykter for tåkelys bak:
EF-typegodkjenningsmerket for deler er det som er fastsatt i rådsdirektiv 77/538/EØF av 28. juni 1977 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om lykter for tåkelys bak på motorvogner og deres tilhengere(2).

8.

Lykter for ryggelys:
EF-typegodkjenningsmerket for deler er det som er fastsatt i rådsdirektiv 77/539/EØF av 28. juni 1977 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om lykter for ryggelys for motorvogner og deres tilhengere(3).

9.

Lykter for parkeringslys:
EF-typegodkjenningsmerket for deler er det som er fastsatt i rådsdirektiv 77/540/EØF av 28. juni 1977 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om lykter for parkeringslys for motorvogner(4).

__________

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

EFT L 262 av 27.9.1976, s. 122.
EFT L 220 av 29.8.1977, s. 60.
EFT L 220 av 29.8.1977, s. 72.
EFT L 220 av 29.8.1977, s. 83.
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VEDLEGG II

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

Rådsdirektiv 79/532/EØF
(EFT L 145 av 13.6.1979, s. 16)
Rådsdirektiv 82/890/EØF
(EFT L 378 av 31.12.1982, s. 45)

Bare når det gjelder henvisningen til direktiv 79/532/
EØF i artikkel 1 nr. 1

Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/54/EF
(EFT L 277 av 10.10.1997, s. 24)

Bare når det gjelder henvisningen til direktiv 79/532/
EØF i artikkel 1 første strekpunkt

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

Frist for innarbeiding

Ikrafttredelsesdato

79/532/EØF

21. november 1980

—

82/890/EØF

21. juni 1984

—

97/54/EF

22. september 1998

23. september 1998
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VEDLEGG III

SAMMENLIGNINGSTABELL
Direktiv 79/532/EØF

Dette direktiv

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikkel 2, innledende ordlyd og avsluttende ordlyd

Artikkel 2, innledende ordlyd

Artikkel 2 strekpunkter

Artikkel 2 bokstav a)‑l)

Artikkel 3, innledende ordlyd og avsluttende ordlyd

Artikkel 3, innledende ordlyd

Artikkel 3 strekpunkter

Artikkel 3 bokstav a)‑l)

Artikkel 4

Artikkel 4

Artikkel 5 nr. 1

—

Artikkel 5 nr. 2

Artikkel 5

—

Artikkel 6

—

Artikkel 7

Artikkel 6

Artikkel 8

Vedlegg

Vedlegg I

—

Vedlegg II

—

Vedlegg III
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2016/EØS/47/68

KOMMISJONSDIREKTIV 2010/62/EU
av 8. september 2010

om endring av rådsdirektiv 80/720/EØF og 86/297/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv
2003/37/EF, 2009/60/EF og 2009/144/EF med hensyn til typegodkjenning av jordbruks- og
skogbrukstraktorer, med sikte på tilpasning av de tekniske bestemmelsene(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

for alle traktorgrupper som omfattes av direktiv 2003/37/
EF, inngå i rådsdirektiv 86/297/EØF av 26. mai 1986 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kraftuttak
og vern av dem for jordbruks- og skogbrukstraktorer med
hjul(5).

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 jordbruks- eller
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 a)
og b), og

ut fra følgende betraktninger:

(1)

(2)

Den tekniske utviklingen gjør det mulig å gjennomføre en
fullstendig kjøretøytypegodkjenning av traktorer i gruppe
T4.3 (traktorer med liten bakkeklaring), som definert
i direktiv 2003/37/EF. Derfor bør 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(2), direktiv 2003/37/EF, europaparlaments- og
rådsdirektiv 2009/60/EF av 13. juli 2009 om høyeste
konstruksjonshastighet og lasteplattformer for jordbruksog skogbrukstraktorer med hjul(3) og europaparlamentsog rådsdirektiv 2009/144/EF av 30. november 2009
om visse deler av og egenskaper ved jordbruks- og
skogbrukstraktorer med hjul(4) endres for å ta hensyn til de
særlige egenskapene til traktorer med liten bakkeklaring.

For å gå videre med gjennomføringen av det indre
marked og for å oppnå en større grad av sikkerhet på
arbeidsplassen, bør kravene til frontmonterte kraftuttak

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 238 av 9.9.2010, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 42/2012 av 30. mars 2012 om endring
av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og
sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av
2.8.2012, s. 24.
(1) EUT L 171 av 9.7.2003, s. 1.
(2) EFT L 194 av 28.7.1980, s. 1.
(3) EUT L 198 av 30.7.2009, s. 15.
(4) EUT L 27 av 30.1.2010, s. 33.

(3)

De påkrevde frisonene og dimensjonene på kraftuttakets
verneskjerm som er fastsatt i direktiv 86/297/EØF, bør
endres for å oppnå verdensomspennende harmonisering
av slike soner og dimensjoner, for å øke den globale
konkurranseevnen til produsentene i Den europeiske
union.

(4)

ISO 500-1:2004 sammen med teknisk rettelse 1:2005,
ISO 500-2:2004 og ISO 8759-1:1998 inneholder globalt
anerkjente krav til kraftuttak for alle traktorer som
omfattes av direktiv 2003/37/EF. Det bør derfor vises til
disse ISO-standardene i direktiv 86/297/EØF.

(5)

Direktiv 2003/37/EF bør derfor endres for å vise at direktiv
86/297/EØF får anvendelse på traktorer i gruppe T5.
Tilsvarende bør 2003/37/EF endres for å vise at direktiv
2009/60/EØF og direktiv 80/720/EØF får anvendelse på
traktorer i gruppe T4.3.

(6)

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:

Artikkel 1
I direktiv 80/720/EØF gjøres følgende endringer:
(5)

EFT L 186 av 8.7.1986, s. 19.
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2.
I dette direktiv skal traktorgruppene definert i
vedlegg II til direktiv 2003/37/EF, få anvendelse.

1. Artikkel 1 skal lyde:

__________
(*) EUT L 171 av 9.7.2003, s. 1.»

«Artikkel 1
1.
I dette direktiv menes med «traktor» en traktor som
definert i artikkel 2 bokstav j) i europaparlaments- og
rådsdirektiv 2003/37/EØF(*).

3. Vedlegg I og II erstattes med teksten i vedlegg II til dette
direktiv.
Artikkel 3

I dette direktiv skal traktorgruppene definert i vedlegg II til
direktiv 2003/37/EF, få anvendelse.

2.
Dette direktiv får anvendelse på traktorer i gruppe
T1, T3 og T4 som definert i vedlegg II til direktiv 2003/37/
EF.

Vedlegg II til direktiv 2003/37/EF endres i samsvar med
vedlegg III til dette direktiv.
Artikkel 4
I direktiv 2009/60/EF gjøres følgende endringer:
1. Artikkel 1 skal lyde:

Dette direktiv får ikke anvendelse på traktorer i gruppe
T4.3 dersom førersetets referansepunkt, som fastsatt i
vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/144/
EF(**) ligger mer enn 100 mm fra traktorens midtplan i
lengderetningen.

«Artikkel 1
1.
I dette direktiv menes med «traktor» en traktor som
definert i artikkel 2 bokstav j) i direktiv 2003/37/EØF.
2.
I dette direktiv skal traktorgruppene definert i
vedlegg II til direktiv 2003/37/EF, få anvendelse.

__________
(*) EUT L 171 av 9.7.2003, s. 1.
(**) EUT L 27 av 30.1.2010, s. 33.»

3.
Dette direktiv får anvendelse bare på traktorer
som er utstyrt med luftfylte dekk og har en høyeste
konstruksjonshastighet som ikke overstiger 40 km/t.»

2. Vedlegg I endres i samsvar med vedlegg I til dette direktiv.

2. Vedlegg I endres i samsvar med vedlegg IV til dette
direktiv.

Artikkel 2

Artikkel 5

I direktiv 86/297/EØF gjøres følgende endringer:

1. Overskriften skal lyde:
«Rådsdirektiv 86/297/EØF av 26. mai 1986 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
kraftuttak på traktorer og vern av dem»

2. Artikkel 1 skal lyde:

«Artikkel 1
1.
I dette direktiv menes med «traktor» en traktor som
definert i artikkel 2 bokstav j) i europaparlaments- og
rådsdirektiv 2003/37/EØF(*).

I direktiv 2009/144/EF gjøres følgende endringer:
1. Artikkel 1 skal lyde:
«Artikkel 1
1.
I dette direktiv menes med «traktor» en traktor som
definert i artikkel 2 bokstav j) i direktiv 2003/37/EØF.
2.
I dette direktiv skal traktorgruppene definert i
vedlegg II til direktiv 2003/37/EF, få anvendelse.
3.
Dette direktiv får anvendelse på traktorer i gruppe
T1, T2, T3 og T4.»
2. Vedlegg II endres i samsvar med vedlegg V til dette
direktiv.
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Artikkel 6
1. For traktorer i gruppe T1, T2 og T3 som definert i
vedlegg II til direktiv 2003/37/EF, skal medlemsstatene anvende
bestemmelsene nevnt i artikkel 7 nr. 1 i dette direktiv på nye
kjøretøytyper fra 29. september 2011 og på nye kjøretøyer fra
29. september 2012.
2. For traktorer i gruppe T4.3 som definert i vedlegg II
til direktiv 2003/37/EF, skal medlemsstatene anvende
bestemmelsene nevnt i artikkel 7 nr. 1 i dette direktiv på nye
kjøretøytyper fra 29. september 2013 og på nye kjøretøyer fra
29. september 2016.
3. For kjøretøygruppene T4.1, T4.2, T5, C, R og S som
definert i vedlegg II til direktiv 2003/37/EF, skal medlemsstatene
anvende bestemmelsene nevnt i artikkel 7 nr. 1 i dette direktiv
på nye kjøretøytyper og på nye kjøretøyer fra datoene fastsatt i
artikkel 23 nr. 2 i direktiv 2003/37/EF.
Artikkel 7

Nr. 47/525

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.
2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 8
Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 9
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 8. september 2010.

1. Medlemsstatene skal innen 29. september 2011 sette i
kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme
dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen
disse bestemmelsene og en sammenligningstabell som viser
sammenhengen mellom disse bestemmelsene og dette direktiv.

For Kommisjonen
President
José Manuel BARROSO

VEDLEGG I

I vedlegg I til direktiv 80/720/EØF skal nr. 1.3 lyde:
«I.2. For alle traktorer med unntak av smalsporede traktorer med en sporvidde ² 1 150 mm og de som hører under
gruppe T4.3, skal manøvreringsrommets bredde v¾re minst 900 mm, fra 400-900 mm over referansepunktet
og i en lengde av 450 mm forover fra dette punktet (se figur 1 og 3).
For traktorer i gruppe T4.3 skal manøvreringsrommet over et område som strekker seg til 450 mm foran
referansepunktet, i en høyde på 400 mm over referansepunktet ha en samlet bredde på minst 700 mm, og i en
høyde på 900 mm over referansepunktet ha en samlet bredde på minst 600 mm.»

____________
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VEDLEGG II

«VEDLEGG I

Alminnelige bestemmelser og krav for kraftuttak
1.

Definisjoner og virkeområde

1.1. Med «kraftuttak» menes en drivaksels endestykke på traktoren, som gir rotasjonskraft til en maskin.
1.2. Bestemmelsene i dette direktiv skal gjelde bare for kraftuttak som definert i nr. 1.1, plassert bak eller foran på
traktoren.
2.

Søknad om EF-typegodkjenning

2.1. Søknad om typegodkjenning for en traktortype når det gjelder kraftuttaket og dets vern skal innleveres av
traktorprodusenten eller produsentens representant, ved hjelp av det opplysningsdokumentet som det finnes et
mønster for i del 1 i vedlegg II.
2.2. Den skal vedlegges tegninger, i tre eksemplarer, som er tilstrekkelig detaljerte og i en passende målestokk, av de
delene av traktoren som omfattes av kravene i dette direktiv.
2.3. En traktor som er representativ for den typen som skal godkjennes, eller de(n) delen(e) av traktoren som anses
for å v¾re nødvendig for å kunne gjennomføre kontrollen fastsatt i dette direktiv, skal innleveres til den tekniske
instansen som er ansvarlig for å utføre typegodkjenningsprøvingen.
3.

EF-typegodkjenningsdokument
Et dokument som er i samsvar med mønsteret i del 2 i vedlegg II, skal utfylles for hver godkjenning som er gitt eller
nektet utstedt.

4.

Alminnelige bestemmelser
Når traktorer er utstyrt med kraftuttak, skal disse oppfylle kravene i dette vedlegg.
I dette direktiv skal de standardene som er nevnt i nr. 4.1 og 4.2, få anvendelse.

4.1. Bestemmelser for bakmontert kraftuttak
Spesifikasjonene i ISO 500-1:2004 sammen med teknisk rettelse 1:2005 og ISO 500-2:2004 får anvendelse på
traktorer med bakmontert kraftuttak i samsvar med tabell 1.
Tabell 1
Anvendelse av standarder for bakmontert kraftuttak for forskjellige grupper av traktorer
T1
C1

T2
C2

T3
C3

T4.1
C4.1

T4.2
C4.2

T4.3
C4.3

T5
C5

ISO 500-1:2004(*)(***)

X

--

X1)

X1)

X1)

X

X1)

ISO 500-2:2004(**)

--

X

X2)

X2)

X2)

--

X2)

Gjeldende standard

X
-X1)
X2)
(*)
(**)

Gjeldende standard.
Ikke gjeldende standard.
Standard som gjelder for traktorer med en sporvidde på over 1 150 mm.
Standard som gjelder for traktorer med en sporvidde på 1 150 mm eller mindre.
I standarden ISO 500-1:2004 får siste punktum i nr. 6.2 ikke anvendelse.
I dette direktiv skal denne standarden også gjelde traktorer med et kraftuttak med en effekt på over 20 kW, målt i samsvar
med ISO 789-1:1990.
(***) For kraftuttak av type 3, og når det er mulig å redusere dimensjonene på åpningen i verneskjermen for å tilpasse den til de
koplingsdelene som skal brukes, må brukerhåndboken inneholde følgende opplysninger:
–
advarsel om konsekvensene og farene som følge av å redusere dimensjonene på verneskjermen,
–
særlige anvisninger og advarsler i forbindelse med tilkopling og frakopling av kraftuttak,
–
særlige anvisninger og advarsler i forbindelse med bruk av verktøy eller maskiner som er tilkoplet det bakmonterte
kraftuttaket.
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4.2. Bestemmelser for frontmontert kraftuttak
Spesifikasjonene i ISO 8759-1:1998 får anvendelse på traktorer med frontmontert kraftuttak i samsvar med tabell 2.

Tabell 2
Anvendelse av standarder for frontmontert kraftuttak for forskjellige grupper av traktorer
Gjeldende standard

T1
C1

T2
C2

T3
C3

T4.1
C4.1

T4.2
C4.2

T4.3
C4.3

T5
C5

ISO 8759-1:1998

X

X

X3)

X4)

X

X4)

X

X Gjeldende standard
X3) Standard som gjelder når traktoren er utstyrt med kraftuttak som angitt i denne standarden.
X4) Gjeldende standard, bortsett fra nr. 4.2.

VEDLEGG II

Del 1
OPPLYSNINGSDOKUMENT nr. […]
i henhold til vedlegg I til rådsdirektiv 2003/37/EØF vedrørende EF-typegodkjenning av en traktor med hensyn til
traktorens kraftuttak
Følgende opplysninger skal eventuelt framlegges i tre eksemplarer og omfatte en innholdsfortegnelse.
Eventuelle tegninger skal være i egnet målestokk i A4-format eller brettet til det formatet, og være tilstrekkelig detaljerte.
Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte.
0.

ALLMENT

0.1.

Merke (varemerke registrert av produsenten):

0.2.

Type (angi eventuelle varianter og versjoner):

0.3.

Kjøretøyet er eventuelt slik merket for identifikasjon av typen:

0.3.1.

Produsentskilt (plassering og festemåte):

0.4.

Kjøretøygruppe(1):

0.5.

Produsentens navn og adresse:

0.8.

Monteringsanleggets/-anleggenes adresse:

4.12.

Kraftuttak (omdreininger per minutt og forholdet mellom dette tallet og motorturtallet) (antall, type og
plassering)

4.12.1. Hovedkraftuttak:
4.12.2. Andre:

(1)

Som definert i vedlegg II A til direktiv 2003/37/EF.
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4.12.3. Kraftuttakets verneskjerm (beskrivelse, mål, tegninger, fotografier):
Del 2
TYPEGODKJENNINGSDOKUMENTASJON
MØNSTER
(Største format: A4 (210 × 297 mm))
EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT
Myndighetens stempel

Melding om
–

typegodkjenning(1),

–

utvidelse av typegodkjenning(1)

–

nektelse av typegodkjenning(1)

–

tilbakekalling av typegodkjenning(1)

av en traktortype i henhold til direktiv 86/297/EF.
Typegodkjenningsnummer: ................................................................................................................................................
Begrunnelse for utvidelsen: ................................................................................................................................................
Avsnitt I
0.1.

Varemerke (produsentens firma):

0.2.

Traktortype:

0.3.

Traktoren er eventuelt slik merket for identifikasjon av typen(2):

0.3.1.

Merkingens plassering:

0.4.

Kjøretøygruppe(3):

0.5.

Produsentens navn og adresse:

0.8.

Monteringsanleggets/-anleggenes adresse:
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)
(2)
(3)

Stryk det som ikke passer.
Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke er aktuelle for beskrivelsen av traktortypen 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 2003/37/EF.
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VEDLEGG III
I vedlegg II til direktiv 2003/37/EØF gjøres følgende endringer:
1.

i kapittel B i del I i listen over s¾rdirektiver, skal tegnet «(X)» erstattes med tegnet «X» i rad 18.1 kolonne T5,

2.

i kapittel B i tillegg 1 del II gjøres følgende endringer:
a) i rad 2.2 kolonne T4.3 skal tegnet «(X)» erstattes med tegnet «X»,
b) i rad 17.1 kolonne T4.3 skal tegnet «(X)» erstattes med tegnet «X».
_________

VEDLEGG IV
I nr. 2.2 i vedlegg I til direktiv 2009/60/EF skal nytt ledd lyde:
«For traktorer i gruppe T4.3 skal plattformens lengde ikke overstige 2,5 ganger traktorens største sporvidde foran eller
bak, etter hva som er størst.»
_________

VEDLEGG V
I vedlegg II til direktiv 2009/144/EØF gjøres følgende endringer:
1.

Nr. 2.3.2.11 skal lyde:
«2.3.2.11. Smalsporede traktorer og traktorer i gruppe T4.3.»

2.

Nr. 2.3.2.11.1 skal lyde:
«2.3.2.11.1.
Når det gjelder smalsporede traktorer som definert i artikkel 1 annet strekpunkt i rådsdirektiv
87/402/EØF(1) og traktorer i gruppe T4.3 som definert i del I tillegg 1 kapittel B i vedlegg II til direktiv
2003/37/EF, får ikke kravene i nr. 2.3.2.9 anvendelse på sonen som ligger under et plan som heller 45° bakover
og på tvers av kjøreretningen, og som går gjennom et punkt 230 mm bak setets referansepunkt (se figur 7).
Dersom det finnes farlige punkter i denne sonen, skal det festes advarsler om disse på traktoren.

(1) EFT L 220 av 8.8.1987, s. 1.»
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2011/72/EU

25.8.2016
Nr.
47/530

2016/EØS/47/69

av 14. september 2011
om endring av direktiv 2000/25/EF med hensyn til bestemmelser om traktorer som markedsføres i
henhold til den fleksible ordningen(*)

EUROPAPARLAMENTET OG
EUROPEISKE UNION HAR —

RÅDET

FOR

DEN

2)

Overgangen til trinn III B innebærer en trinnvis
endring i teknologien som krever betydelige
gjennomføringskostnader til ombygging av motorene
og til utvikling av avanserte tekniske løsninger. Den
nåværende globale finansielle og økonomiske krisen
eller en eventuell økonomisk nedgang bør imidlertid ikke
føre til reduserte miljøkrav. Denne revisjonen av direktiv
2000/25/EF bør derfor anses som et unntak. Dessuten er
investeringer i miljøvennlig teknologi viktig for å fremme
framtidig vekst, arbeidsplasser og helsemessig trygghet.

3)

Ved direktiv 2000/25/EF er det fastsatt en fleksibel
ordning som gjør at traktorprodusenter under et gitt trinn
kan kjøpe et begrenset antall motorer som ikke overholder
de utslippsgrensene som gjelder i det trinnet, men som
er godkjent i samsvar med kravene i det umiddelbart
foregående trinnet.

4)

Siden 2005 har direktiv 2000/25/EF inneholdt
bestemmelser om evaluering av et eventuelt behov for
ytterligere fleksibilitet i forhold til utslippsgrensene i
trinn III B og IV. For å kunne gi industrien en midlertidig
lettelse ved overgangen til neste trinn, er det nødvendig å
tilpasse vilkårene for å anvende den fleksible ordningen.

5)

I trinn III B bør det antall traktorer som markedsføres og
tas i bruk, innenfor hver motorkategori ikke overskride
40 % av det antallet traktorer som markedsføres av
traktorprodusenten i den motorkategorien. Alternativet
med å tillate markedsføring og ibruktaking av et fast
antall traktorer i henhold til den fleksible ordningen, bør
tilpasses tilsvarende.

6)

Produsenter av traktorer som hører inn under dette
direktivs virkeområde, bør dra nytte av europeiske
økonomiske
støtteprogrammer
eller
eventuelle
relevante støtteprogrammer fra medlemsstatene. Disse
støtteprogrammene kan fremme prosjekter som anvender
de beste tilgjengelige teknologiene med de høyeste
utslippsstandardene.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte, særlig artikkel 114,

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen,

etter oversending av utkastet til rettsakt til de nasjonale
parlamentene,

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

etter den ordinære regelverksprosess(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1)

Ved 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(3) reguleres eksosutslipp fra motorer
montert i jordbruks- og skogbrukstraktorer, med sikte
på ytterligere vern av menneskers helse og miljøet. Ved
direktiv 2000/25/EF er det fastsatt at utslippsgrensene
som gjelder i 2010 for typegodkjenning av de fleste
motorer med kompresjonstenning, kalt trinn III A, skulle
erstattes med de strengere trinn III B-grensene, som
skulle tre i kraft suksessivt fra 1. januar 2011 med hensyn
til markedsføring, og fra 1. januar 2010 med hensyn
til typegodkjenning av disse motorene. Trinn IV, som
fastsetter strengere utslippsgrenser enn trinn III B, vil
tre i kraft suksessivt fra 1. januar 2013 med hensyn til
typegodkjenning av slike motorer, og fra 1. januar 2014
med hensyn til markedsføring.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 246 av 23.9.2011, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 43/2012 av 30. mars 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving
og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43
av 2.8.2012, s. 26.
(1) EUT C 107 av 6.4.2011, s. 26.
(2) Europaparlamentets holdning av 23. juni 2011 (ennå ikke offentliggjort i
EUT) og rådsbeslutning av 19. juli 2011.
(3) EFT L 173 av 12.7.2000, s. 1.
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7)

Direktiv 2000/25/EF bør derfor endres.

8)

Tiltakene fastsatt i dette direktiv, gjenspeiler at industrien
står overfor midlertidige problemer. Anvendelsen av
disse tiltakene bør derfor begrenses til varigheten av trinn
III B.

9)

Gjeldende utslippsgrenser bør skjerpes, herunder med
hensyn til ultrafine sotpartikler, særlig ved at det innføres
grenser for partikkelantall i framtidig regelverk, dersom
relevante konsekvensanalyser berettiger dette —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Nr. 47/531

IV, kan et begrenset antall traktorer med motorer som
er godkjent i samsvar med kravene i det umiddelbart
forutgående trinnet for utslippsgrenser, tas i bruk.
Den fleksible ordningen skal tre i kraft når et gitt trinn blir
gjeldende, og skal ha samme varighet som selve trinnet.
Den fleksible ordningen definert i nr. 1.2 i vedlegg IV, skal
imidlertid være begrenset til varigheten av trinn III B, eller
til tre år dersom det ikke finnes noe etterfølgende trinn.»
3. Vedlegg IV erstattes med teksten i vedlegget til dette
direktiv.
Artikkel 2

Artikkel 1

Innarbeiding

Endringer av direktiv 2000/25/EF
I direktiv 2000/25/EF gjøres følgende endringer:
1. I artikkel 1 skal nye strekpunkter lyde:
«– «fleksibel ordning» framgangsmåten for unntak der
en medlemsstat tillater markedsføring og ibruktaking
av et begrenset antall traktorer i samsvar med kravene
fastsatt i artikkel 3a,
–

–

«motorkategori»
klassifisering
av
motorer
som kombinerer effektområdet med trinnet for
eksosutslippsgrenser,
«gjøre tilgjengelig på markedet» enhver leveranse
av en traktor eller motor for distribusjon eller bruk
på unionsmarkedet i forbindelse med forretningsvirksomhet, mot betaling eller gratis,

1. Medlemsstatene skal innen 24. september 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.
Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.
2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.
Artikkel 3
Ikrafttredelse

–

«markedsføring» første gang en traktor eller motor
gjøres tilgjengelig på markedet,

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

–

«ibruktaking» førstegangsbruk av en traktor eller
motor i Unionen for det formål den er beregnet på, Den
datoen den registreres eller eventuelt markedsføres,
skal anses som dato for ibruktaking.»

Artikkel 4
Adressater
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

2. Artikkel 3a skal lyde:
«Artikkel 3a

Utferdiget i Strasbourg, 14. september 2011.

Fleksibel ordning
Som unntak fra artikkel 3 nr. 1 og 2 skal medlemsstatene
vedta at på anmodning fra traktorprodusenten og forutsatt
at godkjenningsmyndigheten har gitt relevant tillatelse til
markedsføring etter framgangsmåtene fastsatt i vedlegg

For Europaparlamentet

For Rådet

J. BUZEK

M. DOWGIELEWICZ

President
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VEDLEGG

«VEDLEGG IV

BESTEMMELSER OM TRAKTORER OG MOTORER SOM MARKEDSFØRES I HENHOLD TIL DEN
FLEKSIBLE ORDNINGEN FASTSATT I ARTIKKEL 3A
1.

TILTAK FRA TRAKTORPRODUSENTENE

1.1.

Bortsett fra i trinn III B, skal en traktorprodusent som ønsker å gjøre bruk av den fleksible ordningen, be om
tillatelse fra godkjenningsmyndigheten til å markedsføre traktorer i samsvar med de relevante bestemmelsene
i dette vedlegg. Antall traktorer skal ikke overstige takene angitt i nr. 1.1.1 og 1.1.2. Motorene skal oppfylle
kravene nevnt i artikkel 3a.

1.1.1. Antall traktorer som markedsføres i henhold til den fleksible ordningen, skal i hver motorkategori ikke overstige
20 % av det antall traktorer som traktorprodusenten årlig markedsfører med motorer i denne motorkategorien
(beregnet som et gjennomsnitt av salget de siste fem årene på unionsmarkedet). Dersom en traktorprodusent har
markedsført traktorer i Unionen i et tidsrom som er kortere enn fem år, skal gjennomsnittet beregnes ut fra det
faktiske tidsrommet traktorprodusenten har markedsført traktorer i Unionen.
1.1.2. Som et alternativ til nr. 1.1.1, skal antall traktorer som markedsføres i henhold til den fleksible ordningen, i hvert
effektområde ikke overstige følgende tak:

1.2.

Motorens effektområde
P (kW)

Antall traktorer

19 ≤ P < 37

200

37 ≤ P < 75

150

75 ≤ P < 130

100

130 ≤ P ≤ 560

50

I trinn III B skal en traktorprodusent som ønsker å gjøre bruk av den fleksible ordningen, be om tillatelse
fra godkjenningsmyndigheten til å markedsføre traktorer i samsvar med de relevante bestemmelsene i dette
vedlegg. Antall traktorer skal ikke overstige takene angitt i nr. 1.2.1 og 1.2.2. Motorene skal oppfylle kravene
nevnt i artikkel 3a.

1.2.1. Antall traktorer som markedsføres i henhold til den fleksible ordningen, skal i hver motorkategori ikke overstige
40 % av det antall traktorer som traktorprodusenten årlig markedsfører med motorer i denne motorkategorien
(beregnet som et gjennomsnitt av salget de siste fem årene på unionsmarkedet). Dersom en traktorprodusent har
markedsført traktorer i Unionen i et tidsrom som er kortere enn fem år, skal gjennomsnittet beregnes ut fra det
faktiske tidsrommet traktorprodusenten har markedsført traktorer i Unionen.
1.2.2. Som et alternativ til nr. 1.2.1, skal antall traktorer som markedsføres i henhold til den fleksible ordningen, i hvert
effektområde ikke overstige følgende tak:

1.3.

Motorens effektområde
P (kW)

Antall traktorer

37 ≤ P < 56

200

56 ≤ P < 75

175

75 ≤ P < 130

250

130 ≤ P ≤ 560

125

Traktorprodusentens søknad til godkjenningsmyndigheten skal inneholde følgende opplysninger:
a) en prøve av skiltene som skal festes på hver traktor der det skal monteres en motor som markedsføres i
henhold til den fleksible ordningen. Merkene skal ha følgende tekst: «TRAKTOR NR. … (fortløpende
traktornumre) AV … (samlet antall traktorer i det aktuelle effektområdet) MED MOTOR NR. … MED
TYPEGODKJENNING (direktiv 2000/25/EF) NR. …», og
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b) en prøve av tilleggsskiltet som skal festes på motoren, der ordlyden nevnt i nr. 2.2 er angitt.
1.4.

Traktorprodusenten skal gi godkjenningsmyndigheten alle nødvendige opplysninger i forbindelse med
gjennomføringen av den fleksible ordningen som godkjenningsmyndigheten måtte be om for å kunne treffe en
beslutning.

1.5.

Traktorprodusenten skal hver sjette måned framlegge en rapport for godkjenningsmyndigheten i hver
medlemsstat der traktoren markedsføres, om gjennomføringen av de fleksible ordningene vedkommende
benytter seg av. Rapporten skal omfatte akkumulerte data om antallet traktorer markedsført i henhold til den
fleksible ordningen, serienumre for motorer og traktorer, og i hvilke medlemsstater traktoren er tatt i bruk.
Denne framgangsmåten skal følges uten unntak så lenge en fleksibel ordning er i bruk.

2.

TILTAK FRA MOTORPRODUSENTEN

2.1.

En motorprodusent kan markedsføre motorer i henhold til den fleksible ordningen som er godkjent i samsvar
med nr. 1 og 3 i dette vedlegg.

2.2.

Motorprodusenten skal på disse motorene feste en etikett med følgende tekst: «Motor markedsført i henhold til
den fleksible ordningen» i samsvar med kravene nevnt i nr. 5 i vedlegg I.

3.

TILTAK FRA GODKJENNINGSMYNDIGHETEN
Godkjenningsmyndigheten skal vurdere innholdet i søknaden om fleksibel ordning og vedlagte dokumenter.
Deretter skal den underrette traktorprodusenten om sin beslutning om hvorvidt anvendelse av den fleksible
ordningen tillates.»
____________
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Nr.
47/534

2016/EØS/47/70

av 16. november 2011
om endring av direktiv 2000/25/EF med hensyn til gjennomføringen av utslippstrinn for smalsporede
traktorer(*)

EUROPAPARLAMENTET OG
EUROPEISKE UNION HAR —

RÅDET

FOR

DEN

av direktiv 97/68/EF om tilnærming av medlemsstatenes
lovgivning om tiltak mot utslipp av forurensende gasser
og partikler fra forbrenningsmotorer som skal monteres
i ikke-veigående mobile maskiner(4), er det fastsatt
at Kommisjonen skal vurdere tilgjengelig teknologi,
herunder forholdet mellom nytte og kostnad, med
henblikk på å bekrefte grenseverdier for trinn III B og
IV, og vurdere om det er behov for mer fleksibilitet, flere
unntak eller senere innføringsdatoer for visse typer utstyr
eller motorer, og ta hensyn til motorer som er montert i
ikke-veigående mobile maskiner med sesongbetingede
bruksområder. Ved artikkel 4 nr. 8 i direktiv 2000/25/EF
er det dessuten fastsatt en bestemmelse om revisjon for å
ta hensyn til behovene i tilknytning til traktorer i gruppe
T2, T4.1 og C2.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte, særlig artikkel 114,
under henvisning til forslag fra Europakommisjonen,
etter oversending av utkastet til rettsakt til de nasjonale
parlamentene,
under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske
og sosiale komité(1),
etter den ordinære regelverksprosess(2) og
og ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

Ved 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(3) reguleres eksosutslipp fra motorer
montert i jordbruks- og skogbrukstraktorer, med sikte
på ytterligere vern av menneskers helse og miljøet. Ved
direktiv 2000/25/EF er det fastsatt at utslippsgrensene
som gjelder i 2010 for typegodkjenning av de fleste
motorer med kompresjonstenning, kalt trinn III A,
skulle erstattes med de strengere trinn III B-grensene,
som skulle tre i kraft suksessivt fra 1. januar 2010 med
hensyn til typegodkjenning, og fra 1. januar 2011 med
hensyn til markedsføring av disse motorene. Trinn IV,
som fastsetter strengere utslippsgrenser enn trinn III B,
vil tre i kraft suksessivt fra 1. januar 2013 med hensyn til
typegodkjenning av slike motorer, og fra 1. januar 2014
med hensyn til markedsføring.

3)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/68/EF(5) har vært
gjenstand for flere tekniske undersøkelser. Som følge
av disse tekniske undersøkelsene utført i 2007, 2009
og 2010 og bekreftet ved konsekvensanalysen utført av
Kommisjonen, ble det fastslått at det er teknisk umulig
for traktorer i gruppe T2, T4.1 og C2 å oppfylle kravene i
trinn III B og IV innen de datoene som er angitt i nevnte
direktiv.

4)

For å unngå at det i unionsregelverket blir fastsatt
tekniske krav som ikke kan oppfylles, og for å hindre
en situasjon der traktorer i gruppe T2, T4.1 og C2 ikke
lenger kan typegodkjennes og markedsføres eller tas i
bruk, er det nødvendig å fastsette en overgangsperiode på
tre år der traktorer i gruppe T2, T4.1 og C2 fremdeles kan
typegodkjennes og markedsføres eller tas i bruk.

5)

Kommisjonen skal avlegge årlig rapport til
Europaparlamentet og Rådet om utviklingen i arbeidet
med tekniske løsninger til teknologi som oppfyller
kravene i trinn IV.

Ved artikkel 2 bokstav b) i europaparlaments- og
rådsdirektiv 2004/26/EF av 21. april 2004 om endring

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 301 av 18.11.2011, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 43/2012 av 30. mars 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving
og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43
av 2.8.2012, s. 26.
(1) EUT C 132 av 3.5.2011, s. 53.
(2) Europaparlamentets holdning av 25. oktober 2011 (ennå ikke offentliggjort
i EUT) og rådsbeslutning av 8. november 2011.
(3) EFT L 173 av 12.7.2000, s. 1.

(4)
(5)

EUT L 146 av 30.4.2004, s. 1.
EFT L 59 av 27.2.1998, s. 1.
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6)

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Direktiv 2000/25/EF bør derfor endres —
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etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende
Kommisjonen teksten til disse tiltakene.

VEDTATT DETTE DIREKTIV:
Artikkel 1
Endringer av direktiv 2000/25/EF

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.

I artikkel 4 i direktiv 2000/25/EF skal nytt nr. lyde:
«9. Som unntak skal datoene angitt i nr. 2 bokstav d) og
e) og i nr. 3, for traktorer i gruppe T2, T4.1 og C2, som
definert henholdsvis i annet strekpunkt i bokstav A nr. 1
i kapittel A, i nr. 1.1 i del I av tillegg 1 til kapittel B, og i
bokstav A nr. 2 i kapittel A i vedlegg II til direktiv 2003/37/
EF, og som er utstyrt med motorer i kategori L-R, utsettes
med tre år. Fram til disse datoene skal kravene i trinn III A
i dette direktiv fortsatt få anvendelse.»
Artikkel 2

2. Medlemsstatene
skal
umiddelbart
oversende
Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige
bestemmelsene som de vedtar på det området dette direktiv
omhandler.
Artikkel 4
Ikrafttredelse
Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.

Tilgjengelig forenlig teknologi
Kommisjonen skal innen 31. desember 2014 vurdere hvilken
tilgjengelig teknologi som er i stand til å oppfylle kravene i
trinn IV, og som er forenlig med behovene i gruppe T2, T4.1
og C2, og eventuelt framlegge forslag for Europaparlamentet
og Rådet.

Artikkel 5
Adressater
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Strasbourg, 16. november 2011.

Artikkel 3
Innarbeiding
1. Medlemsstatene skal innen 9. desember 2012 vedta og
kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å

For Europaparlamentet

For Rådet

J. BUZEK

W. SZCZUKA

President

Formann
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KOMMISJONSDIREKTIV 2011/74/EU

2016/EØS/47/71

av 29. juli 2011
om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg II til europaparlaments- og
rådsdirektiv 96/73/EF om visse metoder for kvantitative analyser av binære tekstilfiberblandinger(*)

VEDTATT DETTE DIREKTIV:
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

Artikkel 1

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 96/73/
EF av 16. desember 1996 om visse metoder for kvantitative
analyser av binære tekstilfiberblandinger(1), særlig artikkel 5,
og
ut fra følgende betraktninger:
1)

I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/121/
EF av 14. januar 2009 om navn på tekstilprodukter(2)
skal fibersammensetningen i tekstilprodukter angis på
etikettene, og kontroller skal foretas i form av analyser
som viser om disse produktene er i samsvar med
opplysningene på etiketten.

2)

Ensartede metoder for kvantitative analyser av binære
tekstilfiberblandinger er fastsatt i direktiv 96/73/EF.

3)

På grunnlag av de resultatene en teknisk arbeidsgruppe
nylig kom fram til, ble direktiv 2008/121/EF tilpasset
den tekniske utvikling ved at polypropylen/polyamidbikomponent ble oppført på listen over fibrer fastsatt i
vedlegg I og V til nevnte direktiv.

4)

Det er derfor
prøvingsmetoder
bikomponent.

nødvendig
for

å definere ensartede
polypropylen/polyamid-

5)

Direktiv 96/73/EF bør derfor endres.

6)

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen for direktiver om tekstilnavn og
tekstilmerking —

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 198 av 30.7.2011, s. 32, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 44/2012 av 30. mars 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving
og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av
2.8.2012, s. 27.
(1) EFT L 32 av 3.2.1997, s. 1.
(2) EUT L 19 av 23.1.2009, s. 29.

Vedlegg II til direktiv 96/73/EF endres i samsvar med vedlegget
til dette direktiv.
Artikkel 2
1. Medlemsstatene skal innen 30. juli 2012 sette i kraft de
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten
til disse bestemmelsene.
Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.
2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.
Artikkel 3
Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.
Artikkel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 29. juli 2011.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
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VEDLEGG

I kapittel 2 i vedlegg II til direktiv 96/73/EF gjøres følgende endringer:
1) Oversiktstabellen skal lyde:
«2. OVERSIKTSTABELL
Bruksområde(1)

Metode

(1)

Løselig bestanddel

Reagens

Uløselig bestanddel

1.

Acetat

Visse andre fibrer

Aceton

2.

Visse proteinfibrer

Visse andre fibrer

Hypokloritt

3.

Viskose, kupro eller visse typer
av modal

Visse andre fibrer

Maursyre og sinkklorid

4.

Polyamid eller nylon

Visse andre fibrer

Maursyre, 80 % m/m

5.

Acetat

Visse andre fibrer

Benzylalkohol

6.

Triacetat eller polylaktid

Visse andre fibrer

Diklormetan

7.

Visse cellulosefibrer

Visse andre fibrer

Svovelsyre, 75 % m/m

8.

Akrylfibrer, visse modakryler
eller visse klorfibrer

Visse andre fibrer

Dimetylformamid

9.

Visse klorfibrer

Visse andre fibrer

Karbondisulfid/aceton 55,5/44,5
v/v

10.

Acetat

Visse andre fibrer

Iseddik

11.

Silke, polyamid eller nylon

Visse andre fibrer

Svovelsyre, 75 % m/m

12.

Jute

Visse animalske fibrer

Metode for bestemmelse av
nitrogeninnholdet

13.

Polypropylen

Visse andre fibrer

Xylen

14.

Visse fibrer

Visse andre fibrer

Metode med konsentrert
svovelsyre

15.

Klorfibrer, visse modakryler,
visse elastaner, acetat, triacetat

Visse andre fibrer

Sykloheksanon

16.

Melamin

Visse andre fibrer

Varm maursyre, 90 % m/m

Detaljert liste over fibrer under hver metode.»

2) Punkt 1.2. under metode nr. 1 skal lyde:
«2. ull (1), dyrehår (2 og 3), silke (4), bomull (5), lin (7), ekte hamp (8), jute (9), manilla (10), alfa (11), kokos
(12), gyvel (13), rami (14), sisal (15), kupro (21), modal (22), protein (23), viskose (25), akryl (26), polyamid
eller nylon (30), polyester (35), polypropylen (37), elastomultiester (46), elastolefin (47), melamin (48) og
polypropylen/polyamid-bikomponent (49).
Denne metoden må ikke under noen omstendighet brukes på overflateacetylerte acetatfibrer.»
3) Punkt 1.2. under metode nr. 2 skal lyde:
«2. bomull (5), kupro (21), viskose (25), akryl (26), klorfibrer (27), polyamid eller nylon (30), polyester (35),
polypropylen (37), elastan (43), glassfibrer (44), elastomultiester (46), elastolefin (47), melamin (48) og
polypropylen/polyamid-bikomponent (49).
Dersom det finnes flere typer proteinfibrer, gir denne metoden fibrenes samlede mengde, men ikke de enkelte
prosentandelene.»
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4) Under metode nr. 3 gjøres følgende endringer:
a) Tittelen skal lyde:
«VISKOSE, KUPRO ELLER VISSE TYPER AV MODAL OG VISSE ANDRE FIBRER
(Metode med maursyre og sinkklorid)»
b) Punkt 1.2 skal lyde:
«2. bomull (5), polypropylen (37), elastolefin (47) og melamin (48).
Dersom det påvises at det finnes en modalfiber i blandingen, skal det foretas en forundersøkelse for å bringe på
det rene om denne fiberen er løselig i reagensen.
Denne metoden kan ikke brukes på blandinger der bomullen har gjennomgått en omfattende kjemisk
nedbrytning, og heller ikke dersom viskose- eller kuprofibrene ikke lenger er fullstendig løselige fordi det
finnes visse farge- eller etterbehandlingsmidler i blandingen som ikke kan fjernes fullt ut.»
c) Punkt 5 skal lyde:
«5. BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATENE
Resultatene beregnes som beskrevet i den generelle delen. Verdien «d» er 1,00, unntatt for bomull, der
«d» = 1,02, og melamin, der «d» = 1,01.»
5) Under metode nr. 5 gjøres følgende endringer:
a) Tittelen skal lyde:
«ACETAT OG VISSE ANDRE FIBRER
(Metode med benzylalkohol)»
b) Punkt 1.2 skal lyde:
«2. triacetat (24), polypropylen (37), elastolefin (47), melamin (48) og polypropylen/polyamid-bikomponent
(49).»
6) Under metode nr. 6 gjøres følgende endringer:
a) Tittelen skal lyde:
«TRIACETAT ELLER POLYLAKTID OG VISSE ANDRE FIBRER
(Metode med diklormetan)»
b) Punkt 1.2 skal lyde:
«2. ull (1), dyrehår (2 og 3), silke (4), bomull (5), kupro (21), modal (22), viskose (25), akryl (26), polyamid
eller nylon (30), polyester (35), polypropylen (37), glassfibrer (44), elastomultiester (46), elastolefin (47),
melamin (48) og polypropylen/polyamid-bikomponent (49).
Merknad:
Triacetatfibrer som har fått en særskilt etterbehandling som fører til delvis hydrolyse, kan ikke lenger oppløses
fullt ut i reagensen. Dersom dette er tilfelle, kan metoden ikke brukes.»
7) Under metode nr. 7 gjøres følgende endringer:
a) Tittelen skal lyde:
«VISSE CELLULOSEFIBRER OG VISSE ANDRE FIBRER
(Metode med 75 % m/m svovelsyre)»
b) Punkt 1.2 skal lyde:
«2. polyester (35), polypropylen (37), elastomultiester (46), elastolefin (47) og polypropylen/polyamidbikomponent (49).»
c) Punkt 5 skal lyde:
«5. BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATENE
Resultatene beregnes som beskrevet i den generelle delen. Verdien «d» er 1,00, unntatt for polypropylen/
polyamid-bikomponent, der verdien «d» er 1,01».
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8) Punkt 1.2. under metode nr. 8 skal lyde:
«2. ull (1), dyrehår (2 og 3), silke (4), bomull (5), kupro (21), modal (22), viskose (25), polyamid eller nylon
(30), polyester (35), polypropylen (37), elastomultiester (46), elastolefin (47), melamin (48) og polypropylen/
polyamid-bikomponent (49).
Metoden brukes også på akrylfibrer og visse modakryler som er behandlet med premetalliserte fargestoffer, men
ikke på dem som er behandlet med etterkromerte fargestoffer.»
9) Punkt 1.2. under metode nr. 9 skal lyde:
«2. ull (1), dyrehår (2 og 3), silke (4), bomull (5), kupro (21), modal (22), viskose (25), akryl (26), polyamid
eller nylon (30), polyester (35), polypropylen (37), glassfibrer (44), elastomultiester (46), melamin (48) og
polypropylen/polyamid-bikomponent (49).
Dersom innholdet av ull eller silke i blandingen er høyere enn 25 %, skal metode nr. 2 brukes.
Dersom innholdet av polyamid eller nylon i blandingen er høyere enn 25 %, skal metode nr. 4 brukes.»
10) Under metode nr. 10 gjøres følgende endringer:
a) Tittelen skal lyde:
«ACETAT OG VISSE ANDRE FIBRER
(Metode med isedikk)»
b) Punkt 1.2 skal lyde:
«2. visse klorfibrer (27), dvs. polyvinylklorider, eventuelt etterklorerte, polypropylen (37), elastolefin (47),
melamin (48) og polypropylen/polyamid-bikomponent (49).»
11) Under metode nr. 11 gjøres følgende endringer:
a) Tittelen skal lyde:
«SILKE ELLER POLYAMID OG VISSE ANDRE FIBRER
(Metode med 75 % m/m svovelsyre)»
b) Punkt 1 skal lyde:
«1. BRUKSOMRÅDE
Etter at ikke-fiberholdige stoffer er fjernet, skal denne metoden brukes på binære blandinger av:
1.

silke (4) eller polyamid eller nylon (30)
med

2.

ull (1), dyrehår (2 og 3) polypropylen (37), elastolefin (47), melamin (48) og polypropylen/polyamidbikomponent (49).»

c) Punkt 2 skal lyde:
«2. PRINSIPP
Silke-, polyamid eller nylonfibrene i en kjent tørrvekt av blandingen oppløses med 75 % m/m svovelsyre.
Restfibrene samles opp, vaskes, tørkes og veies. Vekten korrigeres om nødvendig og uttrykkes i prosent av
blandingens tørrvekt. Prosentandelen av tørre silke-, polyamid- eller nylonfibrer beregnes ved differanse.»
d) Punkt 4 skal lyde:
«4. FRAMGANGSMÅTE
Følg anvisningene i den generelle delen og gå fram på følgende måte:
Prøven plasseres i en erlenmeyerkolbe på minst 200 ml med glasspropp, og det tilsettes 100 ml 75 %
maursyre per gram av prøven før proppen settes i. Rist kraftig og la kolben stå i romtemperatur i
30 minutter. Rist kolben på nytt og la stå i 30 minutter. Kolben ristes en siste gang, og innholdet filtreres
gjennom den forhåndsveide filterdigelen. Eventuelle restfibrer i kolben skylles ut med 75 % svovelsyre.
Restfibrene vaskes i filterdigelen etter tur med 50 ml fortynnet svovelsyre, 50 ml vann og 50 ml fortynnet
ammoniakkløsning. Fibrene skal hver gang være i kontakt med væsken i ca. 10 minutter før det suges.
Skyll til sist med vann og la fibrene ligge i vannet i 30 minutter. Digelen tømmes med suging, og digelen
og restfibrene tørkes, avkjøles og veies.
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Når det gjelder binære blandinger av polyamid med polypropylen/polyamid-bikomponent skal restfibrene
vaskes to ganger i filterdigelen, hver gang med 50 ml 75 % svovelsyre, etter filtrering av fibrene gjennom
en forhåndsveid filterdigel og før utførelse av den beskrevne vaskeanvisningen.»
e) Punkt 5 og 6 skal lyde:
«5. BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATENE
Resultatene beregnes som beskrevet i den generelle delen. Verdien «d» er 1,00, unntatt for ull, der «d» er
0,985, for polypropylen/polyamid-bikomponent, der verdien «d» er 1,005 og for melamin, der «d» er 1,01.
6.

METODENS NØYAKTIGHET
For en homogen blanding av tekstilmaterialer er pålitelighetsgrensene for resultater oppnådd med denne
metoden høyst ± 1 med et konfidensintervall på 95 %, unntatt for binære blandinger av polyamid med
polypropylen/polyamid-bikomponent der pålitelighetsgrensene for resultater er høyst ± 2.»

12) Under metode nr. 14 gjøres følgende endringer:
a) Tittelen skal lyde:
«VISSE FIBRER OG VISSE ANDRE FIBRER
(Metode med konsentrert svovelsyre)»
b) Punkt 1.2 skal lyde:
«2. klorfibrer (27), basert på homopolymerer av vinylklorid, eventuelt etterklorerte, polypropylen (37),
elastolefin (47), melamin (48) og polypropylen/polyamid-bikomponent (49).
De modakrylene det dreier seg om, gir en klar løsning ved nedsenking i konsentrert svovelsyre (relativ densitet
1,84 ved 20° C).
Denne metoden kan særlig brukes i stedet for metode nr. 8 og 9.»
c) Punkt 2 skal lyde:
«2. PRINSIPP
Andre bestanddeler enn klorfibrer, polypropylen, elastolefin, melamin og polypropylen/polyamidbikomponent (dvs. fibrene nevnt i punkt 1.1) i en kjent tørrvekt av blandingen oppløses med konsentrert
svovelsyre (relativ densitet 1,84 ved 20° C). Restmengden, som består av klorfibrer, polypropylen,
elastolefin, melamin eller polypropylen/polyamid-bikomponent, samles opp, vaskes, tørkes og veies.
Vekten korrigeres om nødvendig og uttrykkes i prosent av blandingens tørrvekt. Prosentandelen av den
andre bestanddelen bestemmes ved differanse.»
d) Punkt 5 skal lyde:
«5. BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATENE
Resultatene beregnes som beskrevet i den generelle delen. Verdien «d» er 1,00, unntatt for melamin og
polypropylen/polyamid-bikomponent, der verdien «d» er 1,01».
13) Under metode nr. 16 gjøres følgende endringer:
a) Tittelen skal lyde:
«MELAMIN OG VISSE ANDRE FIBRER
(Metode med varm maursyre)»
b) Punkt 1.2 skal lyde:
«2. bomull (5), aramid (31) og polypropylen (37).»

__________________
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Nr. 47/541

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 321/2011

2016/EØS/47/72

av 1. april 2011
om endring av forordning (EU) nr. 10/2011 med hensyn til bruksrestriksjoner for bisfenol A i
tåteflasker av plast(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

5)

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

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 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),
særlig artikkel 18 nr. 3,

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
etter samråd med Den
næringsmiddeltrygghet og

europeiske

myndighet

for

I tabell 1 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 10/2011,
i posten om stoffet med nummer 151 og betegnelsen
«2,2‑bis(4‑hydroksyfenyl)propan», innsettes følgende tekst i
kolonne 10 («Restriksjoner og spesifikasjoner»):

ut fra følgende betraktninger:

1)

2)

3)

4)

Ved kommisjonsdirektiv 2011/8/EU(2) ble direktiv
2002/72/EF(3) om plastmaterialer og plastgjenstander
beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler endret
for å innføre restriksjoner på bruk av bisfenol A (2,2-bis(4hydroksyfenyl)propan) i tåteflasker av polykarbonat.

Med virkning fra 1. mai 2011 erstattes direktiv 2002/72/
EF av kommisjonsforordning (EU) nr. 10/2011 av
14. januar 2011 om plastmaterialer og plastgjenstander
beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler(4).

Forordning (EU) nr. 10/2011 inneholder ikke de
restriksjonene for bisfenol A som ble innført i direktiv
2002/72/EF ved direktiv 2011/8/EU.

Forordning (EU) nr. 10/2011 bør derfor endres for å
avspeile bruksrestriksjonene for bisfenol A.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 2.4.2011, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 45/2012 av 30. mars 2012 om endring
av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og
sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av
2.8.2012, s. 28.
(1) EUT L 338 av 13.11.2004, s. 4.
(2) EUT L 26 av 29.1.2011, s. 11.
(3) EFT L 220 av 15.8.2002, s. 18.
(4) EUT L 12 av 15.1.2011, s. 1.

«Må ikke brukes ved framstilling av tåteflasker av polykarbonat
for spedbarn(*)(**).

____________________
(*) Spedbarn som definert i artikkel 2 i direktiv 2006/141/EF.
(**) Denne restriksjonen får anvendelse fra 1. mai 2011 for
framstilling og fra 1. mai 2011 for omsetning i og import
til Unionen.»

Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 1. mai 2011 med hensyn til forbudet
mot framstilling av plastmaterialer og plastgjenstander som
er beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler, og som
ikke er i samsvar med denne forordning.

Den får anvendelse fra 1. juni 2011 med hensyn til forbudet
mot omsetning i og import til Unionen av plastmaterialer og
plastgjenstander som ikke er i samsvar med denne forordning.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 1. april 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
___________
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 432/2011

Nr. 47/543

2016/EØS/47/73

av 4. mai 2011
om avslag på godkjenning av visse andre helsepåstandar om næringsmiddel enn dei som viser til
redusert sjukdomsrisiko og til utviklinga og helsa til barn(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

4)

Kommisjonen skal ta omsyn til fråsegna frå Styresmakta
når han tek avgjerd om godkjenning av helsepåstandar.

5)

Etter ein søknad frå Gencor Pacific Inc, send over 10.
november 2009 i medhald av artikkel 13 nr. 5 i forordning
(EF) nr. 1924/2006, vart Styresmakta beden om å gje ei
fråsegn om ein helsepåstand om verknadene av etanolvatn-ekstrakt av Caralluma fimbriata (Slimaluma®)
med omsyn til å redusere midjemålet (spørsmål nr.
EFSA-Q-2010-00027)(2). Den påstanden som søkjaren
hadde gjort framlegg om, hadde følgjande ordlyd:
«Slimaluma® medverkar til å redusere midjemålet».

6)

Kommisjonen og medlemsstatane mottok 12. mai 2010
og 18. mai 2010 høvesvist den vitskaplege fråsegna og
ei seinare endring av ho frå Styresmakta, der det vart
konkludert med at det på grunnlag av dei opplysningane
som vart lagde fram, ikkje var mogleg å fastslå nokon
årsakssamanheng mellom inntak av Slimaluma® og den
gunstige fysiologiske verknaden som Styresmakta har
definert, som er reduksjon av midjemålet for å minske
helseskadelege verknader knytte til for mykje bukfeitt.
Ettersom påstanden ikkje oppfyller krava i forordning
(EF) nr. 1924/2006, bør han difor ikkje godkjennast.

7)

Etter ein søknad frå Gencor Pacific Inc, send over 10.
november 2009 i medhald av artikkel 13 nr. 5 i forordning
(EF) nr. 1924/2006, vart Styresmakta beden om å gje ei
fråsegn om ein helsepåstand om verknadene av etanolvatn-ekstrakt av Caralluma fimbriata (Slimaluma®)
med omsyn til å redusere kroppsfeittet (spørsmål nr.
EFSA-Q-2010-00028)(3). Den påstanden som søkjaren
hadde gjort framlegg om, hadde følgjande ordlyd:
«Slimaluma® medverkar til å redusere kroppsfeittet».

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske
unionen,

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og
helsepåstander om næringsmidler(1), særleg artikkel 18 nr. 5 og

ut frå desse synsmåtane:

1)

I medhald av forordning (EF) nr. 1924/2006 er
helsepåstandar om næringsmiddel forbodne med mindre
dei er godkjende av Kommisjonen i samsvar med den
nemnde forordninga og førte opp i ei liste over påstandar
som er tillatne.

2)

Ved forordning (EF) nr. 1924/2006 er det òg fastsett at
driftsansvarlege for næringsmiddelføretak kan sende
søknader om godkjenning av helsepåstandar til den
rette nasjonale styresmakta i ein medlemsstat. Den rette
nasjonale styresmakta skal sende gyldige søknader vidare
til Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik
(EFSA), heretter kalla «Styresmakta».

3)

Etter at søknaden er motteken, skal Styresmakta straks
melde frå til dei andre medlemsstatane og Kommisjonen
og gje ei fråsegn om den aktuelle helsepåstanden.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 115 av 5.5.2011, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 45/2012 av 30. mars 2012 om endring
av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og
sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av
2.8.2012, s. 28.
1
( ) TEU L 404 av 30.12.2006, . 9.

(2)
(3)

The EFSA Journal 2010; 8 (5):1602.
The EFSA Journal 2010; 8 (5):1602.
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8)

Kommisjonen og medlemsstatane mottok 12. mai 2010
den vitskaplege fråsegna frå Styresmakta, der det vart
konkludert med at det på grunnlag av dei opplysningane
som vart lagde fram, ikkje var mogleg å fastslå nokon
årsakssamanheng mellom inntak av Slimaluma® og den
påståtte verknaden. Ettersom påstanden ikkje oppfyller
krava i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør han difor ikkje
godkjennast.

(EF) nr. 1924/2006, vart Styresmakta beden om å gje ei
fråsegn om ein helsepåstand om verknadene av etanolvatn-ekstrakt av Caralluma fimbriata (Slimaluma®) med
omsyn til å regulere svoltkjensla/appetitten (spørsmål nr.
EFSA-Q-2010-00031)(3). Den påstanden som søkjaren
hadde gjort framlegg om, hadde følgjande ordlyd:
«Slimaluma® medverkar til å regulere svoltkjensla/
appetitten».

9)

Etter ein søknad frå Gencor Pacific Inc, send over 10.
november 2009 i medhald av artikkel 13 nr. 5 i forordning
(EF) nr. 1924/2006, vart Styresmakta beden om å gje ei
fråsegn om ein helsepåstand om verknadene av etanolvatn-ekstrakt av Caralluma fimbriata (Slimaluma®)
med omsyn til å redusere kroppsvekta (spørsmål nr.
EFSA-Q-2010-00029)(1). Den påstanden som søkjaren
hadde gjort framlegg om, hadde følgjande ordlyd:
«Slimaluma® medverkar til å redusere kroppsvekta».

14) Kommisjonen og medlemsstatane mottok 12. mai 2010
den vitskaplege fråsegna frå Styresmakta, der det vart
konkludert med at det på grunnlag av dei opplysningane
som vart lagde fram, ikkje var mogleg å fastslå nokon
årsakssamanheng mellom inntak av Slimaluma® og
den gunstige fysiologiske verknaden som Styresmakta
har definert, som er redusert appetitt og dermed lågare
energiinntak. Ettersom påstanden ikkje oppfyller krava
i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør han difor ikkje
godkjennast.

10) Kommisjonen og medlemsstatane mottok 12. mai 2010
den vitskaplege fråsegna frå Styresmakta, der det vart
konkludert med at det på grunnlag av dei opplysningane
som vart lagde fram, ikkje var mogleg å fastslå nokon
årsakssamanheng mellom inntak av Slimaluma® og den
påståtte verknaden. Ettersom påstanden ikkje oppfyller
krava i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør han difor ikkje
godkjennast.

11) Etter ein søknad frå Gencor Pacific Inc, send over 10.
november 2009 i medhald av artikkel 13 nr. 5 i forordning
(EF) nr. 1924/2006, vart Styresmakta beden om å gje ei
fråsegn om ein helsepåstand om verknadene av etanolvatn-ekstrakt av Caralluma fimbriata (Slimaluma®)
med omsyn til å redusere energiinntaket (spørsmål nr.
EFSA-Q-2010-00030)(2). Den påstanden som søkjaren
hadde gjort framlegg om, hadde følgjande ordlyd:
«Slimaluma® medverkar til å redusere kaloriinntaket».

12) Kommisjonen og medlemsstatane mottok 12. mai 2010
den vitskaplege fråsegna frå Styresmakta, der det vart
konkludert med at det på grunnlag av dei opplysningane
som vart lagde fram, ikkje var mogleg å fastslå nokon
årsakssamanheng mellom inntak av Slimaluma® og den
påståtte verknaden. Ettersom påstanden ikkje oppfyller
krava i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør han difor ikkje
godkjennast.

13) Etter ein søknad frå Gencor Pacific Inc, send over 10.
november 2009 i medhald av artikkel 13 nr. 5 i forordning
(1)
(2)

The EFSA Journal 2010; 8 (5):1604.
The EFSA Journal 2010; 8 (5):1605.

15) Etter ein søknad frå Leiber GmbH, send over 2. oktober
2009 i medhald av artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr.
1924/2006, vart Styresmakta beden om å gje ei fråsegn
om ein helsepåstand om verknadene av Yestimun® på
immunresponsen (spørsmål nr. EFSA-Q-2008-667)(4).
Den påstanden som søkjaren hadde gjort framlegg om,
hadde mellom anna følgjande ordlyd: «Dagleg inntak
av Yestimun® styrkjer forsvaret til kroppen i den kalde
årstida».

16) Kommisjonen og medlemsstatane mottok 27. mai 2010
den vitskaplege fråsegna frå Styresmakta, der det vart
konkludert med at det på grunnlag av dei opplysningane
som vart lagde fram, ikkje var mogleg å fastslå nokon
årsakssamanheng mellom inntak av Yestimun®
og aktivering av høvelege medfødde og adaptive
immunresponsar. Ettersom påstanden ikkje oppfyller
krava i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør han difor ikkje
godkjennast.

17) Etter ein søknad frå Laboratoires innéov SNC, send
over 30. desember 2008 i medhald av artikkel 13 nr. 5 i
forordning (EF) nr. 1924/2006, vart Styresmakta beden
om å gje ei fråsegn om ein helsepåstand om verknadene
av frøolje frå solbær (Ribes nigrum), fiskeolje, lykopen
frå tomatekstrakt (Lycopersicon esculentum), vitamin C
og vitamin E med omsyn til å avhjelpe tørr hud (spørsmål
nr. EFSA-Q-2009-00767)(5). Den påstanden som søkjaren
hadde gjort framlegg om, hadde mellom anna følgjande
ordlyd: «Hjelper mot tørr hud».
(3)
(4)
(5)

The EFSA Journal 2010; 8 (5):1606.
The EFSA Journal 2010; 8 (5):1607.
The EFSA Journal 2010; 8 (5):1608.
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18) Kommisjonen og medlemsstatane mottok 25. mai 2010
den vitskaplege fråsegna frå Styresmakta, der det vart
konkludert med at det på grunnlag av dei opplysningane
som vart lagde fram, ikkje var mogleg å fastslå nokon
årsakssamanheng mellom inntak av ein kombinasjon av
frøolje frå solbær (Ribes nigrum), fiskeolje, lykopen frå
tomatekstrakt (Lycopersicon esculentum), vitamin C og
vitamin E, og den påståtte verknaden. Ettersom påstanden
ikkje oppfyller krava i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør
han difor ikkje godkjennast.
19) Ved fastsetjinga av tiltaka i denne forordninga er det
teke omsyn til dei kommentarane som Kommisjonen har
motteke frå søkjarane og andre personar i samsvar med
artikkel 16 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1924/2006.
20) Helsepåstandane i samband med Slimaluma® er
helsepåstandar i medhald av artikkel 13 nr. 1 bokstav c)
i forordning (EF) nr. 1924/2006, og er difor omfatta av
den overgangsperioden som er fastsett i artikkel 28 nr.
6 i den nemnde forordninga. Ettersom søknadene ikkje
var sende inn innan 19. januar 2008, er det kravet som
er fastsett i artikkel 28 nr. 6 bokstav b) i den nemnde
forordninga, ikkje oppfylt, og helsepåstandane kan difor
ikkje omfattast av den overgangsperioden som er fastsett
i den nemnde artikkelen.
21) Helsepåstandane i samband med Yestimun® og frøolje
frå solbær (Ribes nigrum), fiskeolje, lykopen frå
tomatekstrakt (Lycopersicon esculentum), vitamin C og
vitamin E, er helsepåstandar i medhald av artikkel 13
nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1924/2006, og er
difor omfatta av den overgangsperioden som er fastsett
i artikkel 28 nr. 5 i den nemnde forordninga. Ettersom
Styresmakta konkluderte med at det ikkje var mogleg å
fastslå nokon årsakssamanheng mellom næringsmidla
og dei høvesvise påståtte verknadene, oppfyller dei to
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påstandane ikkje krava i forordning (EF) nr. 1924/2006
og vert difor ikkje omfatta av den overgangsperioden som
er fastsett i den nemnde artikkelen.
22) For å sikre at denne forordninga vert oppfylt fullt ut bør
både driftsansvarlege for næringsmiddelføretak og dei
rette nasjonale styresmaktene gjere dei tiltaka som er
naudsynte for å sikre at produkt som har oppgjevne dei
helsepåstandane som er nemnde i vedlegget til denne
forordninga, ikkje lenger finst på marknaden innan seks
månader etter at denne forordninga har teke til å gjelde.
23) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i samsvar
med fråsegna frå Det faste utvalet for næringsmiddelkjeda
og dyrehelsa, og verken Europaparlamentet eller Rådet
har sett seg imot dei —
VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:
Artikkel 1
Dei helsepåstandane som er nemnde i vedlegget til denne
forordninga, skal ikkje førast opp i den EU-lista over påstandar
som er tillatne, som er fastsett i artikkel 13 nr. 3 i forordning
(EF) nr. 1924/2006.
Produkt som har desse oppgjevne helsepåstandane, og som er
bringa i omsetning eller merkte før den datoen som er nemnd i
artikkel 2, kan likevel vere på marknaden i eit tidsrom på høgst
seks månader etter den datoen.
Artikkel 2
Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er
kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 4. mai 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
__________
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VEDLEGG

Avviste helsepåstandar
Søknad — relevante føresegner i
forordning (EF) nr. 1924/2006

Næringsstoff, stoff, næringsmiddel eller
næringsmiddelgruppe

Påstand

Referansenummeret til EFSAfråsegna

Artikkel 13 nr. 5. Helsepåstand som Etanol-vatn-ekstrakt av Caralluma Slimaluma®
byggjer på nyutvikla vitskaplege prov fimbriata (Slimaluma®)
medverkar til å
og/eller inneheld ei oppmoding om
redusere midjemålet
sikring av data som er underlagde
eigedomsrett

Q-2010-00027

Artikkel 13 nr. 5. Helsepåstand som Etanol-vatn-ekstrakt av Caralluma Slimaluma®
byggjer på nyutvikla vitskaplege prov fimbriata (Slimaluma®)
medverkar til å
og/eller inneheld ei oppmoding om
redusere kroppsfeittet
sikring av data som er underlagde
eigedomsrett

Q-2010-00028

Artikkel 13 nr. 5. Helsepåstand som Etanol-vatn-ekstrakt av Caralluma Slimaluma®
byggjer på nyutvikla vitskaplege prov fimbriata (Slimaluma®)
medverkar til å
og/eller inneheld ei oppmoding om
redusere kroppsvekta
sikring av data som er underlagde
eigedomsrett

Q-2010-00029

Artikkel 13 nr. 5. Helsepåstand som Etanol-vatn-ekstrakt av Caralluma Slimaluma®
byggjer på nyutvikla vitskaplege prov fimbriata (Slimaluma®)
medverkar til å
og/eller inneheld ei oppmoding om
redusere kaloriinntaket
sikring av data som er underlagde
eigedomsrett

Q-2010-00030

Artikkel 13 nr. 5. Helsepåstand som Etanol-vatn-ekstrakt av Caralluma Slimaluma®
Q-2010-00031
byggjer på nyutvikla vitskaplege prov fimbriata (Slimaluma®)
medverkar til å regulere
og/eller inneheld ei oppmoding om
svoltkjensla/appetitten
sikring av data som er underlagde
eigedomsrett
Artikkel 13 nr. 5. Helsepåstand som Yestimun®
byggjer på nyutvikla vitskaplege prov
og/eller inneheld ei oppmoding om
sikring av data som er underlagde
eigedomsrett
Artikkel 13 nr. 5. Helsepåstand som
byggjer på nyutvikla vitskaplege prov
og/eller inneheld ei oppmoding om
sikring av data som er underlagde
eigedomsrett

Dagleg inntak av
Yestimun® styrkjer
forsvaret til kroppen i
den kalde årstida

Kombinasjon av frøolje frå solbær Hjelper mot tørr hud
(Ribes nigrum), fiskeolje, lykopen
frå tomatekstrakt (Lycopersicon
esculentum), vitamin C og vitamin
E

Q-2008-667

Q-2009-00767
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2016/EØS/47/74

av 6. mai 2011
om godkjenning og avslag på godkjenning av visse helsepåstander om næringsmidler med hensyn
til barns utvikling og helse(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

5)

De åtte uttalelsene omhandlet i denne forordning
gjelder søknader om helsepåstander om virkningene
av vesentlige fettsyrer på barns utvikling og helse, som
omhandlet i artikkel 14 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF)
nr. 1924/2006.

6)

Etter tre søknader fra Mead Johnson & Company, inngitt
19. januar 2008 i henhold til artikkel 14 nr. 1 bokstav
b) i forordning (EF) nr. 1924/2006, med anmodning om
beskyttelse av data som er underlagt eiendomsrett for
nitten undersøkelser, ble Myndigheten bedt om å avgi tre
uttalelser om helsepåstander med hensyn til virkningene
av dokosaheksaensyre (DHA) og arakidonsyre (ARA)
på utviklingen av synet (spørsmål nr. EFSA-Q-2008211(2), EFSA-Q-2008-688(3) og EFSA-Q-2008-689(4)).
Søkerens foreslåtte påstander hadde følgende ordlyd:
«DHA og ARA bidrar til optimal synsutvikling hos
spedbarn og småbarn», «Lipil® bidrar til optimal
synsutvikling hos spedbarn og småbarn» og «Enfamil®
Premium bidrar til optimal synsutvikling hos spedbarn».
I følge søkeren inneholder Lipil® og Enfamil® Premium
DHA og ARA i bestemte mengder og forhold.

7)

På grunnlag av de inngitte opplysningene fastslo
Myndigheten i sine uttalelser, som ble mottatt av
Kommisjonen henholdsvis 13. februar og 23. mars
2009, at et årsaks- og virkningsforhold var blitt
fastslått mellom inntaket av morsmelkerstatning og
tilskuddsblanding tilsatt DHA, og synsutviklingen hos
spedbarn som enten ble ammet til de ble avvent, eller
som hadde mottatt en DHA-anriket blanding der DHA
utgjør 0,3 % av fettsyremengdene, fra de ble født til de
ble avvent. Myndigheten bemerket at den ikke kunne ha
kommet fram til denne konklusjonen uten å ha vurdert
sju undersøkelser som søkeren hevdet å ha enerett til.
Myndigheten fastslo videre at det ikke var fastslått et
årsaks- og virkningsforhold mellom inntaket av ARA og
den påståtte virkningen.

8)

I Myndighetens svar av 3. september 2009 på
kommentarer mottatt i henhold til artikkel 16 nr. 6 i
forordning (EF) nr. 1924/2006 og i Myndighetens svar
av 3. desember 2009 på Kommisjonens anmodning om
råd, blant annet med hensyn til søknadene omhandlet i
spørsmål nr. EFSA-Q-2008-211, EFSA-Q-2008-688
og EFSA-Q-2008-689, ble det fastslått at den påståtte
virkningen kunne utvides til næringsmidler beregnet
på spedbarn under avvenning, som definert i

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning
nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og
helsepåstander om næringsmidler(1), særlig artikkel 17 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1)

I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er
helsepåstander om næringsmidler forbudt, med mindre
de er godkjent av Kommisjonen i samsvar med nevnte
forordning og oppført på en liste over tillatte påstander.

2)

I forordning (EF) nr. 1924/2006 fastsettes det også at
driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kan sende
søknader om godkjenning av helsepåstander til en
medlemsstats vedkommende nasjonale myndighet. Den
vedkommende nasjonale myndigheten skal videresende
gyldige søknader til Den europeiske myndighet
for næringsmiddeltrygghet (EFSA), heretter kalt
«Myndigheten».

3)

Etter å ha mottatt en søknad skal Myndigheten umiddelbart
underrette de andre medlemsstatene og Kommisjonen
om søknaden, og avgi en uttalelse om den aktuelle
helsepåstanden.

4)

Kommisjonen skal avgjøre om helsepåstandene skal
godkjennes, idet det tas hensyn til Myndighetens
uttalelse. Enhver beslutning om å endre listene over
tillatte helsepåstander skal inneholde opplysningene
nevnt i artikkel 16 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1924/2006,
herunder blant annet særlige bruksvilkår, dersom det er
relevant.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 119 av 7.5.2011, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 45/2012 av 30. mars 2012 om endring
av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og
sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av
2.8.2012, s. 28.
1
( ) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9.

(2)
(3)
(4)

EFSA Journal (2009), 1003, 1–8.
EFSA Journal (2009), 941, 1–14.
EFSA Journal (2009), 1004, 1–8.
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kommisjonsdirektiv 2006/125/EF(1). Med forbehold
for europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/39/EF(2) og
særdirektiver som får anvendelse på visse grupper av
næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige
behov, bør en helsepåstand som gjenspeiler denne
konklusjonen, og som ledsages av særlige bruksvilkår,
følgelig anses for å være i samsvar med kravene i
forordning (EF) nr. 1924/2006, og den bør tas med i EUlisten over tillatte påstander.

om å avgi en uttalelse om en helsepåstand med hensyn
til virkningene av DHA på kognitiv utvikling (spørsmål
nr. EFSA-Q-2008-773)(4). Den foreslåtte påstanden fra
søkeren hadde følgende ordlyd: «DHA er viktig for tidlig
utvikling av hjernen hos fostre (ufødte barn) og spedbarn.
DHA-tilførsel gjennom moren bidrar til barnets kognitive
utvikling».

Etter å ha mottatt Myndighetens uttalelser vedrørende
søknadene omhandlet i spørsmål nr. EFSA-Q-2008-211,
EFSA-Q-2008-688 og EFSA-Q-2008-689 henvendte
Kommisjonen seg til søkeren på nytt for å få ytterligere
klarhet i begrunnelsen som var gitt med hensyn til de sju
undersøkelsene som søkeren hevder å ha enerett til, og
særlig med hensyn til «enerett til å kunne vise til», som
nevnt i artikkel 21 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr.
1924/2006. Alle begrunnede opplysninger fra søkeren
er blitt vurdert. Ettersom alle de sju undersøkelsene var
blitt offentliggjort før søknadene om godkjenning av
helsepåstandene var innsendt, og med tanke på at et av
målene med forordning (EF) nr. 1924/2006 er å beskytte
den investeringen som nyskapere gjør i forbindelse med
innsamling av opplysninger og data til støtte for en
søknad i henhold til nevnte forordning, er beskyttelsen av
dem ikke begrunnet og bør følgelig ikke innvilges.

13) På grunnlag av de inngitte opplysningene fastslo
Myndigheten i sin uttalelse, som ble mottatt av
Kommisjonen 23. april 2009, at det ikke var tilstrekkelig
bevis for å fastslå et årsaks- og virkningsforhold mellom
inntak av DHA-tilskudd under graviditet og laktasjon, og
kognitiv utvikling hos ufødte barn og diende spedbarn.

10) Etter en søknad fra Merck Selbstmedikation GmbH,
inngitt 16. januar 2008 i henhold til artikkel 14 nr. 1
bokstav b) i forordning 1924/2006, ble Myndigheten bedt
om å avgi en uttalelse om en helsepåstand med hensyn til
virkningene av DHA på synsutviklingen hos ufødte barn
og diende spedbarn (spørsmål nr. EFSA-Q-2008-675)
(3). Den foreslåtte påstanden fra søkeren hadde følgende
ordlyd: «DHA er viktig for tidlig utvikling av øynene hos
fostre (ufødte barn) og spedbarn. DHA-tilførsel gjennom
moren bidrar til barnets synsutvikling».

11) På grunnlag av de inngitte opplysningene fastslo
Myndigheten i sin uttalelse, som ble mottatt av
Kommisjonen 23. april 2009, at det ikke var tilstrekkelig
bevis for å fastslå et årsaks- og virkningsforhold mellom
inntak av DHA-tilskudd under graviditet og laktasjon, og
synsutviklingen hos ufødte barn og diende spedbarn.

12) Etter en søknad fra Merck Selbstmedikation GmbH,
inngitt 16. januar 2008 i henhold til artikkel 14 nr. 1
bokstav b) i forordning 1924/2006 ble Myndigheten bedt
(1)
(2)
(3)
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EUT L 339 av 6.12.2006, s. 16.
EUT L 124 av 20.5.2009, s. 21.
EFSA Journal (2009), 1006, 1–12.

14) I Myndighetens svar av 4. august 2009 på kommentarer
mottatt i henhold til artikkel 16 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1924/2006 og i Myndighetens svar av 3. desember
2009 på en anmodning fra Kommisjonen om råd, blant
annet med hensyn til søknadene omhandlet i spørsmål
nr. EFSA-Q-2008-675 og EFSA-Q-2008-773, ble det
imidlertid fastslått at ettersom DHA er en langkjedet
flerumettet fettsyre med en viktig strukturell og
funksjonell rolle, kan den bidra til normal utvikling av
hjernen og til normal utvikling av øynene hos fostre og
diende spedbarn. Det ble videre klargjort at DHA for
det meste tilføres diende spedbarn via brystmelken, der
DHA-konsentrasjonen avhenger av både morens inntak
av DHA gjennom kosten og av morens DHA-reserver.
Helsepåstander som gjenspeiler disse konklusjonene, og
som ledsages av særlige bruksvilkår, bør følgelig anses
for å være i samsvar med kravene i forordning (EF) nr.
1924/2006, og de bør tas med i EU-listen over tillatte
påstander.

15) I artikkel 16 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1924/2006 fastsettes
det at en uttalelse til fordel for en godkjenning av en
helsepåstand bør inneholde bestemte opplysninger. Disse
opplysningene bør følgelig angis i vedlegget til denne
forordning for den påstanden som godkjennes, og bør,
dersom det er relevant, inneholde påstandens reviderte
ordlyd, særlige vilkår for bruk av påstanden, eventuelle
vilkår eller restriksjoner for bruk av næringsmiddelet og/
eller en tilleggsangivelse eller -advarsel, i samsvar med
reglene fastsatt i forordning (EF) nr. 1924/2006 og i tråd
med uttalelsene fra Myndigheten.
(4)

EFSA Journal (2009), 1007, 1–14.
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16) Forordning (EF) nr. 1924/2006 har blant annet til formål å
sikre at helsepåstander er sannferdige, tydelige, pålitelige
og nyttige for forbrukeren, og at det i den forbindelse
tas hensyn til formuleringen og presentasjonen av
dem. Påstander som i kraft av sin ordlyd har samme
betydning for forbrukerne som en godkjent helsepåstand
fordi de viser til samme sammenheng mellom en
næringsmiddelkategori, et næringsmiddel eller en
bestanddel av et næringsmiddel på den ene siden, og helse
på den andre siden, bør derfor være underlagt de samme
vilkårene for bruk som er angitt i vedlegget til denne
forordning.

17) Etter tre søknader fra Mead Johnson & Company, inngitt
19. januar 2008 i henhold til artikkel 14 nr. 1 bokstav b)
i forordning (EF) nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt
om å avgi tre uttalelser om helsepåstander med hensyn til
virkningene av DHA og ARA på utviklingen av hjernen
(spørsmål nr. EFSA-Q-2008-212(1), EFSA-Q-2008690(2) og EFSA-Q-2008-691(3)). Søkerens foreslåtte
påstander hadde følgende ordlyd: «DHA og ARA bidrar til
optimal utvikling av hjernen hos spedbarn og småbarn»,
«Lipil® bidrar til optimal utvikling av hjernen hos
spedbarn og småbarn» og «Enfamil® Premium bidrar til
optimal utvikling av hjernen hos spedbarn og småbarn».
I følge søkeren inneholder Lipil® og Enfamil® Premium
DHA og ARA i bestemte mengder og forhold.

18) På grunnlag av de inngitte opplysningene fastslo
Myndigheten i sin uttalelse, som ble mottatt av
Kommisjonen 23. mars 2009, at det ikke var tilstrekkelig
bevis for å fastslå et årsaks- og virkningsforhold mellom
inntak av DHA og ARA, Lipil® og Enfamil® Premium,
og den påståtte virkningen.

19) I Myndighetens svar av 3. september 2009 på
kommentarer mottatt i henhold til artikkel 16 nr. 6 i
forordning (EF) nr. 1924/2006 og i Myndighetens svar
av 3. desember 2009 på en anmodning fra Kommisjonen
om råd, blant annet med hensyn til søknadene omhandlet
i spørsmål nr. EFSA-Q-2008-690, EFSA-Q-2008-691 og
EFSA-Q-2008-212, ble det fastslått at ettersom DHA er
en langkjedet flerumettet fettsyre med en viktig strukturell
og funksjonell rolle, kan den bidra til normal utvikling av
hjernen hos fostre, spedbarn og småbarn. Kommisjonen
og medlemsstatene vurderte derfor om en helsepåstand
som gjenspeiler denne konklusjonen, bør godkjennes.
På grunnlag av de inngitte opplysningene i de tre
søknadene og gjeldende vitenskapelig kunnskap kunne
ikke Myndigheten gi konkrete råd om de hensiktsmessige
bruksvilkårene som bør ledsage denne helsepåstanden.
( 1)
(2)
(3)

EFSA Journal (2009), 1000, 1–13.
EFSA Journal (2009), 1001, s. 1–8.
EFSA Journal (2009), 1002, s. 1–8.

Nr. 47/549

Ettersom de ansvarlige for risikohåndteringen ikke kunne
fastsette særlige bruksvilkår i samsvar med artikkel 16 nr.
4 i forordning (EF) nr. 1924/2006, og gitt at mangelen
på slike særlige bruksvilkår betyr at nyttevirkningen av
produktet ikke kan garanteres, noe som er det samme som
å villede forbrukeren, bør denne helsepåstanden følgelig
ikke tas med i listen over tillatte helsepåstander.

20) Kommentarene fra søkerne og offentligheten, mottatt av
Kommisjonen i henhold til artikkel 16 nr. 6 i forordning
(EF) nr. 1924/2006, ble vurdert da tiltakene fastsatt i
denne forordning ble iverksatt. Kommisjonen tok også
hensyn til alle de relevante rådene fra Myndigheten,
herunder uttalelser om merking av referanseverdiene for
inntak av flerumettede n-3- og n-6-fettsyrer (spørsmål nr.
EFSA-Q-2009-00548(4)), og om referanseverdiene for
fettholdig kost, herunder mettede fettsyrer, flerumettede
fettsyrer, en-umettede fettsyrer, transfettsyrer og
kolesterol (spørsmål nr. EFSA-Q-2008-466(5)).

21) I samsvar med artikkel 28 nr. 6 i forordning (EF)
nr. 1924/2006 kan helsepåstander som omhandles i
forordningens artikkel 14 nr. 1 bokstav b), og som ikke
er godkjent ved en beslutning i henhold til artikkel 17
nr. 3 i forordning (EF) nr. 1924/2006, fortsatt brukes
i seks måneder etter at denne forordning er vedtatt,
forutsatt at en søknad ble sendt før 19. januar 2008.
Overgangsperioden fastsatt i nevnte artikkel får følgelig
anvendelse på helsepåstander som er oppført i vedlegg II
til denne forordning.

22) 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
1. Næringsmidler på markedet i Den europeiske union kan
gjøres til gjenstand for helsepåstandene oppført i vedlegg I til
denne forordning, i samsvar med vilkårene fastsatt i nevnte
vedlegg.

2. Helsepåstandene omhandlet i nr. 1 skal tas med i EU-listen
over tillatte påstander nevnt i artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF)
nr. 1924/2006.
(4)
(5)

EFSA Journal (2009), 1176, 1–11.
EFSA Journal 2010; 8(3) 1461.
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Artikkel 2
1. Helsepåstandene oppført i vedlegg II til denne forordning skal ikke tas med i EU-listen over tillatte
påstander, som fastsatt i artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1924/2006.
2.

De kan imidlertid fortsatt brukes i seks måneder etter at denne forordning er vedtatt.
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, 6. mai 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

___________

25.8.2016

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) – Merck Selbstmedikation Dokosaheksaensyre
helsepåstand om barns utvikling GmbH,
Roesslerstrasse (DHA)
og helse
96, 64293 Darmstadt,
Tyskland

Påstanden kan bare brukes om næringsmidler
som gir et daglig inntak på minst 200 mg DHA.

Mors inntak av dokosaheksaensyre Gravide kvinner og kvinner i laktasjon skal
(DHA) bidrar til normal utvikling av opplyses om at nyttevirkningen oppnås med et
hjernen hos fostre og diende spedbarn. daglig inntak av DHA på 200 mg i tillegg til det
anbefalte daglige inntaket av omega-3 fettsyrer
for voksne, dvs. 250 mg DHA og EPA.

Påstanden kan bare brukes om næringsmidler
som gir et daglig inntak på minst 200 mg DHA.

Mors inntak av dokosaheksaensyre Gravide kvinner og kvinner i laktasjon skal
(DHA) bidrar til normal utvikling av opplyses om at nyttevirkningen oppnås med
øynene hos fostre og diende spedbarn. et daglig inntak av DHA på 200 mg i tillegg
til det anbefalte daglige inntaket av omega-3
fettsyrer for voksne, dvs. 250 mg DHA og
eikosapentaensyre (EPA).

Vilkår for bruk av påstanden

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) – Merck Selbstmedikation Dokosaheksaensyre
helsepåstand om barns utvikling GmbH,
Roesslerstrasse (DHA)
og helse
96, 64293 Darmstadt,
Tyskland

Påstand

Inntak av dokosaheksaensyre (DHA) Forbrukeren skal opplyses om at nyttevirkningen
bidrar til normal synsutvikling hos oppnås med et daglig inntak av DHA på 100 mg.
spedbarn som er inntil 12 måneder
Når påstanden brukes om tilskuddsblandinger,
gamle.
skal næringsmiddelet ha et DHA-innhold på
minst 0,3 % av de totale fettsyremengdene.

Søker – Søkers adresse

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) – Mead
Johnson
& Dokosaheksaensyre
helsepåstand om barns utvikling Company, 3 rue Joseph (DHA)
og helse
Monier-BP 325, 92506
Rueil-Malmaison Cedex,
Frankrike

Søknad – Relevante bestemmelser
i forordning (EF) nr. 1924/2006

Næringsstoff, stoff,
næringsmiddel eller
næringsmiddelkategori

Tillatte helsepåstander

VEDLEGG I

Q-2008-773

Q-2008-675

Q-2008-211,
Q-2008-688,
Q-2008-689

Vilkår og/eller
begrensninger for bruk
av næringsmiddelet
Referansenummer for
og/eller en
EFSA-uttalelse
tilleggsangivelse eller
-advarsel
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Lipil® bidrar til optimal utvikling av hjernen hos spedbarn
og småbarn.
Enfamil® Premium bidrar til optimal utvikling av hjernen
hos spedbarn og småbarn.

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) – helsepåstand om barns utvik- Lipil®
ling og helse

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) – helsepåstand om barns utvik- Enfamil® Premium
ling og helse

Påstand

Dokosaheksaensyre (DHA) og arakidonsyre (ARA) bidrar
til optimal utvikling av hjernen hos spedbarn og småbarn.

Næringsstoff, stoff, næringsmiddel eller
næringsmiddelkategori

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) – helsepåstand om barns utvik- Dokosaheksaensyre (DHA) og arakidonsyre (ARA)
ling og helse

Søknad – Relevante bestemmelser i forordning (EF)
nr. 1924/2006

Avviste helsepåstander

VEDLEGG II

Q-2008-691

Q-2008-690

Q-2008-212

Referansenummer for
EFSA-uttalelse
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 665/2011

Nr. 47/553

2016/EØS/47/75

av 11. juli 2011
om godkjenning og avslag på godkjenning av visse helsepåstandar om næringsmiddel som viser
til redusert sjukdomsrisiko(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

om, hadde følgjande ordlyd: «Tygging av sukkerfri
tyggegummi remineraliserer tannemaljen og minskar
risikoen for karies».

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske
unionen,
med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og
helsepåstander om næringsmidler(1), særleg artikkel 17 nr. 3 og

7)

På grunnlag av dei opplysningane som vart lagde fram,
konkluderte Styresmakta i fråsegna si som Kommisjonen
og medlemsstatane mottok 1. oktober 2010, med at det
er mogleg å fastslå ein årsakssamanheng mellom bruk
av sukkerfri tyggegummi og den påståtte verknaden. Ein
helsepåstand som svarar til denne konklusjonen, bør difor
reknast å oppfylle krava i forordning (EF) nr. 1924/2006
og bør førast opp på EU-lista over påstandar som er
tillatne.

8)

Etter ein søknad som Wrigley GmbH sende inn i
medhald av artikkel 14 nr. 1 bokstav a) i forordning
(EF) nr. 1924/2006, vart Styresmakta beden om å gje
ei fråsegn om ein helsepåstand om verknadene av
sukkerfri tyggegummi med omsyn til å nøytralisere
plakksyrer, noko som minskar risikoen for karies
(spørsmål nr. EFSA-Q-2010-00120)(3). Den påstanden
som søkjaren hadde gjort framlegg om, hadde følgjande
ordlyd: «Tygging av sukkerfri tyggegummi nøytraliserer
plakksyrene og minskar risikoen for karies».

9)

På grunnlag av dei opplysningane som vart lagde fram,
konkluderte Styresmakta i fråsegna si som Kommisjonen
og medlemsstatane mottok 1. oktober 2010, med at det
er mogleg å fastslå ein årsakssamanheng mellom bruk
av sukkerfri tyggegummi og den påståtte verknaden. Ein
helsepåstand som svarar til denne konklusjonen, bør difor
reknast å oppfylle krava i forordning (EF) nr. 1924/2006
og bør førast opp på EU-lista over påstandar som er
tillatne.

ut frå desse synsmåtane:
1)

I medhald av forordning (EF) nr. 1924/2006 er
helsepåstandar om næringsmiddel forbodne med mindre
dei er godkjende av Kommisjonen i samsvar med den
nemnde forordninga og førte opp i ei liste over påstandar
som er tillatne.

2)

Ved forordning (EF) nr. 1924/2006 er det òg fastsett at
driftsansvarlege for næringsmiddelføretak kan sende
søknader om godkjenning av helsepåstandar til den
rette nasjonale styresmakta i ein medlemsstat. Den rette
nasjonale styresmakta skal sende gyldige søknader vidare
til Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik
(EFSA), heretter kalla «Styresmakta».

3)

Etter at søknaden er motteken, skal Styresmakta straks
melde frå til dei andre medlemsstatane og Kommisjonen
om dette og gje ei fråsegn om den aktuelle helsepåstanden.

4)

Kommisjonen skal ta omsyn til fråsegna frå Styresmakta
når han tek avgjerd om godkjenning av helsepåstandar.

5)

Dei tre fråsegnene som er nemnde i denne forordninga,
er knytte til søknader som gjeld påstandar om redusert
sjukdomsrisiko, slik det er nemnt i artikkel 14 nr. 1
bokstav a) i forordning (EF) nr. 1924/2006.

6)

Etter ein søknad som Wrigley GmbH sende inn i
medhald av artikkel 14 nr. 1 bokstav a) i forordning
(EF) nr. 1924/2006, vart Styresmakta beden om å gje
ei fråsegn om ein helsepåstand om verknadene av
sukkerfri tyggegummi med omsyn til å redusere tanndemineralisering (spørsmål nr. EFSA-Q-2010-00119)(2).
Den påstanden som søkjaren hadde gjort framlegg

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 182 av 12.7.2011, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 45/2012 av 30. mars 2012 om endring
av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og
sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av
2.8.2012, s. 28.
(1) TEU L 404 av 30.12.2006, s. 9.
2
( ) The EFSA Journal 2010; 8(10):1775.

10) I artikkel 16 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1924/2006 er det
fastsett at ei fråsegn om godkjenning av ein helsepåstand
bør innehalde visse opplysningar. Desse opplysningane
bør difor førast opp i vedlegg I til denne forordninga
for dei godkjende påstandane og, der det høver, omfatte
den endra ordlyden i påstandane, særskilde bruksvilkår
for påstandane, og eventuelt vilkår eller restriksjonar for
bruk av næringsmiddelet og/eller ei tilleggsfråsegn eller
åtvaring, i samsvar med føresegnene i forordning (EF)
nr. 1924/2006 og i tråd med fråsegnene til Styresmakta.
(3)

The EFSA Journal 2010; 8(10):1776.
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11) Eit av måla med forordning (EF) nr. 1924/2006 er å sikre
at helsepåstandar er sannferdige, tydelege og pålitelege
og nyttige for forbrukaren, og at det vert teke omsyn til
ordlyd og presentasjon i samband med dette. Når ordlyden
i påstandane gjev den same meininga for forbrukarane
som ein godkjend helsepåstand fordi dei syner den same
samanhengen mellom ei næringsmiddelgruppe og eit
næringsmiddel eller eit av delemna i næringsmiddelet, og
helse, bør påstandane omfattast av dei same bruksvilkåra,
som nemnt i vedlegg I.
12) Etter ein søknad som GP International Holding BV sende
inn i medhald av artikkel 14 nr. 1 bokstav a) i forordning
(EF) nr. 1924/2006, vart Styresmakta beden om å gje
ei fråsegn om ein helsepåstand om verknadene av OPC
Plus med omsyn til å redusere kronisk venøs insuffisiens
(spørsmål nr. EFSA-Q-2009-00751)(1). Den påstanden
som søkjaren hadde gjort framlegg om, hadde følgjande
ordlyd: «OPC Plus har vist seg å auke mikrosirkulasjonen
og kan difor redusere risikoen for kronisk venøs
insuffisiens».

25.8.2016

motteke frå søkjarane og andre personar i samsvar med
artikkel 16 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1924/2006.
15) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i samsvar
med fråsegna frå Det faste utvalet for næringsmiddelkjeda
og dyrehelsa, og verken Europaparlamentet eller Rådet
har sett seg imot dei —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1
1. Dei helsepåstandane som er oppførte i vedlegg I til denne
forordninga, kan nyttast på næringsmiddel på marknaden i Den
europeiske unionen i samsvar med dei vilkåra som er fastsette i
det nemnde vedlegget.
2. Dei helsepåstandane som er nemnde i nr. 1, skal førast
opp i den EU-lista over påstandar som er tillatne, som er fastsett
i artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1924/2006.
Artikkel 2

13) På grunnlag av dei opplysningane som vart lagde fram,
konkluderte Styresmakta i fråsegna si som Kommisjonen
og medlemsstatane mottok 7. september 2010, med at det
ikkje er mogleg å fastslå ein årsakssamanheng mellom
inntak av OPC Plus og den påståtte verknaden. Ettersom
påstanden ikkje oppfyller krava i forordning (EF) nr.
1924/2006, bør han difor ikkje godkjennast.

Den helsepåstanden som er nemnd i vedlegg II til denne
forordninga, skal ikkje førast opp i den EU-lista over påstandar
som er tillatne, som er fastsett i artikkel 14 nr. 1 i forordning
(EF) nr. 1924/2006.

14) Ved fastsetjinga av tiltaka i denne forordninga er det
teke omsyn til dei kommentarane som Kommisjonen har

Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er
kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.

Artikkel 3

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 11. juli 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

______________

(1)

The EFSA Journal 2010; 8(7):1691.

næringsmiddelgruppe

Næringsstoff, stoff, næringsmiddel eller

Artikkel 14 nr. 1 bokstav a) — helsepåstand om redusert OPC Plus
sjukdomsrisiko

Søknad — relevante føresegner i forordning (EF) nr. 1924/2006

Påstand

Forbrukaren skal informerast om
at den gunstige verknaden vert
oppnådd ved tygging av 2–3 g
sukkerfri tyggegummi i 20 minutt
minst tre gonger dagleg etter måltid.

Forbrukaren skal informerast om
at den gunstige verknaden vert
oppnådd ved tygging av 2–3 g
sukkerfri tyggegummi i 20 minutt
minst tre gonger dagleg etter måltid.

Bruksvilkår for påstanden

Q-2010-00120

Q-2010-00119

Referansenummeret til
EFSA-fråsegna

Q-2009-00751

Referansenummeret til EFSA-fråsegna

Vilkår og/eller
restriksjonar for bruk
av næringsmiddelet og/
eller ei tilleggsfråsegn
eller åtvaring

OPC Plus har vist seg å auke mikrosirkulasjonen og kan difor
redusere risikoen for kronisk venøs insuffisiens

AVVIST HELSEPÅSTAND

VEDLEGG II

Sukkerfri tyggegummi medverkar til
å nøytralisere plakksyrer. Plakksyrer
er ein risikofaktor for utvikling av
karies.

Artikkel 14 nr. 1 bokstav a) Wrigley GmbH, Scientific and Regulatory Sukkerfri
—helsepåstand om redusert Affairs EMEAI, Biberger Str. 18, 82008 tyggegummi
sjukdomsrisiko
Unterhaching, TYSKLAND

Påstand

Sukkerfri tyggegummi medverkar
til å redusere tanndemineralisering.
Tanndemineralisering
er
ein
risikofaktor for utvikling av karies.

Søkjar — adresse

Næringsstoff,
stoff, næringsmiddel eller næringsmiddelgruppe

Artikkel 14 nr. 1 bokstav a) Wrigley GmbH, Scientific and Regulatory Sukkerfri
— helsepåstand om redusert Affairs EMEAI, Biberger Str. 18, 82008 tyggegummi
sjukdomsrisiko
Unterhaching, TYSKLAND

Søknad — relevante føresegner i
forordning (EF) nr. 1924/2006

HELSEPÅSTANDAR SOM ER TILLATNE

VEDLEGG I

25.8.2016
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 666/2011

25.8.2016

2016/EØS/47/76

av 11. juli 2011
om avslag på godkjenning av visse andre helsepåstandar om næringsmiddel enn dei som viser til
redusert sjukdomsrisiko og til utviklinga og helsa til barn(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

å halde ved lag og betre tarmfunksjonen (spørsmål nr.
EFSA-Q-2009-00889)(2). Den påstanden som søkjaren
hadde gjort framlegg om, hadde følgjande ordlyd:
«Synbio blir verande i tarmkanalen og fremjar naturleg
regulering som medverkar til å halde ved lag og betre
tarmfunksjonen».

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske
unionen,

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og
helsepåstander om næringsmidler(1), særleg artikkel 18 nr. 5 og

6)

Kommisjonen og medlemsstatane mottok 27. september
2010 den vitskaplege fråsegna frå Styresmakta, der
det vart konkludert med at det på grunnlag av dei
framlagde opplysningane ikkje var mogleg å fastslå
nokon årsakssamanheng mellom inntak av Synbio og den
påståtte verknaden. Ettersom påstanden ikkje oppfyller
krava i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør han difor ikkje
godkjennast.

7)

Etter ein søknad som MILTE ITALIA SpA sende inn
i medhald av artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr.
1924/2006, vart Styresmakta beden om å gje ei fråsegn om
ein helsepåstand om verknadene av Silymarin BIO-C®
med omsyn til å auke produksjonen av morsmjølk
(spørsmål nr. EFSA-Q-2009-00957)(3). Den påstanden
som søkjaren hadde gjort framlegg om, hadde mellom
anna følgjande ordlyd: «For betring av den fysiologiske
produksjonen av morsmjølk ved amming».

8)

Kommisjonen og medlemsstatane mottok 28. september
2010 den vitskaplege fråsegna frå Styresmakta, der det
vart konkludert med at det på grunnlag av dei framlagde
opplysningane ikkje var mogleg å fastslå nokon
årsakssamanheng mellom inntak av Silymarin BIO-C®
og den påståtte verknaden. Ettersom påstanden ikkje
oppfyller krava i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør han
difor ikkje godkjennast.

9)

Alle helsepåstandar som kjem inn under denne
forordninga, er helsepåstandar i medhald av artikkel 13 nr.
1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1924/2006 og er difor
omfatta av den overgangsperioden som er fastsett i artikkel
28 nr. 5 i den nemnde forordninga. Ettersom Styresmakta
konkluderte med at det ikkje var mogleg å fastslå nokon
årsakssamanheng mellom inntak av næringsmidla og dei
høvesvise påståtte verknadene, oppfyller dei to påstandane
ikkje krava i forordning (EF) nr. 1924/2006 og vert difor
ikkje omfatta av overgangsperioden som er fastsett i den
nemnde artikkelen.

ut frå desse synsmåtane:

1)

2)

I medhald av forordning (EF) nr. 1924/2006 er
helsepåstandar om næringsmiddel forbodne med mindre
dei er godkjende av Kommisjonen i samsvar med den
nemnde forordninga og førte opp i ei liste over påstandar
som er tillatne.

Ved forordning (EF) nr. 1924/2006 er det òg fastsett at
driftsansvarlege for næringsmiddelføretak kan sende
søknader om godkjenning av helsepåstandar til den
rette nasjonale styresmakta i ein medlemsstat. Den rette
nasjonale styresmakta skal sende gyldige søknader vidare
til Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik
(EFSA), heretter kalla «Styresmakta».

3)

Etter at søknaden er motteken, skal Styresmakta straks
melde frå til dei andre medlemsstatane og Kommisjonen
om dette og gje ei fråsegn om den aktuelle helsepåstanden.

4)

Kommisjonen skal ta omsyn til fråsegna frå Styresmakta
når han tek avgjerd om godkjenning av helsepåstandar.

5)

Etter ein søknad som Synbiotec S.r.l. sende inn i medhald
av artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006,
vart Styresmakta beden om å gje ei fråsegn om ein
helsepåstand om verknadene av Synbio med omsyn til

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 182 av 12.7.2011, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 45/2012 av 30. mars 2012 om endring
av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og
sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av
2.8.2012, s. 28.
1
( ) TEU L 404 av 30.12.2006, s. 9.

(2)
(3)

The EFSA Journal 2010; 8(9):1773.
The EFSA Journal 2010; 8(9):1774.
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10) For å sikre at denne forordninga vert oppfylt fullt ut bør
både driftsansvarlege for næringsmiddelføretak og dei
rette nasjonale styresmaktene gjere dei tiltaka som er
naudsynte for å sikre at produkt som har oppgjevne dei
helsepåstandane som er nemnde i vedlegget til denne
forordninga, ikkje lenger finst på marknaden innan seks
månader etter at denne forordninga har teke til å gjelde.
11) Ved fastsetjinga av tiltaka i denne forordninga er det
teke omsyn til dei kommentarane som Kommisjonen har
motteke frå søkjarane og andre personar i samsvar med
artikkel 16 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1924/2006.
12) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i samsvar
med fråsegna frå Det faste utvalet for næringsmiddelkjeda
og dyrehelsa, og verken Europaparlamentet eller Rådet
har sett seg imot dei —

Nr. 47/557

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:
Artikkel 1
1. Dei helsepåstandane som er nemnde i vedlegget til denne
forordninga, skal ikkje førast opp i den EU-lista over påstandar
som er tillatne, som er fastsett i artikkel 13 nr. 3 i forordning
(EF) nr. 1924/2006.

2. Produkt som har desse oppgjevne helsepåstandane, og
som er bringa i omsetning eller merkte før den datoen då denne
forordninga tek til å gjelde, kan likevel vere på marknaden i eit
tidsrom på høgst seks månader etter den datoen.
Artikkel 2
Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er
kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 11. juli 2011.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

______________

VEDLEGG
AVVISTE HELSEPÅSTANDAR
Søknad — relevante føresegner i forordning
(EF) nr. 1924/2006

Næringsstoff, stoff,
næringsmiddel eller
næringsmiddelgruppe

Påstand

Referansenummeret til EFSAfråsegna

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand som Synbio
byggjer på nyutvikla vitskaplege prov og/
eller inneheld ei oppmoding om sikring av
data som er underlagde eigedomsrett

Synbio blir verande i tarmkanalen Q-2009-00889
og fremjar naturleg regulering
som medverkar til å halde ved
lag og betre tarmfunksjonen

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand som Silymarin BIO-C®
byggjer på nyutvikla vitskaplege prov og/
eller inneheld ei oppmoding om sikring av
data som er underlagde eigedomsrett

For betring av den fysiologiske Q-2009-00957
produksjonen av morsmjølk ved
amming
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSDIREKTIV 2011/38/EU
av 11. april 2011

om endring av vedlegg V til direktiv 2004/33/EF med hensyn til høyeste pH-verdier for
blodplatekonsentrater ved holdbarhetstidens utløp(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —
under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv
2002/98/EF av 27. januar 2003 om fastsettelse av standarder
for kvaliteten og sikkerheten ved tapping, kontroll, behandling,
oppbevaring og distribusjon av blod og blodkomponenter fra
mennesker og om endring av direktiv 2001/83/EF(1), særlig
artikkel 29 annet ledd bokstav f), og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

4)

I nr. 2.4 i vedlegg V til kommisjonsdirektiv 2004/33/EF av
22. mars 2004 om gjennomføring av europaparlamentsog rådsdirektiv 2002/98/EF med hensyn til visse tekniske
krav til blod og blodkomponenter(2) er det fastsatt laveste
(6,4) og høyeste (7,4) pH-verdier for blodplateenheter
ved holdbarhetstidens utløp. Blodplateenheter som ikke
oppfyller disse laveste eller høyeste verdiene, må derfor
kasseres.
Nyere vitenskapelig dokumentasjon og praktisk erfaring
har vist at pH‑verdier over 7,4 ikke påvirker lagrede
blodplaters kvalitet og sikkerhet, mens pH‑verdier under
6,4 derimot systematisk fører til at blodplatene skades.
Det er derfor ikke nødvendig med en høyeste pH‑verdi
for blodplatekonsentrater.
Det medfører betydelige tap å kassere blodplater
som overskrider den høyeste pH‑verdien fastsatt i
vedlegg V til direktiv 2004/33/EF. Disse tapene kan bli
større i framtiden på grunn av nye innsamlingsmetoder
og oppbevaringsposer, som begge medfører høyere
pH‑verdier ved holdbarhetstidens utløp.
Den høyeste pH‑verdien (7,4) for alle blodplatekonsentrater oppført i vedlegg V til direktiv 2004/33/EF
bør derfor utgå.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 97 av 12.4.2011, s. 28, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 46/2012 av 30. mars 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving
og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43
av 2.8.2012, s. 30.
(1) EUT L 33 av 8.2.2003, s. 30.
(2) EUT L 91 av 30.3.2004, s. 25.

5)

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 28 i direktiv
2002/98/EF —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:
Artikkel 1
Vedlegg V til direktiv 2004/33/EF endres i samsvar med
vedlegget til dette direktiv.
Artikkel 2
1. Medlemsstatene skal innen 30. juni 2011 sette i kraft
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme
dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen
teksten til disse bestemmelsene og en sammenligningstabell
som viser sammenhengen mellom disse bestemmelsene og
bestemmelsene i dette direktiv.
Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.
2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.
Artikkel 3
Dette direktiv trer i kraft dagen etter at det er kunngjort i Den
europeiske unions tidende.
Artikkel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Brussel, 11. april 2011.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
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VEDLEGG

I nr. 2.4 i vedlegg V til direktiv 2004/33/EF skal akseptable resultater av kvalitetsmålinger for pH når det gjelder
komponentene:
–

«Blodplater framstilt ved aferese»,

–

«Blodplater framstilt ved aferese, etter fjerning av hvite blodceller»,

–

«Blodplater av fullblod fra flere givere»,

–

«Blodplater av fullblod fra flere givere, etter fjerning av hvite blodceller»,

–

«Blodplater fra en enhet fullblod»,

–

«Blodplater fra en enhet fullblod, etter fjerning av hvite blodceller»,

erstattes med følgende:
«Minst 6,4 korrigert for 22 °C ved holdbarhetstidens utløp».
____________
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 668/2009

25.8.2016

2016/EØS/47/78

av 24. juli 2009
om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1394/2007 med omsyn
til vurdering og sertifisering av kvalitetsdata og prekliniske data om lækjemiddel for avansert
terapi som er utvikla av svært små, små og mellomstore føretak(*)
KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR —

europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 6.
november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk
for legemidler for mennesker(3).

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,
4)

Det bør vere mogleg for dei som søkjer om sertifisering,
å leggje fram alle eller delar av dei kvalitetsdataa og
prekliniske dataa som vert kravd i vedlegg I til direktiv
2001/83/EF. For å sikre at sertifiseringane skal ha ein
tilleggsverdi, bør det likevel fastsetjast kva data som
krevst som eit minimum for sertifisering.

5)

Innanfor Kontoret har Utvalet for avanserte terapiar
den relevante sakkunna til å granske kvalitetsdata og
prekliniske data om lækjemiddel for avansert terapi.
Utvalet bør difor ha ansvaret for vurderinga av søknader
om sertifisering.

6)

Om naudsynt bør det vere mogleg for Utvalet for
avanserte terapiar å vitje dei lokala der lækjemidla for
avansert terapi vert utvikla, før vurderinga vert avslutta.

7)

Søknader om sertifisering kan gjelde kombinasjonslækjemiddel for avansert terapi som definert i
forordning (EF) nr. 1394/2007. I så fall bør det nyttast
tilleggskrav med omsyn til samsvar mellom det
medisinske utstyret eller aktive implanterbare medisinske
utstyret som finst i kombinasjonslækjemiddelet, og
dei grunnleggjande krava som er fastsette i høvesvis
rådsdirektiv 93/42/EØF av 14. juni 1993 om medisinsk
utstyr(4) og rådsdirektiv 90/385/EØF av 20. juni 1990
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om aktivt
implanterbart medisinsk utstyr(5).

8)

Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i
samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for lækjemiddel
for menneske —

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.
1394/2007 av 13. november 2007 om legemidler for avansert
terapi og om endring av direktiv 2001/83/EF og forordning
(EF) nr. 726/2004(1), særleg artikkel 18, og

ut frå desse synsmåtane:

1)

2)

3)

Innanfor ramma av forordning (EF) nr. 1394/2007 bør
det fastsetjast føresegner om vurdering og sertifisering
av kvalitetsdata og prekliniske data som små og
mellomstore føretak har lagt fram for Det europeiske
lækjemiddelkontoret (heretter kalla «Kontoret»), for såleis
å stimulere desse føretaka til å utføre kvalitetsstudiar og
prekliniske studiar av lækjemiddel for avansert terapi.

Av omsyn til heilskap og klarleik skal definisjonen av
svært små, små og mellomstore føretak som er fastsett
i kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF av 6. mai
2003 om definisjonen av svært små, små og mellomstore
bedrifter(2), nyttast.

I samsvar med forordning (EF) nr. 1394/2007 bør
framgangsmåten for sertifisering vere uavhengig av
eventuelle søknader om marknadsføringsløyve. Det
bør likevel vere eit mål at framgangsmåten skal lette
vurderinga av alle framtidige søknader om klinisk
utprøving og marknadsføringsløyve som byggjer på dei
same dataa. Vurderinga av ein søknad om sertifisering
bør difor gjerast i samsvar med dei same vitskaplege
og tekniske krava som dei som gjeld for ein søknad
om marknadsføringsløyve, som fastsett i vedlegg I til

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 194 av 25.7.2009, s. 7, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 47/2012 av 30. mars 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving
og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av
2.8.2012, s. 31.
(1) TEU L 324 av 10.12.2007, s. 121.
(2) TEU L 124 av 20.5.2003, s. 36.

(3)
(4)
(5)

TEF L 311 av 28.11.2001, s. 67.
TEF L 169 av 12.7.1993, s. 1.
TEF L 189 av 20.7.1990, s. 17.
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VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1
Verkeområde
Denne forordninga skal nyttast på svært små, små og
mellomstore føretak slik det er definert i rekommandasjon
2003/361/EF, som utviklar eit lækjemiddel for avansert terapi
og er etablerte i Fellesskapet.

Nr. 47/561

særskilde krava som er fastsette i del IV i det vedlegget og
dei vitskaplege retningslinjene som er nemnde i artikkel 5.
Med omsyn til første leddet bokstav e) skal søknaden minst
innehalde følgjande opplysningar:
a) allmenne opplysningar og opplysningar om utgangsmateriale og råstoff,
b) framstillingsprosessen for det eller dei verksame stoffa,
bortsett frå opplysningar om valideringa av prosessen,

Artikkel 2
Framgangsmåte for vurdering og sertifisering
1. Søknader om vitskapleg vurdering og sertifisering av
kvalitetsdata og prekliniske data om lækjemiddel for avansert
terapi skal sendast inn til Kontoret, og dei skal innehalde
følgjande:

a) alle opplysningar som er naudsynte for å vise at søkjarar
kjem inn under verkeområdet for denne forordninga, slik
det er fastsett i artikkel 1,

b) ein spesifikasjon av om søknaden berre gjeld kvalitetsdata
eller både kvalitetsdata og prekliniske data,

c) tilvising til eventuelle søknader om sertifisering som er
sende inn tidlegare for det same lækjemiddelet for avansert
terapi, ein spesifikasjon av om det er utferda eit sertifikat
eller ei, og ei utgreiing om kva slags tilleggsverdi den nye
søknaden har og skilnadene mellom den nye søknaden og
den søknaden som er send inn tidlegare,

d) det relevante gebyret som er fastsett i rådsforordning (EF)
nr. 297/95(1),

e) dei dataa som er nemnde i modul 3 i del I i vedlegg I til
direktiv 2001/83/EF, og som er sende inn med sikte på
sertifisering i samsvar med andre leddet, samstundes som
det vert teke omsyn til dei særskilde krava som er fastsette
i del IV i det vedlegget og dei vitskaplege retningslinjene
som er nemnde i artikkel 5,

f) dersom søknaden gjeld både kvalitetsdata og prekliniske
data, skal søknaden innehalde dei dataa som er nemnde
i modul 4 i del I i vedlegg I til direktiv 2001/83/EF, og
som er sende inn med sikte på sertifisering i samsvar med
tredje leddet, samstundes som det vert teke omsyn til dei
(1)

TEF L 35 av 15.2.1995, s. 1.

c) karakteristikk av det eller dei verksame stoffa, avgrensa til
dei opplysningane som er naudsynte for å greie ut om desse
stoffa på ein fullgod måte,
d) kontroll av det eller dei verksame stoffa, bortsett frå
opplysningar om valideringa av forsøka,
e) omtale av og samansetnaden til det ferdige lækjemiddelet.
Med omsyn til første leddet bokstav f) skal søknaden minst
innehalde følgjande opplysningar:
a) primære farmakodynamiske data til støtte for det framlagde
terapeutiske bruken,
b) farmakokinetiske data om biodistribusjon dersom dei er
relevante for å underbyggje dei primære farmakodynamiske
dataa,
c) minst éin studie av giftverknaden.
2. Dersom søknaden oppfyller dei krava som er fastsette
i nr. 1, skal Kontoret stadfeste at det har motteke ein gyldig
søknad.
3. Utvalet for avanserte terapiar skal vurdere den gyldige
søknaden innan 90 dagar etter at søknaden er stadfesta
motteken.
I denne vurderinga skal Utvalet for avanserte terapiar,
særleg med sikte på den etterfølgjande vurderinga av
eventuelle framtidige søknader om klinisk utprøving og
marknadsføringsløyve, avgjere
a) om dei kvalitetsdataa som er sende inn og metodane
for kvalitetskontroll som søkjaren nyttar, oppfyller dei
vitskaplege og tekniske krava som er fastsette i avsnitt
2.3 og 3 i del I, i del IV, og eventuelt i innleiinga og dei
allmenne prinsippa i vedlegg I til direktiv 2001/83/EF
dersom desse har relevans for kvalitetsdata,
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b) om dei prekliniske dataa og dei prekliniske
prøvingsmetodane som søkjaren har nytta, der dette er
relevant, er i samsvar med dei vitskaplege og tekniske
krava som er fastsette i avsnitt 2.4 og 4 i del I, i del IV, og
eventuelt i innleiinga og dei allmenne prinsippa i vedlegg I
til direktiv 2001/83/EF dersom desse har relevans for
prekliniske data.

4. Innan den fristen som er nemnd i nr. 3, kan Utvalet
for avanserte terapiar be søkjaren om å leggje fram
tilleggsopplysningar innan ein fastsett frist.

I så fall skal den fristen som er nemnd i nr. 3, lengjast fram til
dei tilleggsopplysningane som det er bede om, er lagde fram.

5. Når Utvalet for avanserte terapiar har fullført vurderinga
si, skal Kontoret informere søkjaren om dette og straks leggje
fram for han følgjande dokument:

a) ein vurderingsrapport med nærmare opplysningar om
særleg grunngjevinga for konklusjonen til Utvalet for
avanserte terapiar med omsyn til søknaden,

b) dersom det på grunnlag av denne vurderinga er relevant,
eit sertifikat med opplysningar om dei kvalitetsdataa og
eventuelt dei prekliniske dataa som er sende inn, og dei
tilsvarande prøvingsmetodane som søkjaren har nytta, som
oppfyller dei vitskaplege og tekniske krava som er nemnde
i nr. 3 andre leddet,

c) dersom Utvalet for avanserte terapiar finn det naudsynt, ei
liste over spørsmål som søkjaren bør ta stilling til på eit
seinare tidspunkt når det gjeld oppfylling av dei vitskaplege
og tekniske krava i vedlegg I til direktiv 2001/83/EF med
omsyn til kvalitetsdataa og eventuelle prekliniske data som
er sende inn, og dei tilsvarande prøvingsmetodane som
søkjaren har nytta.

Artikkel 3
Vitjing på staden
Utvalet for avanserte terapiar kan informere søkjaren om at det
er naudsynt å vitje dei lokala der lækjemiddelet for avansert
terapi vert utvikla, for at det skal kunne fullføre vurderinga si
i samsvar med artikkel 2. Utvalet skal informere søkjaren om
målet for vitjinga på staden. Dersom søkjaren godtek vitjinga,
skal ho gjennomførast av inspektørar frå medlemsstatane som
har tilfredsstillande kvalifikasjonar.
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I så fall skal den fristen som er fastsett i artikkel 2 nr. 3, lengjast
fram til rapporten frå vitjinga er gjort tilgjengeleg for Utvalet
for avanserte terapiar og for søkjaren.

Artikkel 4
Kombinasjonslækjemiddel for avansert terapi
1. Dersom søknaden om sertifisering gjeld kombinasjonslækjemiddel for avansert terapi, skal dei tilleggskrava som er
fastsette i nr. 2 og 3, nyttast.

2. Søknad om sertifisering av data om eit kombinasjonslækjemiddel for avansert terapi kan omfatte prov på at dei
grunnleggjande krava som er nemnde i artikkel 6 i forordning
(EF) nr. 1394/2007, er oppfylte.

3. Resultata av den vurderinga som eit meldt organ har gjort
i samsvar med direktiv 93/42/EØF eller direktiv 90/385/
EØF av den delen av det medisinske utstyret eller aktive
implanterbare medisinske utstyret som finst i lækjemiddelet,
skal omfattast av søknaden om sertifisering av data om eit
kombinasjonslækjemiddel for avansert terapi dersom desse
resultata ligg føre.

Kontoret skal godkjenne resultata av den vurderinga i si eiga
vurdering av dataa om det aktuelle lækjemiddelet.

Kontoret kan oppmode det relevante melde organet til å sende
over alle opplysningar om resultata av vurderinga. Det melde
organet skal sende over opplysningane innan ein frist på éin
månad. I så fall skal den fristen som er nemnd i artikkel 2 nr. 3,
lengjast fram til dei opplysningane som det er bede om, er
lagde fram.

4. Dersom søknaden ikkje omfattar resultata av vurderinga, kan
Kontoret

a) innhente frå eit meldt organ som er peikt ut i samråd med
søkjaren, ei fråsegn om utstyrsdelen er i samsvar med
vedlegg I til direktiv 93/42/EØF eller vedlegg I til direktiv
90/385/EØF, med mindre Utvalet for avanserte terapiar
etter råd frå sine sakkunnige innan medisinsk utstyr slår
fast at det ikkje er naudsynt å kople inn eit meldt organ,
eller

b) utelukke frå vurderinga kontrollen av om det medisinske
utstyret oppfyller dei grunnleggjande krava som er nemnde
i artikkel 6 i forordning (EF) nr. 1394/2007.
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I det høvet som er nemnt i bokstav a), skal den fristen som er
nemnd i artikkel 2 nr. 3, lengjast fram til den fråsegna som det
er bede om, er lagd fram.
I det høvet som er nemnt i bokstav b), skal det i
vurderingsrapporten og i eventuelle sertifikat førast opp at
vurderinga ikkje omfattar kontroll av om det medisinske utstyret
oppfyller dei grunnleggjande krava. I vurderingsrapporten og
eventuelle sertifikat kan det òg verte slått fast at interaksjon
og kompatibilitet mellom celler eller vev og det medisinske
utstyret ikkje kan vurderast dersom resultata frå vurderinga til
eit meldt organ manglar.
Artikkel 5

Nr. 47/563

av Kontoret i samband med minstekravet til kvalitetsdata og
prekliniske data som er fastsett i artikkel 2 nr. 1 andre og tredje
leddet, for sertifiseringa av lækjemiddel for avansert terapi.
Artikkel 6
Rapport
I årsrapporten om verksemda si skal Kontoret føre opp eit
avsnitt om dei røynslene som er gjorde ved bruken av denne
forordninga. Dette avsnittet skal særleg innehalde statistiske
opplysningar om kva type og kor mange søknader som er sende
inn i medhald av denne forordninga.

Vitskaplege retningslinjer

Artikkel 7

Ved utarbeidinga av søknaden om sertifisering skal søkjarane ta
omsyn til dei vitskaplege retningslinjene som er offentleggjorde

Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er
kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 24. juli 2009.

For Kommisjonen
Günter VERHEUGEN
Visepresident

_____________
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2016/EØS/47/79

av 1. juli 2011
om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av
4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on som et aktivt stoff i vedlegg I(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —
under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on bør derfor oppføres
i vedlegg I til nevnte direktiv.

6)

Det er ikke foretatt en vurdering av alle mulige
bruksområder på unionsplan. Medlemsstatene bør derfor
vurdere de bruksområdene eller eksponeringsscenarioene
og risikoene for de befolkningsgruppene og delene av
miljøet som ikke er behandlet på en representativ måte
i risikovurderingen på unionsplan, og ved tildeling av
produktgodkjenninger sikre at det treffes hensiktsmessige
tiltak eller innføres særlige vilkår for å redusere de påviste
risikoene til et akseptabelt nivå.

7)

Som følge av de identifiserte risikoene for menneskers
helse, bør det kreves sikre driftsmetoder for produkter
som er godkjent for industriell eller yrkesmessig bruk, og
at disse brukes sammen med egnet personlig verneutstyr,
med mindre det i søknaden om produktgodkjenning
kan godtgjøres at risikoen for industrielle brukere eller
yrkesbrukere kan reduseres til et akseptabelt nivå på andre
måter.

8)

På bakgrunn av de påviste risikoene for miljøet i
vann og på land bør det kreves at nylig behandlet tre
etter behandlingen må lagres under tak og/eller på et
ugjennomtrengelig, hardt underlag, og at eventuelt spill
fra produkter som brukes som treimpregneringsmidler,
og som inneholder 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on,
samles opp for ombruk eller sluttbehandling.

9)

Det ble påvist uakseptable risikoer i forskjellige scenarioer
for den praktiske bruken av behandlet trevirke som ikke
er tildekket, og som ikke er i kontakt med bakken, og
som enten vedvarende er utsatt for vær og vind eller
beskyttet mot vær og vind, men utsatt for jevnlig fukt
(bruksklasse 3, som definert av OECD(3)), og trevirke
som er i kontakt med ferskvann (bruksklasse 4b, som
definert av OECD(4)). Det bør derfor kreves at produkter
ikke godkjennes for behandling av trevirke beregnet
på disse bruksområdene, med mindre det framlegges
opplysninger som viser at produktet kommer til å oppfylle
kravene i artikkel 5 i og vedlegg VI til direktiv 98/8/
EF, om nødvendig ved anvendelse av hensiktsmessige
risikoreduserende tiltak.

(3)

OECD-serie om dokumenter om utslippsscenarioer, nr. 2, Emission Scenario
Document for Wood Preservatives, del 2, s. 64.
Ibid.

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)

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. Denne listen omfatter 4,5-diklor-2oktyl-2H-isotiazol-3-on.
I henhold til forordning (EF) nr. 1451/2007 er 4,5-diklor2-oktyl-2H-isotiazol-3-on blitt vurdert i samsvar med
artikkel 11 nr. 2 i direktiv 98/8/EF for bruk i produkttype 8,
treimpregneringsmidler, som definert i vedlegg V til
nevnte direktiv.

3)

Norge ble utpekt til rapporterende medlemsstat og framla
8. september 2008 for Kommisjonen rapporten fra
vedkommende myndighet sammen med en anbefaling,
i samsvar med artikkel 14 nr. 4 og 6 i forordning (EF)
nr. 1451/2007.

4)

Rapporten fra vedkommende myndighet ble gjennomgått
av medlemsstatene og Kommisjonen. Resultatet
av gjennomgåelsen ble i samsvar med artikkel 15
nr. 4 i forordning (EF) nr. 1451/2007 innarbeidet i
en vurderingsrapport innenfor Den faste komité for
biocidprodukter 16. desember 2010.

5)

Det framgår av vurderingene at biocidprodukter som
brukes som treimpregneringsmidler, og som inneholder
4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on kan forventes å
oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 i direktiv 98/8/EF.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 175 av 2.7.2011, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 48/2012 av 30. mars 2012 om endring
av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og
sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av
2.8.2012, s. 32.
(1) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1.
2
( ) EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3.

()
4
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10) Det er viktig at bestemmelsene i dette direktiv får
anvendelse samtidig i alle medlemsstater for å sikre lik
behandling av biocidprodukter som finnes på markedet,
og som inneholder det aktive stoffet 4,5-diklor-2-oktyl2H-isotiazol-3-on, og for at markedet for biocidprodukter
i alminnelighet skal fungere riktig.

Nr. 47/565

Artikkel 2
Innarbeiding i nasjonal lovgivning
1. Medlemsstatene skal innen 30. juni 2012 vedta og
kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å
etterkomme dette direktiv.
De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. juli 2013.

11) Før et aktivt stoff blir oppført i vedlegg I til direktiv 98/8/
EF, bør medlemsstatene og berørte parter få en rimelig
frist slik at de kan forberede seg på å oppfylle de nye
kravene som oppføringen medfører, og for å sikre at
søkere som har utarbeidet saksmapper, fullt ut kan utnytte
den tiårige datasikringsperioden, som i samsvar med
artikkel 12 nr. 1 bokstav c) ii) i direktiv 98/8/EF starter
samme dag som stoffet oppføres.

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de
inneholdse en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.
2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.
Artikkel 3

12) Etter oppføringen bør medlemsstatene få en rimelig frist
til å gjennomføre artikkel 16 nr. 3 i direktiv 98/8/EF.
13) Direktiv 98/8/EF bør derfor endres.

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.

14) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse
fra Den faste komité for biocidprodukter –

Utferdiget i Brussel, 1. juli 2011.

VEDTATT DETTE DIREKTIV:
Artikkel 1
Vedlegg I til direktiv 98/8/EF endres i samsvar med vedlegget
til dette direktiv.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

IUPAC-betegnelse

CAS-nr. 64359-81-5

EF-nr. 264-843-8

4,5-diklor-2-oktylisotiazol-3(2H)-on

Identifikasjonsnummer

950 g/kg

1. juli 2013

Oppførings
dato

30. juni 2015

Frist for samsvar med artikkel 16
nr. 3 (unntatt produkter som
inneholder mer enn ett aktivt stoff,
her skal fristen for samsvar med
artikkel 16 nr. 3 være den fristen
som fastsettes i det siste vedtaket
om oppføring av produktets aktive
stoffer)

30. juni 2023

Oppføringen
utløper

8

Produkttype

2) Det skal framgå av etiketter og, dersom det finnes,
sikkerhetsdatablader til produkter som er godkjent, at nylig
behandlet tre etter behandlingen skal lagres under tak og/eller
på et ugjennomtrengelig, hardt underlag for å hindre spill
direkte til jord eller vann, og at eventuelt spill fra bruk av
produktene skal samles opp for ombruk eller sluttbehandling.»

1) For produkter som er godkjent for industriell eller yrkesmessig
bruk, skal det fastsettes sikre driftsrutiner, og produktene skal
brukes sammen med egnet personlig verneutstyr, med mindre
det i søknaden om produktgodkjenning godtgjøres at risikoen
for industrielle brukere eller yrkesbrukere kan reduseres til et
akseptabelt nivå på andre måter.

Medlemsstatene skal sikre at godkjenninger innvilges på følgende
vilkår:

Produkter skal ikke godkjennes til behandling av trevirke som
vil bli utsatt for vær og vind eller beskyttet mot vær og vind,
men utsatt for jevnlig fukt eller som vil komme i kontakt med
ferskvann, med mindre det er framlagt opplysninger som viser
at produktet kommer til å oppfylle kravene i artikkel 5 og
vedlegg VI, om nødvendig ved anvendelse av hensiktsmessige
risikoreduserende tiltak.

Når medlemsstatene i samsvar med artikkel 5 og vedlegg VI
vurderer søknaden om godkjenning av et produkt, skal de, når det er
relevant for det aktuelle produktet, vurdere de bruksområdene eller
eksponeringsscenarioene og de risikoene for befolkningsgrupper
og deler av miljøet som ikke på en representativ måte er blitt
behandlet i risikovurderingen på unionsplan.

Særlige bestemmelser(*)

Når det gjelder gjennomføringen av fellesprinsippene i vedlegg VI, er innholdet og konklusjonene i vurderingsrapportene tilgjengelige på Kommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.

4,5-diklor-2oktyl-2H-isotiazol-3-on

«44

(*)

Vanlig navn

Nr.

Minste renhet av
det aktive stoffet
i biocidproduktet
slik det bringes i
omsetning.

I vedlegg I til direktiv 98/8/EF tilføyes følgende post:

VEDLEGG

Nr. 47/566
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
25.8.2016

25.8.2016
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KOMMISJONSDIREKTIV 2011/67/EU

Nr. 47/567

2016/EØS/47/80

av 1. juli 2011
om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av
abamektin som et aktivt stoff i vedlegg I(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

6)

Det er ikke foretatt en vurdering av alle mulige
bruksområder på unionsplan. Medlemsstatene bør derfor
vurdere de bruksområdene eller eksponeringsscenarioene
og risikoene for de befolkningsgruppene og delene av
miljøet som ikke er behandlet på en representativ måte
i risikovurderingen på unionsplan, og ved tildeling av
produktgodkjenninger sikre at det treffes hensiktsmessige
tiltak eller innføres særlige vilkår for å redusere de påviste
risikoene til et akseptabelt nivå.

7)

På bakgrunn av de påviste risikoene for sedimenter når
produkter brukes med en viss dosering og slippes ut til et
renseanlegg, er det hensiktsmessig å kreve at produkter
ikke godkjennes for slik bruk, med mindre det framlegges
opplysninger som viser at produktet kommer til å oppfylle
kravene i artikkel 5 i og vedlegg VI til direktiv 98/8/
EF, om nødvendig ved anvendelse av hensiktsmessige
risikoreduserende tiltak.

8)

På bakgrunn av resultatene i vurderingsrapporten bør
det i forbindelse med produktgodkjenningen stilles krav
om risikoreduserende tiltak. På bakgrunn av de mulige
risikoene for barn bør det særlig treffes hensiktsmessige
risikoreduserende tiltak for å redusere den potensielle
eksponeringen av barn.

9)

Det er viktig at bestemmelsene i dette direktiv får
anvendelse samtidig i alle medlemsstater for å sikre lik
behandling av biocidprodukter som finnes på markedet,
og som inneholder det aktive stoffet abamektin, og for at
markedet for biocidprodukter i alminnelighet skal fungere
riktig.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF
av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter(1),
særlig artikkel 16 nr. 2 annet ledd, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

I kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 4. desember
2007 om annen fase av det tiårige arbeidsprogrammet nevnt
i artikkel 16 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/
EF om markedsføring av biocidprodukter(2) ble det
fastsatt en liste over aktive stoffer som skal vurderes med
henblikk på en mulig oppføring i vedlegg I, IA eller IB til
direktiv 98/8/EF. Denne listen omfatter abamektin.

2)

I henhold til forordning (EF) nr. 1451/2007 er abamektin
blitt vurdert i samsvar med artikkel 11 nr. 2 i direktiv 98/8/
EF for bruk i produkttype 18, insektmidler, middmidler
og produkter til bekjempelse av andre leddyr, som definert
i vedlegg V til nevnte direktiv.

3)

4)

5)

Nederland ble utpekt til rapporterende medlemsstat og
framla 19. juni 2009 for Kommisjonen rapporten fra
vedkommende myndighet sammen med en anbefaling,
i samsvar med artikkel 14 nr. 4 og 6 i forordning (EF)
nr. 1451/2007.
Rapporten fra vedkommende myndighet ble gjennomgått
av medlemsstatene og Kommisjonen. Resultatet
av gjennomgåelsen ble i samsvar med artikkel 15
nr. 4 i forordning (EF) nr. 1451/2007 innarbeidet i
en vurderingsrapport innenfor Den faste komité for
biocidprodukter 18. februar 2011.
Det framgår av undersøkelsene som er foretatt,
at biocidprodukter som brukes som insektmidler,
middmidler og produkter til bekjempelse av andre leddyr,
og som inneholder abamektin, kan forventes å oppfylle
kravene fastsatt i artikkel 5 i direktiv 98/8/EF. Abamektin
bør derfor oppføres i vedlegg I til nevnte direktiv.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 175 av 2.7.2011, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 48/2012 av 30. mars 2012 om endring
av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og
sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av
2.8.2012, s. 32.
(1) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1.
2
( ) EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3

10) Før et aktivt stoff blir oppført i vedlegg I til direktiv 98/8/
EF, bør medlemsstatene og berørte parter få en rimelig frist
slik at de kan forberede seg på å oppfylle de nye kravene
som oppføringen medfører, og for å sikre at søkere som
har utarbeidet saksmapper, fullt ut kan utnytte den tiårige
datasikringsperioden, som i samsvar med artikkel 12 nr. 1
bokstav c) ii) i direktiv 98/8/EF starter samme dag som
stoffet oppføres.

11) Etter oppføringen bør medlemsstatene få en rimelig frist
til å gjennomføre artikkel 16 nr. 3 i direktiv 98/8/EF.

Nr. 47/568
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12) Direktiv 98/8/EF bør derfor endres.

13) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse
fra Den faste komité for biocidprodukter

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

25.8.2016

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.
2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.
Artikkel 3

Artikkel 1
Vedlegg I til direktiv 98/8/EF endres i samsvar med vedlegget
til dette direktiv.
Artikkel 2
Innarbeiding i nasjonal lovgivning
1. Medlemsstatene skal innen 30. juni 2012 vedta og
kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å
etterkomme dette direktiv.

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.
Artikkel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 1. juli 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. juli 2013.

President

«43

Nr.

Abamektin

Vanlig navn

høyst 80 g/kg

Avermektin B1b:

minst 830 g/kg

Avermektin B1a:

minst 900 g/kg

Abamektin:

Det aktive stoffet skal
oppfyllefølgende krav
til renhet:

Minste renhet av
det aktive stoffet i
biocidproduktet slik det
bringes i omsetning

1. juli 2013

Oppføringsdato

30. juni 2015

Frist for samsvar med
artikkel 16 nr. 3 (unntatt
produkter som inneholder
mer enn ett aktivt stoff, her
skal fristen for samsvar med
artikkel 16 nr. 3 være den
fristen som fastsettes i det
siste vedtaket om oppføring av
produktets aktive stoffer)

30. juni 2023

Oppføringen
utløper

18

Produkt
type

Godkjenningene gis under forutsetning av at
det treffes hensiktsmessige risikoreduserende
tiltak. Det skal særlig treffes hensiktsmessige
risikoreduserende tiltak for at den potensielle
eksponeringen av barn skal bli minst mulig.»

Produkter som brukes på en slik måte at utslipp
til et renseanlegg ikke kan unngås i slike
mengder at det i henhold til risikovurderingen på
unionsplan innebærer uakseptable risikoer, skal
ikke godkjennes, med mindre det framlegges
opplysninger som viser at produktet kommer
til å oppfylle kravene i artikkel 5 og vedlegg
VI, om nødvendig ved anvendelse av egnede
risikoreduserende tiltak.

Når medlemsstatene i samsvar med artikkel 5 og
vedlegg VI vurderer søknaden om godkjenning
av et produkt, skal de, når det er relevant for
det aktuelle produktet, vurdere de bruksom
rådene eller eksponeringsscenarioene og de
risikoene for befolkningsgrupper og deler av
miljøet som ikke på en representativ måte er blitt
behandlet i risikovurderingen på unionsplan.

Særlige bestemmelser(*)

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

IUPAC-betegnelse: (10E,14E,16E,22Z)(1R,4S,5’S,6S,6’R,8R,12S,13S,20R,21
R,24S)-21,24-dihydroksy-6’-isopropyl5’,11,13,22-tetrametyl-2-okso-3,7,19tr iok s a-te tr as yk lo[ 1 5.6 . 1.1 4, 8 . 0 2 0, 24 ]
pentakosa-0,14,16,22-tetraen-6-spiro-2’(5’,6’-dihydro-2’H-pyran)-12-yl

Avermektin B1b:

CAS-nr. 65195-55-3

EF-nr. 265-610-3

IUPAC-betegnelse: (10E,14E,16E,22Z)(1R,4S,5’S,6S,6’R,8R,12S,13S,20R,21R,
24S)-6’-[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroksy5’,11,13,22-tetrametyl-2-okso-3,7,19trioksa-tetrasyklo[15.6.1.14,8.020,24]
pentakosa-10,14,16,22-tetraen-6-spiro2’-(5’,6’-dihydro-2’H-pyran)-12-yl
2,6-dideoksy-4-O-(2,6-dideoksy-3-Ometyl-α-L-arabino-heksopyranosyl)-3-Ometyl-α-L-arabinohekso-pyranosid

Avermektin B1a:

CAS-nr. 71751-41-2

EF-nr.: ikke relevant

IUPAC-betegnelse: ikke relevant

Abamektin:

Abamektin er en blanding av avermektin
B1a og avermektin B1b

IUPAC-betegnelse
Identifikasjonsnummer

I vedlegg I til direktiv 98/8/EF tilføyes følgende post:

VEDLEGG

25.8.2016
Nr. 47/569

(*)

Vanlig navn

EF-nr. 265-611-9
CAS-nr. 65195-56-4

2-6-dideoksy-4-O-(2,6-dideoksy-3-Ometyl-α-L-arabino-heksopyranosyl)-3-Ometyl-α-L-arabino-heksopyranosid

IUPAC-betegnelse
Identifikasjonsnummer

Minste renhet av
det aktive stoffet i
biocidproduktet slik det
bringes i omsetning
Oppføringsdato

Oppføringen
utløper

Produkt
type
Særlige bestemmelser(*)

Når det gjelder gjennomføringen av fellesprinsippene i vedlegg VI, er innholdet og konklusjonene i vurderingsrapportene tilgjengelige på Kommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.

Nr.

Frist for samsvar med
artikkel 16 nr. 3 (unntatt
produkter som inneholder
mer enn ett aktivt stoff, her
skal fristen for samsvar med
artikkel 16 nr. 3 være den
fristen som fastsettes i det
siste vedtaket om oppføring av
produktets aktive stoffer)

Nr. 47/570
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
25.8.2016

25.8.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONSDIREKTIV 2011/69/EU

Nr. 47/571

2016/EØS/47/81

av 1. juli 2011
om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av
imidakloprid som et aktivt stoff i vedlegg I(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —
under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

inneholder imidakloprid, kan forventes å oppfylle kravene
fastsatt i artikkel 5 i direktiv 98/8/EF. Imidakloprid bør
derfor oppføres i vedlegg I til nevnte direktiv.
6)

Det er ikke foretatt en vurdering av alle mulige
bruksområder på unionsplan. Medlemsstatene bør derfor
vurdere de bruksområdene eller eksponeringsscenarioene
og risikoene for de befolkningsgruppene og delene av
miljøet som ikke er behandlet på en representativ måte
i risikovurderingen på unionsplan, og ved tildeling av
produktgodkjenninger sikre at det treffes hensiktsmessige
tiltak eller innføres særlige vilkår for å redusere de påviste
risikoene til et akseptabelt nivå.

7)

På bakgrunn av påviste risikoer for miljøet i vann bør
det kreves at produkter ikke godkjennes for bruk i
husdyrlokaler dersom utslipp til et renseanlegg eller
direkte utslipp til overflatevann ikke kan forebygges,
med mindre det framlegges opplysninger som viser
at produktet kommer til å oppfylle kravene i artikkel 5
i og vedlegg VI til direktiv 98/8/EF, om nødvendig ved
anvendelse av hensiktsmessige risikoreduserende tiltak.

8)

På bakgrunn av resultatene i vurderingsrapporten bør
det i forbindelse med produktgodkjenningen stilles krav
om risikoreduserende tiltak. På bakgrunn av den mulige
risikoen for ikke-yrkesbrukere bør det særlig treffes
hensiktsmessige risikoreduserende tiltak for å redusere
den potensielle eksponeringen av barn.

9)

På bakgrunn av konklusjonene med hensyn til mulig
indirekte eksponering av mennesker gjennom inntak av
næringsmidler, bør det videre kreves at det i relevante
tilfeller undersøkes om det er behov for å fastsette nye
eller endre eksisterende grenseverdier for restmengder
i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i
Fellesskapet for å fastsette grenseverdier for restmengder
av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av
animalsk opprinnelse, om oppheving av rådsforordning
(EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlamentsog rådsdirektiv (EF) 2001/82 og europaparlamentsog rådsforordning (EF) nr. 726/2004(3) eller
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(4). Det bør treffes tiltak for å
sikre at de gjeldende grenseverdiene for restmengder ikke
overskrides.

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF
av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter(1),
særlig artikkel 16 nr. 2 annet ledd, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

I kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 4. desember
2007 om annen fase av det tiårige arbeidsprogrammet nevnt
i artikkel 16 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/
EF om markedsføring av biocidprodukter(2) ble det
fastsatt en liste over aktive stoffer som skal vurderes med
henblikk på en mulig oppføring i vedlegg I, IA eller IB til
direktiv 98/8/EF. Denne listen omfatter imidakloprid.

2)

I henhold til forordning (EF) nr. 1451/2007 er imidakloprid
blitt vurdert i samsvar med artikkel 11 nr. 2 i direktiv 98/8/
EF for bruk i produkttype 18, insektmidler, middmidler
og produkter til bekjempelse av andre leddyr, som definert
i vedlegg V til nevnte direktiv.

3)

Tyskland ble utpekt til rapporterende medlemsstat og
framla 15. september 2008 for Kommisjonen rapporten
fra vedkommende myndighet sammen med en anbefaling
i samsvar med artikkel 14 nr. 4 og 6 i forordning (EF)
nr. 1451/2007.

4)

Rapporten fra vedkommende myndighet ble gjennomgått
av medlemsstatene og Kommisjonen. Resultatet
av gjennomgåelsen ble i samsvar med artikkel 15
nr. 4 i forordning (EF) nr. 1451/2007 innarbeidet i
en vurderingsrapport innenfor Den faste komité for
biocidprodukter 16. desember 2010.

5)

Det framgår av undersøkelsene som er foretatt, at
biocidprodukter som brukes som insektmidler, middmidler
og produkter til bekjempelse av andre leddyr, og som

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 175 av 2.7.2011, s. 24, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 48/2012 av 30. mars 2012 om endring
av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og
sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av
2.8.2012, s. 32.
(1) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1.
2
( ) EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3.

(3)
(4)

EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11.
EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1.

Nr. 47/572

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

10) Det er viktig at bestemmelsene i dette direktiv får
anvendelse samtidig i alle medlemsstater for å sikre lik
behandling av biocidprodukter som finnes på markedet,
og som inneholder det aktive stoffet imidakloprid, og
for at markedet for biocidprodukter i alminnelighet skal
fungere riktig.
11) Før et aktivt stoff blir oppført i vedlegg I til direktiv 98/8/
EF, bør medlemsstatene og berørte parter få en rimelig
frist slik at de kan forberede seg på å oppfylle de nye
kravene som oppføringen medfører, og for å sikre at
søkere som har utarbeidet saksmapper, fullt ut kan utnytte
den tiårige datasikringsperioden, som i samsvar med
artikkel 12 nr. 1 bokstav c) ii) i direktiv 98/8/EF starter på
samme dag som stoffet oppføres.
12) Etter oppføringen bør medlemsstatene få en rimelig frist
til å gjennomføre artikkel 16 nr. 3 i direktiv 98/8/EF.
13) Direktiv 98/8/EF bør derfor endres.
14) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse
fra Den faste komité for biocidprodukter

25.8.2016

Artikkel 2
Innarbeiding i nasjonal lovgivning
1. Medlemsstatene skal innen 30. juni 2012 vedta og
kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å
etterkomme dette direktiv.
De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. juli 2013.
Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.
2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.
Artikkel 3
Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.
Artikkel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 1. juli 2011.
VEDTATT DETTE DIREKTIV:
Artikkel 1
Vedlegg I til direktiv 98/8/EF endres i samsvar med vedlegget
til dette direktiv.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

imidakloprid

«42

CAS-nr. 138261-41-3

EF-nr. 428-040-8

(2E)-1-[(6-klorpyridin-3-yl)
metyl]-N-nitroimidazolidin-2imin

970 g/kg

Minste renhet av
det aktive stoffet
i biocidproduktet
slik det bringes i
omsetning

1. juli 2013

Oppføringsdato

30. juni 2015

Frist for samsvar med
artikkel 16 nr. 3 (unntatt
produkter som inneholder
mer enn ett aktivt stoff, her
skal fristen for samsvar med
artikkel 16 nr. 3 være den
fristen som fastsettes i det
siste vedtaket om oppføring av
produktets aktive stoffer)

30. juni 2023

Oppføringen
utløper

18

Produkttype

Når det gjelder produkter som inneholder imidakloprid
som det kan forekomme rester av i næringsmidler eller
fôr, skal medlemsstatene undersøke om det er behov for
å fastsette nye eller endre eksisterende grenseverdier
for restmengder i samsvar med forordning (EF)
nr. 470/2009 eller forordning (EF) nr. 396/2005, og
treffe alle nødvendige risikoreduserende tiltak for å
sikre at de gjeldende grenseverdiene for restmengder
ikke overskrides.»

Godkjenningene gis under forutsetning av at det treffes
hensiktsmessige risikoreduserende tiltak. Det skal
særlig treffes hensiktsmessige risikoreduserende tiltak
for at den potensielle eksponeringen av barn skal bli
minst mulig.

Produkter skal ikke godkjennes for bruk i husdyrlokaler
dersom utslipp til et renseanlegg eller direkte utslipp
til overflatevann ikke kan forebygges, med mindre
det framlegges opplysninger som viser at produktet
kommer til å oppfylle kravene i artikkel 5 og vedlegg VI,
om nødvendig ved anvendelse av hensiktsmessige
risikoreduserende tiltak.

Når medlemsstatene i samsvar med artikkel 5 og
vedlegg VI vurderer søknaden om godkjenning av et
produkt, skal de, når det er relevant for det aktuelle
produktet, vurdere de bruksområdene eller ekspo
neringsscenarioene og de risikoene for befolknings
grupper og deler av miljøet som ikke på en represen
tativ måte er blitt behandlet i risikovurderingen på
unionsplan.

Særlige bestemmelser(*)

(*) Når det gjelder gjennomføringen av fellesprinsippene i vedlegg VI, er innholdet og konklusjonene i vurderingsrapportene tilgjengelige på Kommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.

Vanlig navn

Nr.

IUPAC-betegnelse,
identifikasjonsnummer

I vedlegg I til direktiv 98/8/EF tilføyes følgende post:

VEDLEGG

25.8.2016
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 47/573

Nr. 47/574

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONSDIREKTIV 2011/78/EU

25.8.2016

2016/EØS/47/82

av 20. september 2011
om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av Bacillus
thuringiensis subsp. israelensis serotype H14, stamme AM65-52, som et aktivt stoff i vedlegg I(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

4)

Rapporten fra vedkommende myndighet ble gjennomgått
av medlemsstatene og Kommisjonen. Resultatet
av gjennomgåelsen ble i samsvar med artikkel 15
nr. 4 i forordning (EF) nr. 1451/2007 innarbeidet i
en vurderingsrapport innenfor Den faste komité for
biocidprodukter 6. mai 2011.

5)

Det framgår av undersøkelsene som er foretatt,
at biocidprodukter som brukes som insektmidler,
middmidler og produkter til bekjempelse av andre
leddyr, og som inneholder Bacillus thuringiensis
subsp. israelensis serotype H14, stamme AM65-52,
kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 i
direktiv 98/8/EF. Bacillus thuringiensis subsp. israelensis
serotype H14, stamme AM65-52, bør derfor oppføres i
vedlegg I til nevnte direktiv.

6)

Det er ikke foretatt en vurdering av alle mulige
bruksområder på unionsplan. Medlemsstatene bør derfor
vurdere de bruksområdene eller eksponeringsscenarioene
og risikoene for de befolkningsgruppene og delene av
miljøet som ikke er behandlet på en representativ måte
i risikovurderingen på unionsplan, og ved tildeling av
produktgodkjenninger sikre at det treffes hensiktsmessige
tiltak eller innføres særlige vilkår for å redusere de påviste
risikoene til et akseptabelt nivå.

7)

På bakgrunn av de mulige risikoene ved yrkesmessig bruk
uten personlig verneutstyr bør produktgodkjenninger
for yrkesmessig bruk derfor bare tildeles ved bruk med
egnet personlig verneutstyr, med mindre det i søknaden
om produktgodkjenning godtgjøres at risikoen for
yrkesbrukere kan reduseres til et akseptabelt nivå på
andre måter.

8)

På bakgrunn av mulig indirekte eksponering av
mennesker gjennom inntak av næringsmidler som
et resultat av de bruksområdene som ble lagt fram i
vurderingen, bør det videre kreves at det i relevante
tilfeller undersøkes om det er behov for å fastsette nye
eller endre eksisterende grenseverdier for restmengder
i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i
Fellesskapet for å fastsette grenseverdier for restmengder
av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av

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)

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. Denne listen omfatter Bacillus thuringiensis
subsp. israelensis serotype H14.

I henhold til forordning (EF) nr. 1451/2007 er stamme
AM65-52 av Bacillus thuringiensis subsp. israelensis
serotype H14 blitt vurdert i samsvar med artikkel 11 nr. 2
i direktiv 98/8/EF for bruk i produkttype 18, insektmidler,
middmidler og produkter til bekjempelse av andre leddyr,
som definert i vedlegg V til nevnte direktiv. Stamme SA3A
av Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotype H14
vurderes fortsatt for bruk i nevnte produkttype.

Italia ble utpekt til rapporterende medlemsstat og
framla 11. juli 2008 for Kommisjonen rapporten fra
vedkommende myndighet sammen med en anbefaling
i samsvar med artikkel 14 nr. 4 og 6 i forordning (EF)
nr. 1451/2007.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 243 av 21.9.2011, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2012 av 30. mars 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving
og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43
av 2.8.2012, s. 34.
(1) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1.
(2) EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3.

25.8.2016

9)

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 47/575

animalsk opprinnelse, om oppheving av rådsforordning
(EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlamentsog rådsdirektiv (EF) 2001/82 og europaparlamentsog rådsforordning (EF) nr. 726/2004(1) eller
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(2). Det bør treffes tiltak for å
sikre at de gjeldende grenseverdiene for restmengder ikke
overskrides.

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Bestemmelsene i dette direktiv bør få anvendelse
samtidig i alle medlemsstater for å sikre lik behandling
på unionsmarkedet av biocidprodukter som inneholder
det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. israelensis
serotype H14, stamme AM65-52, og for at markedet for
biocidprodukter i alminnelighet skal fungere riktig.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. oktober 2013.

10) Før et aktivt stoff blir oppført i vedlegg I til direktiv 98/8/
EF, bør medlemsstatene og berørte parter få en rimelig
frist slik at de kan forberede seg på å oppfylle de nye
kravene som oppføringen medfører, og for å sikre at
søkere som har utarbeidet saksmapper, fullt ut kan utnytte
den tiårige datasikringsperioden, som i samsvar med
artikkel 12 nr. 1 bokstav c) ii) i direktiv 98/8/EF starter
samme dag som stoffet oppføres.

Artikkel 1
Vedlegg I til direktiv 98/8/EF endres i samsvar med vedlegget
til dette direktiv.
Artikkel 2
1. Medlemsstatene skal innen 30. september 2012 vedta
og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å
etterkomme dette direktiv.

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.
2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.
Artikkel 3
Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.
Artikkel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

11) Etter oppføringen bør medlemsstatene få en rimelig frist
til å gjennomføre artikkel 16 nr. 3 i direktiv 98/8/EF.

12) Direktiv 98/8/EF bør derfor endres.

13) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse
fra Den faste komité for biocidprodukter –

(1)
(2)

EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11.
EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1.

Utferdiget i Brussel, 20. september 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

Vanlig navn

Ikke relevant

Identifikasjonsnummer

Ingen relevante
urenheter

Minste renhet av
det aktive stoffet
i biocidproduktet
slik det bringes i
omsetning

1.oktober 2013

Oppføringsdato

30. september 2015

Frist for samsvar med
artikkel 16 nr. 3 (unntatt
produkter som inneholder
mer enn ett aktivt stoff, her
skal fristen for samsvar
med artikkel 16 nr. 3 være
den fristen som fastsettes
i det siste vedtaket om
oppføring av produktets
aktive stoffer)

30. september
2023

Oppføringen
utløper

18

Produkt
type

Når det gjelder produkter som inneholder Bacillus thuringiensis
subsp. israelensis serotype H14, stamme AM65-52, som det
kan forekomme restmengder av i næringsmidler eller fôr, skal
medlemsstatene undersøke om det er behov for å fastsette
nye eller endre eksisterende grenseverdier for restmengder i
samsvar med forordning (EF) nr. 470/2009 eller forordning
(EF) nr. 396/2005, og treffe alle nødvendige risikoreduserende
tiltak for å sikre at de gjeldende grenseverdiene for restmengder
ikke overskrides.»

Produkter som er godkjent for yrkesmessig bruk, skal brukes
sammen med egnet personlig verneutstyr, med mindre det
godtgjøres i søknaden om produktgodkjenning at risikoen for
yrkesmessige brukere kan reduseres til et akseptabelt nivå på
andre måter.

Når medlemsstatene i samsvar med artikkel 5 og vedlegg VI
vurderer søknaden om godkjenning av et produkt, skal de,
når det er relevant for det aktuelle produktet, vurdere de
bruksområdene eller eksponeringsscenarioene og de risikoene
for befolkningsgrupper og deler av miljøet som ikke på en
representativ måte er blitt behandlet i risikovurderingen på
unionsplan.

Særlige bestemmelser(*)

(*) Når det gjelder gjennomføringen av fellesprinsippene i vedlegg VI, er innholdet og konklusjonene i vurderingsrapportene tilgjengelige på Kommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.

«46 Bacillus
thuringiensis
subsp.
israelensis
serotype
H14, stamme
AM65-52

Nr.

IUPAC-betegnelse

I vedlegg I til direktiv 98/8/EF tilføyes følgende post:

VEDLEGG

Nr. 47/576
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
25.8.2016

25.8.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 47/577

2016/EØS/47/83

KOMMISJONSDIREKTIV 2011/79/EU
av 20. september 2011

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av fipronil
som et aktivt stoff i vedlegg I(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

6)

Det er ikke foretatt en vurdering av alle mulige
bruksområder på unionsplan, som bare omfatter
yrkesmessig bruk innendørs med anvendelse på steder
som vanligvis er utilgjengelige for mennesker og husdyr
etter anvendelsen. Det bør derfor kreves at medlemsstatene
vurderer de bruksområdene eller eksponeringsscenarioene
og risikoene for de befolkningsgruppene og delene av
miljøet som ikke er behandlet på en representativ måte
i risikovurderingen på unionsplan, og ved tildeling av
produktgodkjenninger sikre at det treffes hensiktsmessige
tiltak eller innføres særlige vilkår for å redusere de påviste
risikoene til et akseptabelt nivå.

7)

Det er viktig at bestemmelsene i dette direktiv får
anvendelse samtidig i alle medlemsstater for å sikre lik
behandling på unionsmarkedet av biocidprodukter som
inneholder det aktive stoffet fipronil, og for at markedet
for biocidprodukter i alminnelighet skal fungere riktig.

8)

Før et aktivt stoff blir oppført i vedlegg I til direktiv 98/8/
EF, bør medlemsstatene og berørte parter få en rimelig
frist slik at de kan forberede seg på å oppfylle de nye
kravene som oppføringen medfører, og for å sikre at
søkere som har utarbeidet saksmapper, fullt ut kan utnytte
den tiårige datasikringsperioden, som i samsvar med
artikkel 12 nr. 1 bokstav c) ii) i direktiv 98/8/EF starter
samme dag som stoffet oppføres.

9)

Etter oppføringen bør medlemsstatene få en rimelig frist
til å gjennomføre artikkel 16 nr. 3 i direktiv 98/8/EF.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF
av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter(1),
særlig artikkel 16 nr. 2 annet ledd, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

I kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av
4. desember 2007 om annen fase av det tiårige
arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om
markedsføring av biocidprodukter(2) ble det fastsatt en
liste over aktive stoffer som skal vurderes med henblikk
på en mulig oppføring i vedlegg I, IA eller IB til direktiv
98/8/EF. Fipronil er oppført på denne listen for bruk i
produkttype 18, insektmidler, middmidler og produkter
til bekjempelse av andre leddyr, som definert i vedlegg V
til nevnte direktiv.

2)

I henhold til forordning (EF) nr. 1451/2007 er fipronil
blitt vurdert i samsvar med artikkel 11 nr. 2 i direktiv
98/8/EF for bruk i produkttype 18.

3)

Frankrike ble utpekt til rapporterende medlemsstat og
framla 6. februar 2009 for Kommisjonen rapporten fra
vedkommende myndighet sammen med en anbefaling
i samsvar med artikkel 14 nr. 4 og 6 i forordning (EF)
nr. 1451/2007.

4)

5)

Rapporten fra vedkommende myndighet ble gjennomgått
av medlemsstatene og Kommisjonen. Resultatet
av gjennomgåelsen ble i samsvar med artikkel 15
nr. 4 i forordning (EF) nr. 1451/2007 innarbeidet i
en vurderingsrapport innenfor Den faste komité for
biocidprodukter 6. mai 2011.
Det framgår av de vurderingene som er foretatt, at
biocidprodukter som brukes som insektmidler, og som
inneholder fipronil, kan forventes å oppfylle kravene
fastsatt i artikkel 5 i direktiv 98/8/EF. Fipronil bør derfor
oppføres i vedlegg I til nevnte direktiv.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 243 av 21.9.2011, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2012 av 30. mars 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving
og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43
av 2.8.2012, s. 34.
(1) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1.
(2) EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3.

10) Direktiv 98/8/EF bør derfor endres.

11) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse
fra Den faste komité for biocidprodukter

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
Vedlegg I til direktiv 98/8/EF endres i samsvar med vedlegget
til dette direktiv.

Nr. 47/578

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

25.8.2016

Artikkel 2

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal innen 30. september 2012 vedta
og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å
etterkomme dette direktiv.

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

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. oktober 2013.
Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.
2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Brussel, 20. september 2011.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

fipronil

«47

CAS-nr. 120068-37-3

EF-nr. 424-610-5

(±)-5-amino-1(2,6-diklor-α,α,α,trifluor-p-tolyl)4-trifluorometylsulfinylpyrazol-3karbonitril (1:1)

Identifikasjonsnummer

IUPAC-betegnelse

950 g/kg

1. oktober 2013

Oppføringsdato

30. september 2015

Frist for samsvar med artikkel 16
nr. 3 (unntatt produkter som
inneholder mer enn ett aktivt stoff,
her skal fristen for samsvar med
artikkel 16 nr. 3 være den fristen
som fastsettes i det siste vedtaket
om oppføring av produktets aktive
stoffer)

30. september 2023

Oppføringen utløper

18

Produkt
type

Det er bare yrkesmessig bruk innendørs med
anvendelse på steder som vanligvis er utilgjengelige
for mennesker og husdyr etter anvendelsen, som
inngår i risikovurderingen på unionsplan. Når
medlemsstatene i samsvar med artikkel 5 og
vedlegg VI vurderer søknaden om godkjenning
av et produkt, skal de, når det er relevant for det
aktuelle produktet, vurdere de bruksområdene eller
eksponeringsscenarioene og de risikoene for
befolkningsgrupper og deler av miljøet som
ikke på en representativ måte er blitt behandlet i
risikovurderingen på unionsplan.»

Særlige bestemmelser(*)

(*) Når det gjelder gjennomføringen av fellesprinsippene i vedlegg VI, er innholdet og konklusjonene i vurderingsrapportene tilgjengelige på Kommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.

Vanlig
navn

Nr.

Minste renhet av
det aktive stoffet
i biocidproduktet
slik det bringes i
omsetning

I vedlegg I til direktiv 98/8/EF tilføyes følgende post:

VEDLEGG

25.8.2016
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 47/579

Nr. 47/580
25.8.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONSDIREKTIV 2011/80/EU

25.8.2016
Nr.
47/580

2016/EØS/47/84

av 20. september 2011
om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av
lambdacyhalotrin som et aktivt stoff i vedlegg I(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

6)

Det er ikke foretatt en vurdering av alle mulige
bruksområder på unionsplan. Medlemsstatene bør derfor
vurdere de bruksområdene eller eksponeringsscenarioene
og risikoene for de befolkningsgruppene og delene av
miljøet som ikke er behandlet på en representativ måte
i risikovurderingen på unionsplan, og ved tildeling av
produktgodkjenninger sikre at det treffes hensiktsmessige
tiltak eller innføres særlige vilkår for å redusere de påviste
risikoene til et akseptabelt nivå.

7)

På bakgrunn av de påviste risikoene for økosystemer i vann
og på land når produkter slippes ut til et renseanlegg, er det
hensiktsmessig å kreve at produkter ikke godkjennes for
slik bruk, med mindre det framlegges opplysninger som
viser at produktet kommer til å oppfylle kravene i artikkel
5 i og vedlegg VI til direktiv 98/8/EF, om nødvendig ved
anvendelse av hensiktsmessige risikoreduserende tiltak.

8)

På bakgrunn av risikoene ved yrkesmessig bruk uten
personlig verneutstyr bør produktgodkjenninger for
yrkesmessig bruk derfor bare tildeles ved bruk med
egnet personlig verneutstyr, med mindre det i søknaden
om produktgodkjenning godtgjøres at risikoen for
yrkesbrukere kan reduseres til et akseptabelt nivå på
andre måter.

9)

På bakgrunn av mulig indirekte eksponering av mennesker
gjennom inntak av næringsmidler, bør det videre kreves
at det i relevante tilfeller undersøkes om det er behov
for å fastsette nye eller endre eksisterende grenseverdier
for restmengder i samsvar med europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om
framgangsmåter i Fellesskapet for å fastsette grenseverdier
for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer i
næringsmidler av animalsk opprinnelse, om oppheving
av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring
av europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) 2001/82 og
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(3)
eller 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(4). Det bør treffes tiltak for å
sikre at de gjeldende grenseverdiene for restmengder ikke
overskrides.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF
av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter(1),
særlig artikkel 16 nr. 2 annet ledd, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

I kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av
4. desember 2007 om annen fase av det tiårige
arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om
markedsføring av biocidprodukter(2) ble det fastsatt en
liste over aktive stoffer som skal vurderes med henblikk
på en mulig oppføring i vedlegg I, IA eller IB til direktiv
98/8/EF. Denne listen omfatter lambdacyhalotrin.

2)

I henhold til forordning (EF) nr. 1451/2007 er
lambdacyhalotrin blitt vurdert i samsvar med artikkel 11
nr. 2 i direktiv 98/8/EF for bruk i produkttype 18,
insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse av
andre leddyr, som definert i vedlegg V til nevnte direktiv.

3)

Sverige ble utpekt til rapporterende medlemsstat og
framla 8. september 2008 for Kommisjonen rapporten fra
vedkommende myndighet sammen med en anbefaling,
i samsvar med artikkel 14 nr. 4 og 6 i forordning (EF)
nr. 1451/2007.

4)

Rapporten fra vedkommende myndighet ble gjennomgått
av medlemsstatene og Kommisjonen. Resultatet
av gjennomgåelsen ble i samsvar med artikkel 15
nr. 4 i forordning (EF) nr. 1451/2007 innarbeidet i
en vurderingsrapport innenfor Den faste komité for
biocidprodukter 6. mai 2011.

5)

Det framgår av undersøkelsene som er foretatt,
at biocidprodukter som brukes som insektmidler,
middmidler og produkter til bekjempelse av andre leddyr,
og som inneholder lambdacyhalotrin, kan forventes å
oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 i direktiv 98/8/EF.
Lambdacyhalotrin bør derfor oppføres i vedlegg I til
nevnte direktiv.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 243 av 21.9.2011, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2012 av 30. mars 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving
og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43
av 2.8.2012, s. 34.
(1) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1.
(2) EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3.

(3)
(4)

EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11
EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1.

25.8.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

10) Det er viktig at bestemmelsene i dette direktiv får
anvendelse samtidig i alle medlemsstater for å sikre lik
behandling på unionsmarkedet av biocidprodukter som
inneholder det aktive stoffet lambdacyhalotrin, og for at
markedet for biocidprodukter i alminnelighet skal fungere
riktig.
11) Før et aktivt stoff blir oppført i vedlegg I til direktiv 98/8/
EF, bør medlemsstatene og berørte parter få en rimelig
frist slik at de kan forberede seg på å oppfylle de nye
kravene som oppføringen medfører, og for å sikre at
søkere som har utarbeidet saksmapper, fullt ut kan utnytte
den tiårige datasikringsperioden, som i samsvar med
artikkel 12 nr. 1 bokstav c) ii) i direktiv 98/8/EF starter
samme dag som stoffet oppføres.
12) Etter oppføringen bør medlemsstatene få en rimelig frist
til å gjennomføre artikkel 16 nr. 3 i direktiv 98/8/EF.
13) Direktiv 98/8/EF bør derfor endres.

Nr. 47/581

Artikkel 2
1. Medlemsstatene skal innen 30. september 2012 vedta og
kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å
etterkomme dette direktiv.
De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. oktober 2013.
Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.
2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de
viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.
Artikkel 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.

14) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse
fra Den faste komité for biocidprodukter –
Utferdiget i Brussel, 20. september 2011.
VEDTATT DETTE DIREKTIV:
Artikkel 1
Vedlegg I til direktiv 98/8/EF endres i samsvar med vedlegget
til dette direktiv.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

Vanlig navn

Identifikasjonsnummer

Oppføringsdato

1. oktober 2013

Minste renhet
av det aktive
stoffet i
biocidproduktet
slik det bringes
i omsetning

900 g/kg

30. september 2015

Frist for samsvar
med artikkel 16 nr. 3
(unntatt produkter som
inneholder mer enn ett
aktivt stoff, her skal
fristen for samsvar med
artikkel 16 nr. 3 være
den fristen som fastsettes
i det siste vedtaket om
oppføring av produktets
aktive stoffer)

30. september 2023

Oppføringen utløper

18

Produkt
type

Når det gjelder produkter som inneholder lambdacyhalotrin
som det kan forekomme restmengder av i næringsmidler
eller fôr, skal medlemsstatene undersøke om det er behov
for å fastsette nye eller endre eksisterende grenseverdier
for restmengder i samsvar med forordning (EF)
nr. 470/2009 eller forordning (EF) nr. 396/2005, og
treffe alle nødvendige risikoreduserende tiltak for å sikre
at de gjeldende grenseverdiene for restmengder ikke
overskrides.»

Produkter som er godkjent for yrkesmessig bruk, må
brukes sammen med egnet personlig verneutstyr, med
mindre det godtgjøres i søknaden om produktgodkjenning
at risikoen for yrkesmessige brukere kan reduseres til et
akseptabelt nivå på andre måter.

Produkter som brukes på en slik måte at utslipp til et
renseanlegg ikke kan unngås, godkjennes ikke, med
mindre det framlegges opplysninger som viser at produktet
kommer til å oppfylle kravene i artikkel 5 og vedlegg
VI, om nødvendig ved anvendelse av hensiktsmessige
risikoreduserende tiltak.

Når medlemsstatene i samsvar med artikkel 5 og vedlegg VI
vurderer søknaden om godkjenning av et produkt, skal
de, når det er relevant for det aktuelle produktet, vurdere
de bruksområdene eller eksponeringsscenarioene og de
risikoene for befolkningsgrupper og deler av miljøet
som ikke på en representativ måte er blitt behandlet i
risikovurderingen på unionsplan.

Særlige bestemmelser(*)

(*) Når det gjelder gjennomføringen av fellesprinsippene i vedlegg VI, er innholdet og konklusjonene i vurderingsrapportene tilgjengelige på Kommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.

EF-nr. 415-130-7

CAS-nr. 91465-08-6

«48 lambdacyha Reaksjonsblanding av (R)-α-cyanolotrin
3-fenoksybenzyl (1S,3S)-3-[(Z)-2klor-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2dimetylcyklopropankarboksylat og
(S)-α-cyano-3-fenoksybenzyl (1R,3R)3-[(Z)-2-klor-3,3,3-trifluoropropenyl]2,2-dimetylcyklopropankarboksylat
(1:1)

Nr.

IUPAC-betegnelse

I vedlegg I til direktiv 98/8/EF tilføyes følgende post:

VEDLEGG

Nr. 47/582
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
25.8.2016

25.8.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONSDIREKTIV 2011/81/EU

Nr. 47/583

2016/EØS/47/85

av 20. september 2011
om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av
deltametrin som et aktivt stoff i vedlegg I(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

6)

Det er ikke foretatt en vurdering av alle mulige
bruksområder på unionsplan. Medlemsstatene bør derfor
vurdere de bruksområdene eller eksponeringsscenarioene
og risikoene for de befolkningsgruppene og delene av
miljøet som ikke er behandlet på en representativ måte
i risikovurderingen på unionsplan, og ved tildeling av
produktgodkjenninger sikre at det treffes hensiktsmessige
tiltak eller innføres særlige vilkår for å redusere de påviste
risikoene til et akseptabelt nivå.

7)

På bakgrunn av de påviste risikoene for økosystemer i vann
når produkter ble brukt til innendørs barrierebehandling
som førte til utslipp i et visst omfang til et renseanlegg, er
det hensiktsmessig å kreve at produkter ikke godkjennes
for bruk som fører til slike utslipp, med mindre det
framlegges opplysninger som viser at produktet kommer
til å oppfylle kravene i artikkel 5 i og vedlegg VI til
direktiv 98/8/EF, om nødvendig ved anvendelse av
hensiktsmessige risikoreduserende tiltak.

8)

Det er viktig at bestemmelsene i dette direktiv får
anvendelse samtidig i alle medlemsstater for å sikre
lik behandling på unionsmarkedet av biocidprodukter
som inneholder det aktive stoffet deltametrin, og for at
markedet for biocidprodukter i alminnelighet skal fungere
riktig.

9)

Før et aktivt stoff blir oppført i vedlegg I til direktiv 98/8/
EF, bør medlemsstatene og berørte parter få en rimelig
frist slik at de kan forberede seg på å oppfylle de nye
kravene som oppføringen medfører, og for å sikre at
søkere som har utarbeidet saksmapper, fullt ut kan utnytte
den tiårige datasikringsperioden, som i samsvar med
artikkel 12 nr. 1 bokstav c) ii) i direktiv 98/8/EF starter
samme dag som stoffet oppføres.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF
av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter(1),
særlig artikkel 16 nr. 2 annet ledd, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

I kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av
4. desember 2007 om annen fase av det tiårige
arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om
markedsføring av biocidprodukter(2) ble det fastsatt en
liste over aktive stoffer som skal vurderes med henblikk
på en mulig oppføring i vedlegg I, IA eller IB til direktiv
98/8/EF. Denne listen omfatter deltametrin.

2)

I henhold til forordning (EF) nr. 1451/2007 er deltametrin
blitt vurdert i samsvar med artikkel 11 nr. 2 i direktiv 98/8/
EF for bruk i produkttype 18, insektmidler, middmidler og
produkter til bekjempelse av andre leddyr, som definert i
vedlegg V til nevnte direktiv .

3)

Sverige ble utpekt til rapporterende medlemsstat og
framla 27. juni 2008 for Kommisjonen rapporten fra
vedkommende myndighet sammen med en anbefaling,
i samsvar med artikkel 14 nr. 4 og 6 i forordning (EF)
nr. 1451/2007.

4)

Rapporten fra vedkommende myndighet ble gjennomgått
av medlemsstatene og Kommisjonen. Resultatet
av gjennomgåelsen ble i samsvar med artikkel 15
nr. 4 i forordning (EF) nr. 1451/2007 innarbeidet i
en vurderingsrapport innenfor Den faste komité for
biocidprodukter 6. mai 2011.

5)

Det framgår av undersøkelsene som er foretatt,
at biocidprodukter som brukes som insektmidler,
middmidler og produkter til bekjempelse av andre leddyr,
og som inneholder deltametrin, kan forventes å oppfylle
kravene fastsatt i artikkel 5 i direktiv 98/8/EF. Deltametrin
bør derfor oppføres i vedlegg I til nevnte direktiv.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 243 av 21.9.2011, s. 16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2012 av 30. mars 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving
og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43
av 2.8.2012, s. 34.
(1) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1.
(2) EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3.

10) Etter oppføringen bør medlemsstatene få en rimelig frist
til å gjennomføre artikkel 16 nr. 3 i direktiv 98/8/EF.

11) Direktiv 98/8/EF bør derfor endres.

12) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse
fra Den faste komité for biocidprodukter
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VEDTATT DETTE DIREKTIV:
Artikkel 1

25.8.2016

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

Vedlegg I til direktiv 98/8/EF endres i samsvar med vedlegget
til dette direktiv.

Artikkel 3

Artikkel 2

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

1. Medlemsstatene skal innen 30. september 2012 vedta
og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å
etterkomme dette direktiv.

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. oktober 2013.

Utferdiget i Brussel, 20. september 2011.

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.

Artikkel 4

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

deltametrin

«49

EF-nr. 258-256-6

CAS-nr. 52918-63-5

(S)-α-cyano-3-fenoksybenzyl
(1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2dimetylcyclopropan karboksylat

Identifikasjonsnummer

985 g/kg

Minste renhet av
det aktive stoffet
i biocidproduktet
slik det bringes i
omsetning

1. oktober 2013

Oppføringsdato

30. september 2015

Frist for samsvar med
artikkel 16 nr. 3 (unntatt
produkter som inneholder
mer enn ett aktivt stoff, her
skal fristen for samsvar med
artikkel 16 nr. 3 være den
fristen som fastsettes i det
siste vedtaket om oppføring
av produktets aktive stoffer)

30. september 2023

Oppføringen utløper

18

Produkt
type

Produkter skal ikke godkjennes for behandlinger
innendørs som fører til utslipp til et renseanlegg i
et slikt omfang at det i henhold til risikovurderingen
på unionsplan innebærer uakseptable risikoer, med
mindre det framlegges opplysninger som viser at
produktet kommer til å oppfylle kravene i artikkel 5
og vedlegg VI, om nødvendig ved anvendelse av
hensiktsmessige risikoreduserende tiltak.»

Når medlemsstatene i samsvar med artikkel 5 og
vedlegg VI vurderer søknaden om godkjenning
av et produkt, skal de, når det er relevant for det
aktuelle produktet, vurdere de bruksområdene eller
eksponeringsscenarioene og de risikoene for
befolkningsgrupper og deler av miljøet som
ikke på en representativ måte er blitt behandlet i
risikovurderingen på unionsplan.

Særlige bestemmelser(*)

(*) Når det gjelder gjennomføringen av fellesprinsippene i vedlegg VI, er innholdet og konklusjonene i vurderingsrapportene tilgjengelige på Kommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.

Vanlig navn

Nr.

IUPAC-betegnelse

I vedlegg I til direktiv 98/8/EF tilføyes følgende post:

VEDLEGG

25.8.2016
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
Nr. 47/585

Nr. 47/586
25.8.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

25.8.2016
Nr.
47/586

2016/EØS/47/86

KOMMISJONSDIREKTIV 2010/79/EU
av 19. november 2010

om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/42/
EF om begrensning av utslippene av flyktige organiske forbindelser(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —
under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv
2004/42/EF av 21. april 2004 om begrensning av utslippene av
flyktige organiske forbindelser som skyldes bruk av organiske
løsemidler i visse malinger, lakker og produkter for lakkering
og omlakkering av kjøretøyer og om endring av rådsdirektiv
1999/13/EF (1), særlig artikkel 11,
og ut fra følgende betraktninger:
1)

Analysemetodene fastsatt i vedlegg III til direktiv
2004/42/EF bør for produktene som er omhandlet i
vedlegg I til direktivet, brukes til å bestemme samsvaret
med grenseverdiene for høyeste tillatte innhold av
flyktige organiske forbindelser (heretter kalt «VOC»),
som fastsatt i vedlegg II til direktivet. Nevnte metoder
bør tilpasses til den tekniske utvikling.

2)

ISO-metode 11890-2 ble revidert av Den internasjonale
standardiseringsorganisasjon i 2006, og den nye versjonen
bør inntas i vedlegg III til direktiv 2004/42/EF.

3)

ISO-metode 11890-2 fastslår at dersom reaktive
fortynningsmidler ikke er en del av utformingen av
produktet, og dersom VOC-innholdet er lik eller høyere
enn 15 masseprosent, er den enklere og billigere ISOmetode 11890-1 et akseptabelt alternativ. Nevnte metode
bør derfor tillates i henhold til direktiv 2004/42/EF for
å redusere prøvingskostnadene for medlemsstatene og
markedsdeltakere som berøres av nevnte direktiv.

4)

Direktiv 2004/42/EF bør derfor endres.

5)

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med
uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 12 nr. 3 i direktiv
2004/42/EF —

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 304 av 20.11.2010, s. 18, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 50/2012 av 30. mars 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr.
43 av 2.8.2012, s. 36.
(1) EUT L 143 av 30.4.2004, s. 87.

VEDTATT DETTE DIREKTIV:
Artikkel 1
Vedlegg III til direktiv 2004/42/EF erstattes med vedlegget til
dette direktiv.
Artikkel 2
Innarbeiding i nasjonal lovgivning
1. Medlemsstatene skal senest 10. juni 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.
Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises
til direktivet når de kunngjøres. Medlemsstatene skal fastsette
nærmere regler for henvisningen.
2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.
Artikkel 3
Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.
Artikkel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Brussel, 19. november 2010.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

25.8.2016
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VEDLEGG

«VEDLEGG III

METODER NEVNT I ARTIKKEL 3 NR. 1
Tillatt metode for produkter med VOC-innhold under 15 masseprosent når det ikke foreligger reaktive fortynningsmidler:
Parameter

VOC-innhold

Enhet

g/l

Prøve
Metode

Dato for offentliggjøring

ISO 11890-2

2006

Tillatte metoder for produkter med et VOC-innhold som er lik eller høyere enn 15 masseprosent dersom det ikke
foreligger reaktive fortynningsmidler:
Parameter

Enhet

Prøve
Metode

Dato for offentliggjøring

VOC-innhold

g/l

ISO 11890-1

2007

VOC-innhold

g/l

ISO 11890-2

2006

Tillatt metode for produkter med VOC-innhold når det foreligger reaktive fortynningsmidler:
Parameter

VOC innhold

Enhet

g/l

Prøve
Metode

Dato for offentliggjøring

ASTMD 2369

2003»

Nr. 47/588
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25.8.2016
Nr.
47/588

2016/EØS/47/87

KOMMISJONSDIREKTIV 2010/68/EU
av 22. oktober 2010
om endring av rådsdirektiv 96/98/EF om skipsutstyr(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
Artikkel 1
under henvisning til rådsdirektiv 96/98/EF av 20. desember
1996 om skipsutstyr(1), særlig artikkel 17, og

Vedlegg A til direktiv 96/98/EF erstattes med teksten i vedlegget
til dette direktiv.

ut fra følgende betraktninger:
Artikkel 2
1)

I forbindelse med direktiv 96/98/EF skal de internasjonale
konvensjoner og prøvingsstandarder anvendes i sin
ajourførte versjon.

2)

Ettersom det er gjort endringer i de internasjonale
konvensjoner og gjeldende prøvingsstandarder siden
6. april 2009, da direktiv 96/98/EF sist ble endret, bør
disse endringene av klarhetshensyn innarbeides i nevnte
direktiv.

3)

Den internasjonale sjøfartsorganisasjon og de europeiske
standardiseringsorganisasjonene har vedtatt standarder,
herunder detaljerte prøvingsstandarder, for en del av
utstyret som er oppført i vedlegg A.2 til direktiv 96/98/
EF, eller som selv om det ikke er oppført der, anses
relevant for nevnte direktivs formål. Dette utstyret bør
derfor tas med i vedlegg A.1 eller overføres fra vedlegg
A.2 til vedlegg A.1.

4)

Utstyr som er oppført med «Nytt» i kolonne 1 i vedlegg A.1,
eller som er overført fra vedlegg A.2 til vedlegg A.1, og som
ble produsert før datoen nevnt i artikkel 3 nr. 1 i samsvar med
de framgangsmåtene for typegodkjenning som allerede var
i kraft på en medlemsstats territorium før denne datoen, kan
bringes i omsetning og plasseres om bord på fellesskapsskip i
to år etter nevnte dato.

Artikkel 3
1. Medlemsstatene skal innen 10. desember 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 og en
sammenligningstabell som viser sammenhengen mellom disse
bestemmelsene og dette direktiv.

Direktiv 96/98/EF bør derfor endres.
De skal anvende disse bestemmelsene fra 10. desember 2011.

5)

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen for sjøsikkerhet og hindring av
forurensning fra skip (COSS) —

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 305 av 20.11.2010, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 51/2012 av 30. mars 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 37.
(1) EFT L 46 av 17.2.1997, s. 25.

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.

25.8.2016
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2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.
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Artikkel 5
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 22. oktober 2010.

Artikkel 4

For Kommisjonen

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

José Manuel BARROSO
President
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VEDLEGG
«VEDLEGG A

Forkortelser og bokstavord
A.1: Endring 1 med hensyn til standarddokumenter som ikke er utarbeidet av IMO.
A.2: Endring 2 med hensyn til standarddokumenter som ikke er utarbeidet av IMO.
AC: Rettelse med hensyn til standarddokumenter som ikke er utarbeidet av IMO.
CAT: Kategori av radarutstyr som definert i nr. 1.3 i IEC 62388 (2007).
Rundskr.: Rundskriv.
COLREG: Internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen.
COMSAR: IMOs underkomité for radiokommunikasjon og ettersøkning og redning.
EN: Europeisk standard.
ETSI: Det europeiske standardiseringsinstitutt for telekommunikasjoner.
FSS: Internasjonalt regelverk for brannvernsystemer.
FTP: Internasjonalt regelverk for brannprøvingsmetoder.
HSC: Internasjonale sikkerhetsregler for hurtiggående fartøyer.
IBC: Internasjonalt regelverk for bygging og utrustning av skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk.
ICAO: Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart.
IEC: Den internasjonale elektrotekniske standardiseringsorganisasjon.
IMO: Den internasjonale sjøfartsorganisasjon.
ISO: Den internasjonale standardiseringsorganisasjon.
ITU: Den internasjonale teleunion.
LSA: Redningsutstyr.
MARPOL: Den internasjonale konvensjon om hindring av forurensning fra skip.
MEPC: Komiteen for vern av havmiljøet.
MSC: IMOs sjøsikkerhetskomité.
NOx: Nitrogenoksider.
SOLAS: Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs.
SOx: Svoveloksider.
Reg.: Regel.
Res.: Resolusjon.
______

25.8.2016

25.8.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 47/591

VEDLEGG A.1
UTSTYR SOM DET ALLEREDE FINNES DETALJERTE PRØVINGSSTANDARDER FOR I
INTERNASJONALE DOKUMENTER
Merknader som gjelder hele vedlegg A.1
a) Generelt: I tillegg til de prøvingsstandarder som er uttrykkelig nevnt, finnes det i gjeldende krav i de internasjonale
konvensjonene og i de relevante IMO-resolusjonene og -rundskrivene et visst antall bestemmelser som skal
etterprøves ved typeprøvingen (typegodkjenningen), som fastsatt i modulene for samsvarsvurdering i vedlegg B.
b) Kolonne 1: Artikkel 2 i kommisjonsdirektiv 2009/26/EF(2) kan komme til anvendelse.
c) Kolonne 5: Når det vises til IMO-resolusjoner, dreier det seg om prøvingsstandardene i de relevante delene av
vedleggene til resolusjonene, ikke om bestemmelsene i selve resolusjonene.
d) Kolonne 5: Internasjonale konvensjoner og prøvingsstandarder anvendes i sin ajourførte versjon. For å gjøre det
mulig å bestemme nøyaktig hvilke standarder som er aktuelle, skal prøvingsrapportene, samsvarssertifikatene og
samsvarserklæringene angi hvilken prøvingsstandard som er anvendt, og versjonen av den.
e) Kolonne 5: Når to sett med standarder er atskilt med «eller», tilfredsstiller begge sett alle de krav som ved
prøvingen skal oppfylles med hensyn til IMOs ytelsesstandarder. Prøving av utstyr etter ett sett standarder er derfor
tilstrekkelig for å godtgjøre at det er i samsvar med kravene i de relevante internasjonale dokumentene. Når det er
brukt skilletegn (komma), gjelder derimot alle standardene som er nevnt.
f)

Kolonne 6: Når modul H forekommer, skal dette forstås som modul H pluss sertifikat for designkontroll.

g) Kravene i dette vedlegg berører ikke transportkravene i de internasjonale konvensjonene.
1.

Redningsutstyr
Merknader som gjelder avsnitt 1 — Redningsutstyr.
Kolonne 4: IMO MSC/rundskr. 980 får anvendelse unntatt i tilfeller der det er erstattet med de særlige dokumentene nevnt i kolonne 4.

Nr.

Betegnelse

SOLAS 74-regel
der det kreves
typegodkjenning

Gjeldende SOLAS 74-regler samt
relevante IMO-resolusjoner og
-rundskriv

Prøvingsstandarder

Moduler for
samsvarsvurdering

1

2

3

4

5

6

A.1/1.1

Livbøyer

– IMO-res. MSC.81(70).

B+D

– Reg. III/4,

– Reg. III/7,

– Reg. X/3.

– Reg. III/34,

B+E

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8,

B+F

– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, II,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8.
A.1/1.2

Markeringslys for
redningsutstyr:
a) for redningsfarkoster og
mann-overbordbåter,
b) for livbøyer,
c) for
redningsvester.

EUT L 113 av 6.5.2009, s. 1.

B+D

– Reg. III/7,

– Reg. X/3.

– Reg. III/22,

B+E

– Reg. III/26,

B+F

– Reg. III/32,
– Reg. III/34,
– IMO-res. MSC.36(63)-(1994
HSC-regelverk) 8,
– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) II, IV,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8.

(2)

– IMO-res. MSC.81(70).

– Reg. III/4,

Nr. 47/592
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1

A.1/1.3

2

Selvvirkende
røyksignaler for
livbøyer

3

4

25.8.2016

5

– IMO-res. MSC.81(70).

6

B+D

– Reg. III/4,

– Reg. III/7,

– Reg. X/3.

– Reg. III/34,

B+E

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8,

B+F

– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, II,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8.
A.1/1.4

Redningsvester

– IMO-res. MSC.81(70).

B+D

– Reg. III/4,

– Reg. III/7,

– Reg. X/3.

– Reg. III/22,

B+E

– Reg. III/34,

B+F

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8,
– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, II,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8,
– IMO MSC/rundskr. 922.
A.1/1.5

Redningsdrakter og
vernedrakter som
ikke er klassifisert
som redningsvester:
–

– IMO-res. MSC.81(70).

B+D

– Reg. III/4,

– Reg. III/7,

– Reg. X/3.

– Reg. III/22,

B+E

– Reg. III/32,

B+F

isolerte eller
ikke-isolerte

– Reg. III/34,
– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8,
– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, II,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8.

A.1/1.6

Redningsdrakter
og vernedrakter
klassifisert som
redningsvester:
–

– IMO-res. MSC.81(70).

B+D

– Reg. III/4,

– Reg. III/7,

– Reg. X/3.

– Reg. III/22,

B+E

– Reg. III/32,

B+F

isolerte eller
ikke-isolerte

– Reg. III/34,
– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8,
– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, II,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8.

A.1/1.7

Varmebeskyttelsesutstyr

– IMO-res. MSC.81(70).

B+D

– Reg. III/4,

– Reg. III/22,

– Reg. X/3.

– Reg. III/32,

B+E

– Reg. III/34,

B+F

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8,
– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, II,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8.
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A.1/1.8
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2

Fallskjermlys
(pyrotekniske)

3

4
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5

– IMO-res. MSC.81(70).

6

B+D

– Reg. III/4,

– Reg. III/6,

– Reg. X/3.

– Reg. III/34,

B+E

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8,

B+F

– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, III,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8.
A.1/1.9

Håndbluss
(pyrotekniske)

– Reg. III/4,

– Reg. III/34,

– Reg. X/3.

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8,

– IMO-res. MSC.81(70).

B+D
B+E
B+F

– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, III,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8.
A.1/1.10

A.1/1.11

Flytende
røyksignaler
(pyrotekniske)
Linekastingsapparater

– Reg. III/4,

– Reg. III/34,

– Reg. X/3.

– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, III.

– IMO-res. MSC.81(70).

B+D
B+E
B+F

– IMO-res. MSC.81(70).

B+D

– Reg. III/4,

– Reg. III/18,

– Reg. X/3.

– Reg. III/34,

B+E

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8,

B+F

– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, VII,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8.
A.1/1.12

Oppblåsbare
redningsflåter

– IMO-res. MSC.81(70).

B+D

– Reg. III/4,

– Reg. III/13,

– Reg. X/3.

– Reg. III/21,

B+E

– Reg. III/26,

B+F

– Reg. III/31,
– Reg. III/34,
– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8,
– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, IV,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8,
– IMO MSC/rundskr. 811.
A.1/1.13

Stive redningsflåter

– Reg. III/4,

– Reg. III/21,

– IMO-res. MSC.81(70),

B+D

– Reg. X/3.

– Reg. III/26,

– IMO MSC/rundskr. 1006.

B+E

– Reg. III/31,
– Reg. III/34,
– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8,
– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, IV,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8,
– IMO MSC/rundskr. 811.

B+F

Nr. 47/594
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1

A.1/1.14

2

Redningsflåter
som retter seg opp
automatisk

3

4

25.8.2016

5

6

– Reg. III/4,

– Reg. III/26,

– IMO-res. MSC.81(70),

B+D

– Reg. X/3.

– Reg. III/34,

– IMO MSC/rundskr. 809,
innbefattet tillegg 1.

B+E

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8,

B+F

– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, IV,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8,
– IMO MSC/rundskr. 809,
innbefattet tillegg 1,
– IMO MSC/rundskr. 811.
A.1/1.15

Overdekkede
vendbare
redningsflåter

– Reg. III/4,

– Reg. III/26,

– IMO-res. MSC.81(70),

B+D

– Reg. X/3.

– Reg. III/34,

– IMO MSC/rundskr. 809,
innbefattet tillegg 1.

B+E

– IMO-res. MSC.81(70).

B+D

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8,

B+F

– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, IV,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8,
– IMO MSC/rundskr. 809,
innbefattet tillegg 1,
– IMO MSC/rundskr. 811.
A.1/1.16

Friflyt-innretninger
for redningsflåter
(hydrostatiske
utløserenheter)

– Reg. III/4,

– Reg. III/13,

– Reg. X/3.

– Reg. III/26,

B+E

– Reg. III/34,

B+F

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8,
– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, IV,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8,
– IMO MSC/rundskr. 811.
A.1/1.17

Livbåter

– Reg. III/4,

– Reg. III/21,

– IMO-res. MSC.81(70),

B+D

– Reg. X/3.

– Reg. III/31,

– IMO MSC/rundskr. 1006.

B+F
G

– Reg. III/34,
– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8,
– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, IV,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8.
A.1/1.18

Stive mannoverbord-båter

– Reg. III/4,

– Reg. III/21,

– IMO-res. MSC.81(70),

B+D

– Reg. X/3.

– Reg. III/31,

– IMO MSC/rundskr. 1006.

B+F

– Reg. III/34,
– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8,
– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, V,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8.

G

25.8.2016
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1

A.1/1.19

2

Oppblåste mannoverbord-båter

3

4

Nr. 47/595

5

6

– Reg. III/4,

– Reg. III/21,

– IMO-res. MSC.81(70),

B+D

– Reg. X/3.

– Reg. III/31,

– ISO 15372 (2000).

B+F
G

– Reg. III/34,
– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8,
– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, V,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8.
A.1/1.20

Hurtige mannoverbord-båter

– Reg. III/4.

– Reg. III/26,

– IMO-res. MSC.81(70),

B+D

– Reg. III/34,

– IMO MSC/rundskr. 1006,

B+F

– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, V,

– ISO 15372 (2000).

G

– IMO-res. MSC.81(70).

B+D

– IMO MSC/rundskr. 809,
innbefattet tillegg 1,
– IMO MSC/rundskr. 1016,
– IMO MSC/rundskr. 1094.
A.1/1.21

Utsettingsinnretninger med taljeløpere
(daviter)

– Reg. III/4,

– Reg. III/23,

– Reg. X/3.

– Reg. III/33,

B+E

– Reg. III/34,

B+F

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8,

G

– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, VI,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8.
A.1/1.22

Friflyt-utsettingsinnretninger for
redningsfarkoster

Flyttet til A.2/1.3

A.1/1.23

Frittfall-utsettingsinnretninger for
livbåter

– Reg. III/4,

– Reg. III/16,

– Reg. X/3.

– Reg. III/23,

B+E

– Reg. III/33,

B+F

– Reg. III/34,

G

– IMO-res. MSC.81(70).

B+D

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8,
– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, VI,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8.
A.1/1.24

Utsettingsinnretninger for redningsflåter
(daviter)

– IMO-res. MSC.81(70).

B+D

– Reg. III/4,

– Reg. III/12,

– Reg. X/3.

– Reg. III/16,

B+E

– Reg. III/34,

B+F

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8,

G

– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, VI,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8.

Nr. 47/596
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1

A.1/1.25

2

Utsettingsinnretninger for hurtige
mannoverbord-båter

3

– Reg. III/4.

(daviter)

4

– Reg. III/26,

25.8.2016

5

– IMO-res. MSC.81(70).

B+E

– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, VI,

B+F
G

– IMO-res. MSC.81(70).

B+D

Utløserenheter for

– Reg. III/4,

– Reg. III/16,

a) livbåter
og mannoverbord-båter
og

– Reg. X/3.

– Reg. III/34,

B+E

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8,

B+F

– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, IV, VI,

b) redningsflåter
som settes ut
med én eller flere
taljeløpere
A.1/1.27

B+D

– Reg. III/34,

– IMO MSC/rundskr. 809,
innbefattet tillegg 1.
A.1/1.26

6

Skipsevakueringssystemer

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8.
– Reg. III/4,

– Reg. III/15,

– Reg. X/3.

– Reg. III/26,

– IMO-res. MSC.81(70).

B+F
G

– Reg. III/34,
– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8,
– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, VI,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8.
A.1/1.28

Redningsutstyr

– Reg. III/4,

– Reg. III/26,

– IMO-res. MSC.81(70),

B+D

– Reg. X/3.

– Reg. III/34,

– IMO MSC/rundskr. 810.

B+F

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8,
– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, VI,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8.
A.1/1.29

Innskipningsleidere

Se
merknad b)
i dette
vedlegg A.1

– Reg. III/4,

– Reg. III/11,

– IMO-res. MSC.81(70),

B+D

– Reg. III/11,

– Reg. III/34,

– ISO 5489 (2008).

B+F

– Reg. X/3.

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994),

– IMO-res. A.658(16).

B+D

– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket),
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000).
A.1/1.30

Lysreflekterende
materialer

– Reg. III/4,

– Reg. III/34,

– Reg. X/3.

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8,
– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8.

A.1/1.31

Toveis VHF-radiotelefonapparater for
redningsfarkoster

Flyttet til A.1/5.17 og A.1/5.18

B+E
B+F

25.8.2016

1
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2

3

4

A.1/1.32

9 GHz
radartransponder
(SART)

Flyttet til A.2/4.18

A.1/1.33

Radarreflektor for
livbåter og mannoverbord-båter

– Reg. III/4,

– Reg. III/34,

– Reg. X/3.

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8,

Nr. 47/597

5

– EN ISO 8729 (1998).

6

B+D
B+E
B+F

– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, IV, V,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8,
– IMO-res. MSC.164(78).
A.1/1.34

Kompass for
livbåter og mannoverbord-båter

Flyttet til A.1/4.23

A.1/1.35

Bærbare brannslokkingsapparater for
livbåter og mannoverbord-båter

Flyttet til A.1/3.28

A.1/1.36

Framdriftsmaskineri
for livbåter/mannoverbord-båter

– Reg. III/4,

– Reg. III/34,

– Reg. X/3.

– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) IV, V.

A.1/1.37

A.1/1.38

Framdriftsmaskineri
for mann-overbordbåter – utenbordsmotor
Lyskastere til bruk
i livbåter og mannover bord-båter

– Reg. III/4,

– Reg. III/34,

– Reg. X/3.

– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) V.

– Reg. III/4,

– Reg. III/34,

– Reg. X/3.

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8,

– IMO-res. MSC.81(70).

B+D
B+E
B+F

– IMO-res. MSC.81(70).

B+D
B+E
B+F

– IMO-res. MSC.81(70).

B+D
B+E
B+F

– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, IV, V,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8.
A.1/1.39

Åpne vendbare
redningsflåter

– Reg. III/4,
– Reg. X/3.

– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994) 8,
vedlegg 10,

– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994) 8,
vedlegg 10,

– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I,

– IMO-res. MSC.36(73)(HSC-regelverket av 2000) 8,
vedlegg 11.

– IMO-res. MSC.36(73)(HSC-regelverket av 2000) 8,
vedlegg 11.

B+D
B+F

A.1/1.40

Mekanisk losheis

Flyttet til A.1/4.48

A.1/1.41

Vinsjer for
redningsfarkoster
og mann-overbordbåter

– Reg. III/4,

– Reg. III/16,

– Reg. X/3.

– Reg. III/17,

B+E

– Reg. III/23,

B+F

– Reg. III/24,

G

– Reg. III/34,
– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8,
– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, VI,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8.

– IMO-res. MSC.81(70).

B+D

Nr. 47/598
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1

2

3

4

25.8.2016

5

6

A.1/1.42

Losleider

Flyttet til A.1/4.49

A.1/1.43

Stive/oppblåste
mann-overbordbåter

–

Reg. III/4,

–

Reg. III/21,

–

IMO-res. MSC.81(70),

B+D

–

Reg. X/3.

–

Reg. III/31,

–

IMO MSC/rundskr. 1006,

B+F

–

Reg. III/34,

–

ISO 15372 (2000).

G

–

IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8,

–

IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, V,

–

IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8.

(nytt)

2.

Hindring av havforurensning
Nr.

Betegnelse

MARPOL 73/78-regel der
det kreves typegodkjenning

Gjeldende MARPOL 73/78-regler
samt relevante IMO-resolusjoner og
-rundskriv

Prøvingsstandarder

Moduler for
samsvarsvurdering

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

A.1/2.2

Oljefiltreringsutstyr
(for et oljeinnhold i
spillvannet på høyst
15 ppm)

– Vedlegg I reg. 14.

Detektorer for
grensen mellom olje
og vann

– Vedlegg I reg. 32.

– Vedlegg I reg. 14,

– IMO-res. MEPC.107(49),

B+D

– IMO MEPC.1/rundskr. 643.

– IMO MEPC.1/rundskr. 643.

B+E
B+F

– Vedlegg I reg. 32.

– IMO-res. MEPC.5(XIII).

B+D
B+E
B+F

A.1/2.3

Oljemålere

– Vedlegg I reg. 14.

– Vedlegg I reg. 14,

– IMO-res. MEPC.107(49),

B+D

– IMO MEPC.1/rundskr. 643.

– IMO MEPC.1/rundskr. 643.

B+E
B+F

A.1/2.4

Behandlingsenheter
som skal settes på
eksisterende oljevannsepareringsutstyr (for et oljeinnhold i spillvannet på
høyst 15 ppm)

Bevisst ikke utfylt

A.1/2.5

Overvåkings- og
kontrollsystem
for oljeutslipp fra
oljetankskip

– Vedlegg I reg. 31.

Renseanlegg

– Vedlegg IV reg. 9.

A.1/2.6

– Vedlegg I reg. 31.

– IMO-res. MEPC.108(49).

B+D
B+E
B+F

– Vedlegg IV reg. 9.

– IMO-res. MEPC.159(55).

B+D
B+E
B+F

A.1/2.7

Forbrenningsanlegg
om bord

– Vedlegg VI reg. 16.

– Vedlegg VI reg. 16.

– IMO-res. MEPC.76(40).

B+D
B+E
B+F
G

25.8.2016
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1

A.1/2.8
Se merknad b) i
dette vedlegg A.1

A.1/2.9
Se merknad b) i
dette vedlegg A.1

3.

2

3

Innretninger om
bord til overvåkning
og registrering av
NOx

– Vedlegg VI reg. 13,

– Vedlegg VI reg. 13,

– IMO-res. MEPC.103(49),

B+D

– Teknisk regelverk
for NOx,

– Teknisk regelverk for NOx,

– IMO-res. MEPC.177(58).

B+E

– IMO-res. MEPC.
177(58).

Andre teknologiske
metoder til å
begrense SOx-utslipp

– Vedlegg VI reg. 14.

4

Nr. 47/599

5

6

– IMO-res. MEPC.177(58),

B+F

– IMO MEPC.1/rundskr. 638.

G

– Vedlegg VI reg. 14.

– IMO-res. MEPC.170(57).

B+D
B+E
B+F
G

Brannvernutstyr

Nr.

Betegnelse

SOLAS 74-regel der det
kreves typegodkjenning

Gjeldende SOLAS 74-regler samt
relevante IMO-resolusjoner og
-rundskriv

Prøvingsstandarder

Moduler for
samsvarsvurdering

1

2

3

4

5

6

A.1/3.1

Underste
dekkskledning

– Reg. II-2/4,

– Reg. II-2/4,

– Reg. II-2/6,

– Reg. II-2/6,

– Reg. X/3.

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7.

A.1/3.2

Bærbare brannslokkingsapparater

– Reg. II-2/10,

– Reg. II-2/4,

– Reg. X/3,

– Reg. II-2/10,

– IMO-res.
MSC.98(73)-(FSSregelverket av 2000)
4.

– Reg. II-2/19,
– Reg. II-2/20,

– IMO-res. MSC.61(67)-(FTPregelverket), vedlegg 1 del 2 og
6 eller vedlegg 2,

B+D

– IMO MSC/rundskr. 1102,

B+F

– IMO MSC/rundskr. 1120.

– EN 3-6 (1995), innbefattet A.1
(1999),
– EN 3-7 (2004), innbefattet A.1
(2007),

– IMO-res. A.951(23),

– EN 3-8 (2006), innbefattet AC
(2007),

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,

– EN 3-9 (2006), innbefattet AC
(2007).

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7,
– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket av 2000) 4,
– IMO MSC/rundskr. 1239,
– IMO MSC/rundskr. 1275.

B+E

B+D
B+E
B+F

Nr. 47/600

1

A.1/3.3

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

2

Brannmannsutstyr:
vernetøy (tøy for
nærkontakt med ild)

3

4

– Reg. II-2/10,

– Reg. II-2/10,

– Reg. X/3,

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,

– IMO-res.
MSC.98(73)-(FSSregelverket av 2000)
3.

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7,
– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket av 2000) 3.

25.8.2016

5

6

Vernetøy for brannmannskap
— Ytelseskrav til vernetøy for
brannslokking:

B+D

– EN 469 (2005), innbefattet A1
(2006) og AC (2006).

B+F

B+E

Vernetøy for brannvesen —
Prøvingsmetoder og krav til
reflekterende klær for spesialisert
brannbekjempelse:
– EN 1486 (2007).
Vernetøy for brannmannskap
— Vernetøy med reflekterende
ytterside:
– ISO 15538 (2001).

A.1/3.4

Brannmannsutstyr:
støvler

– Reg. II-2/10,

– Reg. II-2/10,

– Reg. X/3,

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,

– IMO-res.
MSC.98(73)-(FSSregelverket av 2000)
3.

A.1/3.5

Brannmannsutstyr:
hansker

Brannmannsutstyr:
hjelm

– Reg. II-2/10,

– Reg. X/3,

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,

A.1/3.7

Bærbart pusteapparat
med trykkluft
Merk: Ved ulykker
med farlig gods
kreves en maske med
overtrykk.

B+F

– EN 659 (2003), innbefattet A1
(2008).

B+D

B+E

B+E
B+F

– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket av 2000) 3.

– Reg. II-2/10,

– Reg. X/3,

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,

– EN 443 (2008).

B+D
B+E
B+F

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7,
– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket av 2000) 3.

– Reg. II-2/10,

– Reg. II-2/10,

– Reg. X/3,

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,

– IMO-res.
MSC.98(73)-(FSSregelverket av 2000)
3.

– EN ISO 20345 (2004),
innbefattet A1 (2007) og AC
(2007).

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7,

– Reg. II-2/10,
– IMO-res.
MSC.98(73)-(FSSregelverket av 2000)
3.

B+D

– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket av 2000) 3.

– Reg. II-2/10,
– IMO-res.
MSC.98(73)-(FSSregelverket av 2000)
3.

A.1/3.6

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7,

– EN ISO 20344 (2004),
innbefattet A1 (2007) og AC
(2005),

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7,
– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket av 2000) 3.

– EN 136 (1998), innbefattet AC
(2003),
– EN 137 (2006).

B+D
B+E
B+F

25.8.2016

1

A.1/3.8
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2

Pusteapparat med
tilførselsslange for
trykkluft

3

– Reg. X/3,
– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994)
7.

4

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7.

Nr. 47/601

5

6

– EN 14593-1 (2005),

B+D

– EN 14593-2 (2005), innbefattet
AC (2005),

B+E

– EN 14594 (2005).

B+F

Merk: Dette utstyret
er beregnet bare på
hurtiggående fartøyer
bygd i samsvar med
bestemmelsene i HSCregelverket av 1994.

A.1/3.9

Systemkomponenter
til sprinkleranlegg for
rom i innredningen,
arbeidsrom og
kontrollstasjoner
tilsvarende dem som
er nevnt i SOLAS 74
regel II-2/12 (bare
dyser og deres ytelse)

Dyser til fastmontert
vannforstøvingssysSe
tem til brannslokking
merknad b) i maskinrom og lastei dette
pumperom
vedlegg A.1

B+D

– Reg. II-2/7,

– Reg. II-2/10,

– Reg. II-2/9,

B+E

– Reg. X/3,

– Reg. II-2/10,

B+F

– IMO-res.
MSC.98(73)-(FSSregelverket av 2000)
8.

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,
– IMO-res. MSC.44(65),
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7,

(Dette utstyret
omfatter dyser
til fastmonterte
sprinkleranlegg for
hurtiggående fartøyer.)

A.1/3.10

– IMO-res. A.800(19).

– Reg. II-2/7,

– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket av 2000) 8,
– IMO MSC/rundskr. 912.

– Reg. II-2/10,

– Reg. II-2/10,

– Reg. X/3,

– Reg. X/3,

– IMO-res.
MSC.98(73)-(FSSregelverket av 2000)
7.

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,

– IMO MSC/rundskr. 1165
vedlegg A.

B+D
B+E
B+F

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7,
– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket av 2000) 7.

A.1/3.11

Skiller i klasse «A» og Klasse «A»:
«B», brannmotstand
– Reg. II-2/3.2.
a) Skiller i klasse
Klasse «B»:
«A»,
b) skiller i klasse «B». – Reg. II-2/3.4.

B+D

Klasse «A»:

– IMO-res. MSC.61(67)-(FTPregelverket), vedlegg 1 del 3 og
vedlegg 2,

– Reg. II-2/3.2.

– IMO MSC/rundskr. 1120.

B+F

B+F

– Reg. II-2/9 og

B+E

Klasse «B»:
– Reg. II-2/3.4.

A.1/3.12

Innretninger som
skal hindre flammer
i å spre seg til
lastetankene i
oljetankskip

– Reg. II-2/4,

– Reg. II-2/4,

– EN 12874 (2001),

– Reg. II-2/16.

– Reg. II-2/16.

– ISO 15364 (2007),
– IMO MSC/rundskr. 677.

Nr. 47/602

1

A.1/3.13

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

2

Ikke-brennbare
materialer

3

4

– Reg. II-2/3,

– Reg. II-2/3,

– Reg. X/3.

– Reg. II-2/5,
– Reg. II-2/9,

25.8.2016

5

– IMO-res. MSC.61(67)-(FTPregelverket), vedlegg 1 del 1,
– IMO MSC/rundskr. 1120.

6

B+D
B+E
B+F

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7.

A.1/3.14

Andre materialer enn
stål til rør som skal
gå gjennom skiller i
klasse «A» eller «B»

Oppført under A.1/3.26 og A.1/3.27

A.1/3.15

Andre materialer
– Reg. II-2/4,
enn stål til rør som
transporterer olje eller – Reg. X/3.
brennolje:

– Reg. II-2/4,

– IMO-res. A.753(18),

B+D

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7, 10,

– ISO 15540 (1999), innbefattet
rettelse 1 (1999),

B+E

a) rør og tilbehør,

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7, 10,

– ISO 15541 (1999).

b) ventiler,

– IMO MSC/rundskr. 1120.

c) bøyelige rørsammensetninger.

A.1/3.16

Branndører

– Reg. II-2/9.

– Reg. II-2/9.

– IMO-res. MSC.61(67)-(FTPregelverket), vedlegg 1 del 3,
– IMO MSC/rundskr. 1120,
– IMO MSC.1/rundskr. 1273.

A.1/3.17

Systemkomponenter
til betjeningssystemer
for branndører
Merk: Når uttrykket
«systemkomponenter»
er brukt i kolonne
2, kan det bety at én
enkelt komponent, en
gruppe komponenter
eller hele systemet
må prøves for å
kontrollere om de
internasjonale kravene
er oppfylt.

B+F

– Reg. II-2/9,

– Reg. II-2/9,

– Reg. X/3.

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7.

– IMO-res. MSC.61(67)-(FTPregelverket), vedlegg 1 del 4.

B+D
B+E
B+F

B+D
B+E
B+F

25.8.2016

1

A.1/3.18

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

2

3

4

Overflate- og gulvdek- – Reg. II-2/3,
ningsmaterialer med
lav flammesprednings- – Reg. II-2/5,
evne:
– Reg. II-2/6,
a) finér til pynt,
– Reg. II-2/9,
b) malingssystemer,
– Reg. X/3.
c) gulvbelegg,

– Reg. II-2/3,

d) rørisolasjon,

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7,

e) klebemidler brukt
ved bygging av
skiller i klasse
«A», «B» og «C»,

Nr. 47/603

5

6

B+D

– Reg. II-2/5,

– IMO-res. MSC.61(67)-(FTPregelverket), vedlegg 1 del 2 og
5 eller vedlegg 2,

– Reg. II-2/6,

– IMO MSC/rundskr. 1120,

B+F

– Reg. II-2/9,

– ISO 1716 (2002).

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,

Merk: Når overflatematerialet
skal ha en brennverdi som ikke
overstiger en bestemt øvre grense,
skal dette måles i samsvar med
ISO 1716.

B+E

– IMO MSC/rundskr. 1120.

f) brennbare gjennomføringer.

A.1/3.19

Forheng, gardiner
og andre opphengte
tekstiler

– Reg. II-2/3,

– Reg. II-2/3,

– Reg. II-2/9,

– Reg. II-2/9,

– Reg. X/3.

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,

– IMO-res. MSC.61(67)-(FTPregelverket), vedlegg 1 del 7,
– IMO MSC/rundskr. 1102,
– IMO MSC/rundskr. 1120.

B+D
B+E
B+F

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7.

A.1/3.20

Polstrede møbler

– Reg. II-2/3,

– Reg. II-2/3,

– Reg. II-2/5,

– Reg. II-2/5,

– Reg. II-2/9,

– Reg. II-2/9,

– Reg. X/3.

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,

– IMO-res. MSC.61(67)-(FTPregelverket), vedlegg 1 del 8,
– IMO MSC/rundskr. 1102,
– IMO MSC/rundskr. 1120.

B+D
B+E
B+F

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7.

A.1/3.21

Sengeutstyr

– Reg. II-2/3,

– Reg. II-2/3,

– Reg. II-2/9,

– Reg. II-2/9,

– Reg. X/3.

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,

– IMO-res. MSC.61(67)-(FTPregelverket), vedlegg 1 del 9,
– IMO MSC/rundskr. 1102,
– IMO MSC/rundskr. 1120.

B+D
B+E
B+F

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7.

A.1/3.22

Brannspjeld

– Reg. II-2/9.

– Reg. II-2/9.

– IMO-res. MSC.61(67)-(FTPregelverket), vedlegg 1 del 3,
– IMO MSC/rundskr. 1120.

A.1/3.23

Ikke-brennbare
gjennomføringer i
skiller i klasse «A»

Flyttet til A.1/3.26

B+D
B+E
B+F

Nr. 47/604

1
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2

3

A.1/3.24

Gjennomføringer for
elektriske kabler i
skiller i klasse «A»

Flyttet til A.1/3.26

A.1/3.25

Brannsikrede vinduer
og lysventiler i klasse
«A» og «B»

– Reg. II-2/9.

4

– Reg. II-2/9,
– IMO MSC/rundskr. 847,
– IMO MSC/rundskr. 1120.

A.1/3.26

Gjennomføringer i
skiller i klasse «A»:

– Reg. II-2/9.

– Reg. II-2/9,
– IMO MSC.1/rundskr. 1276.

a gjennomføringer
av elektriske
kabler,

25.8.2016

5

– IMO-res. MSC.61(67)-(FTPregelverket), vedlegg 1 del 3,
– IMO MSC/rundskr. 1120,
– IMO MSC.1/rundskr. 1203.

– IMO-res. MSC.61(67)-(FTPregelverket), vedlegg 1 del 3,
– IMO MSC/rundskr. 1120.

6

B+D
B+E
B+F

B+D
B+E
B+F

b) gjennomføringer
av rør, kanaler,
sjakter osv.

A.1/3.27

Gjennomføringer i
skiller i klasse «B»:

– Reg. II-2/9.

– Reg. II-2/9.

– IMO-res. MSC.61(67)-(FTPregelverket), vedlegg 1 del 3,
– IMO MSC/rundskr. 1120.

a gjennomføringer
for elektriske
kabler,

B+D
B+E
B+F

b) gjennomføringer
for rør, kanaler,
sjakter osv.

A.1/3.28

Sprinkleranlegg
(begrenset til
sprinklerdyser)

– Reg. II-2/7,

– Reg. II-2/10,

– Reg. II-2/10,

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,

– Reg. X/3.
(Dette utstyret
omfatter dyser
til fastmonterte
sprinkleranlegg for
hurtiggående fartøyer.)

– IMO-res. MSC.44(65),
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7,

– ISO 6182-1 (2004).
eller

B+D
B+E

– EN 12259-1 (1999), innbefattet
A1 (2001), A2 (2004) og A3
(2006).

B+F

– EN 14540 (2004) innbefattet
A.1 (2007).

B+D

– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket av 2000) 8,
– IMO MSC/rundskr. 912.

A.1/3.29

Brannslanger

– Reg. II-2/10,

– Reg. II-2/10,

– Reg. X/3.

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7.

B+E
B+F

25.8.2016

1

A.1/3.30
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2

Bærbart
oksygenanalyse- og
gassdeteksjonsutstyr

3

Nr. 47/605

4

5

6

– Reg. II-2/4,

– Reg. II-2/4,

– EN 60945 (2002),

B+D

– Reg. VI/3.

– Reg. VI/3,

– IEC 60092-504 (2001),

B+E

– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket av 2000) 15.

– IEC 60533 (1999),

B+F

og for:
a) kategori 1 (sikkert område):
– EN 50104 (2002),
innbefattet A.1 (2004)
oksygen,
– EN 60079-29-1 (2007).
b) kategori 2 (omgivelser med
eksplosjonsfarlig gass):
– EN 50104 (2002),
innbefattet A.1 (2004)
oksygen,
– EN 60079-29-1 (2007),
– IEC 60079-0 (2007),
– IEC 60079-1 (2007)
– IEC 60079-10 (2002),
– IEC 60079-11 (2006),
– IEC 60079-15 (2005),
– IEC 60079-26 (2006).

A.1/3.31

Dyser til fastmonterte
sprinkleranlegg for
hurtiggående fartøyer

Strøket, ettersom utstyret er omfattet av A.1/3.9 og A.1/3.28

A.1/3.32

Brannhemmende
materialer (unntatt
møbler) til
hurtiggående fartøyer

– Reg. X/3.

Brannhemmende
materialer til møbler
for hurtiggående
fartøyer

– Reg. X/3.

Brannsikre skiller for
hurtiggående fartøyer

– Reg. X/3.

A.1/3.33

A.1/3.34

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,

– IMO-res. MSC.61(67)-(FTPregelverket), vedlegg 1 del 10.

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7.
– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,

– IMO-res. MSC.61(67)-(FTPregelverket), vedlegg 1 del 10.

Branndører på
hurtiggående fartøyer

– Reg. X/3.

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,

– IMO-res. MSC.61(67)-(FTPregelverket), vedlegg 1 del 11.

Brannspjeld på
hurtiggående fartøyer

– Reg. X/3.

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7,
– IMO MSC/rundskr. 1120.

B+E

B+D
B+E
B+F

– IMO-res. MSC.61(67)-(FTPregelverket), vedlegg 1 del 11.

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7.
A.1/3.36

B+D
B+F

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7.
A.1/3.35

B+E
B+F

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7.
– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,

B+D

B+D
B+E
B+F

– IMO-res. MSC.61(67)-(FTPregelverket), vedlegg 1 del 11.

B+D
B+E
B+F

Nr. 47/606

1

A.1/3.37
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2

3

– Reg. X/3.
Gjennomføringer
i brannhemmende
skiller på hurtiggående
fartøyer:
a)
gjennomføringer
for elektriske
kabler,

25.8.2016

4

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,

5

– IMO-res. MSC.61(67)-(FTPregelverket), vedlegg 1 del 11.

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7.

6

B+D
B+E
B+F

b)
gjennomføringer
for rør, kanaler,
sjakter osv.

A.1/3.38

Bærbare brannslokkingsapparater for
livbåter og mannoverbord-båter

– Reg. III/4,

– Reg. III/34,

– Reg. X/3.

– IMO-res. A.951(23),
– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8,
– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, IV, V,

– EN 3-6 (1995), innbefattet A1
(1999),
– EN 3-7 (2004), innbefattet A1
(2007),

B+D
B+E
B+F

– EN 3-8 (2006), innbefattet AC
(2007).

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8.

A.1/3.39

Dyser til likeverdige,
vannbaserte
brannslokkingsanlegg
i maskinrom og
lastepumperom

– Reg. II-2/10,

– Reg. II-2/10,

– Reg. X/3.

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,

– IMO MSC/rundskr. 1165.

B+D
B+E
B+F

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7,
– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket av 2000) 7.

A.1/3.40

A.1/3.41

Lavt plasserte
belysningssystemer
(bare komponenter)

Pusteutstyr til
nødevakuering

– Reg. II-2/13,

– Reg. II-2/13,

– IMO-res.
MSC.98(73)-(FSSregelverket av 2000)
11.

– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket av 2000) 11.

– Reg. II-2/13.

Systemkomponenter
til nøytralgassystemer

– Reg. II-2/4.

eller

B+D
B+E

– ISO 15370 (2001).

B+F

– Reg. II-2/13,

– EN 402 (2003),

B+D

– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket av 2000) 3,

– EN 1146 (2005),

B+E

– EN 13794 (2002),

B+F

– IMO MSC/rundskr. 849.

A.1/3.42

– IMO-res. A.752(18).

– ISO 23269-1 (2008).

– Reg. II-2/4,

– IMO MSC/rundskr. 353,

B+D

– IMO-res. A.567(14),

– IMO MSC/rundskr. 387,

B+E

– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket av 2000) 15,

– IMO MSC/rundskr. 450 rev.1,

B+F

– IMO MSC/rundskr. 485,

G

– IMO MSC/rundskr. 353,
– IMO MSC/rundskr. 387,
– IMO MSC/rundskr. 485,
– IMO MSC/rundskr. 731,
– IMO MSC/rundskr. 1120.

– IMO MSC/rundskr. 731.

25.8.2016

1

A.1/3.43
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Dyser til
brannslokkingsanlegg
(manuelle eller
automatiske) for
frityrstekeapparater

3

4

Nr. 47/607

5

– ISO 15371 (2009).

6

B+D

– Reg. II-2/1,

– Reg. II-2/1,

– Reg. II-2/10,

– Reg. II-2/10,

B+E

– Reg. X/3.

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,

B+F

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7.

A.1/3.44

Brannmannsutstyr —
redningsline

– Reg. II-2/10,

– Reg. II-2/10,

– Reg. X/3,

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,

– IMO-res.
MSC.98(73)-(FSSregelverket av 2000)
3.

A.1/3.45

Systemkomponenter
(slokkemiddel,
ventiler og dyser)
til likeverdige
fastmonterte
brannslokkingsanlegg
med gass for
maskinrom og
lastepumperom

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7,

– IMO-res. MSC.61(67)-(FTPregelverket), vedlegg 1 del 1,
– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket) 3.

B+D
B+E
B+F

– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket av 2000) 3.

– Reg. II-2/10,

– Reg. II-2/10,

– IMO MSC/rundskr. 848,

B+D

– Reg. X/3,

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,

– IMO MSC.1/rundskr. 1317.

B+E

– IMO-res.
MSC.98(73)-(FSSregelverket) 5.

B+F

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7,
– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket av 2000) 5,
– IMO MSC/rundskr. 848,
– IMO MSC.1/rundskr. 1317.

A.1/3.46

Systemkomponenter
til likeverdige
fastmonterte
brannslokkingsanlegg
med gass for
maskinrom
(aerosolsystemer)

– Reg. II-2/10,

– Reg. II-2/10,

– Reg. X/3,

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,

– IMO-res.
MSC.98(73)-(FSSregelverket) 5.

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7,
– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket av 2000) 5,
– IMO MSC.1/rundskr. 1317.

– IMO MSC.1/rundskr. 1270.

B+D
B+E
B+F

Nr. 47/608

1

A.1/3.47
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Konsentrat til fastmonterte brannslokkingsanlegg med
høyekspanderende
skum for maskinrom
og lastepumperom

3

– Reg. II-2/10.

4

– Reg. II-2/10,

25.8.2016

5

– IMO MSC/rundskr. 670.

6

B+D
B+E

– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket) 6,

B+F

– IMO MSC.1/rundskr. 1239.

Merk: Det fastmonterte brannslokkingsanlegget med
høyekspanderende
skum for maskinrom
og lastepumperom
(herunder anlegg som
bruker inneluften i
rommet for å oppfylle sin funksjon)
må prøves med det
godkjente konsentratet og vurderes som
tilfredsstillende av
administrasjonen.

A.1/3.48

Systemkomponenter
til fastmonterte,
vannbaserte
brannslokkingsanlegg
til bruk i maskinrom i
kategori «A»

– Reg. II-2/10,

– Reg. II-2/10,

– IMO MSC/rundskr. 913,

B+D

– Reg. X/3.

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,

– IMO MSC.1/rundskr. 1276.

B+E

(dyser og
driftsprøvinger)

A.1/3.49

Dyser til fastmonterte
vannbaserte
brannslokkingsanlegg
Se
merknad b) i roro-rom og
spesiallasterom som
i dette
vedlegg A.1 tilsvarer dem som er
omhandlet i resolusjon
A.123(V)

B+D

– Reg. II-2/19,

– Reg. II-2/20,

– Reg. II-2/20,

B+E

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.123(V),

B+F

– IMO-res.
MSC.98(73)-(FSSregelverket) 7.

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,

– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket) 7.

Vernetøy som er
motstandsdyktig mot
kjemisk angrep

– IMO MSC.1/rundskr. 1272.

– Reg. II-2/19,

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7,

A.1/3.50

B+F

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7.

Flyttet til A.2/3.9

25.8.2016

1

A.1/3.51
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2

Fastmonterte
brannvarslings- og
alarmanlegg for
kontrollstasjoner,
arbeidsrom, rom
i innredningen,
lugarbalkonger,
maskinrom og
ubemannede
maskinrom

3

4

– Reg. II-2/7,

– Reg. II-2/7,

– Reg. X/3,

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,

– IMO-res.
MSC.98(73)-(FSSregelverket) 9.

Nr. 47/609

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7,
– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket av 2000) 9,
– IMO MSC.1/rundskr. 1242.

5

6

Kontroll- og signalutstyr.
Elektriske installasjoner om bord
i skip:

B+D

– EN 54-2 (1997), innbefattet AC
(1999) og A1 (2006).

B+F

B+E

Strømforsyningsutstyr:
– EN 54-4 (1997), innbefattet
AC (1999), A1 (2002) og A2
(2006).
Varmedetektorer —
punktdetektorer:
– EN 54-5 (2000), innbefattet A1
(2002).
Røykdetektorer — punktdetektorer
basert på lysspredning,
lystransmisjon eller ionisering:
– EN 54-7 (2000), innbefattet A1
(2002) og A2 (2006).
Flammedetektorer —
punktdetektorer:
– EN 54-10 (2002), innbefattet
A1 (2005).
Manuelle brannmeldere:
– EN 54-11 (2001), innbefattet
A1 (2005).
Samt, dersom det er relevant,
elektriske og elektroniske
installasjoner om bord i skip:
– IEC 60092-504 (2001),
– IEC 60533 (1999).

A.1/3.52

Faste og bærbare
brannslokkingsapparater

– Reg. II-2/10,

– Reg. II-2/4,

– EN 1866 (2005),

B+D

– Reg. X/3,

– Reg. II-2/10,

– EN 1866-1 (2007).

B+E

– IMO-res.
MSC.98(73)-(FSSregelverket) 4.

– Reg. X/3,
– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,

eller

B+F

– ISO 11601 (2008).

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7,
– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket) 4.

A.1/3.53

Alarmgivere

– Reg. II-2/7,

– Reg. II-2/7,

Akustiske alarmgivere

B+D

– Reg. X/3,

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,

– EN 54-3 (2001), innbefattet A1
(2002) og A2 (2006).

B+E

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7,

– IEC 60092-504 (2001),

– IMO-res.
MSC.98(73)-(FSSregelverket) 9.

– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket) 9.

– IEC 60533 (1999).

B+F

Nr. 47/610

1

A.1/3.54
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2

Fastmontert
oksygenanalyse- og
gassdeteksjonsutstyr

3

25.8.2016

4

5

6

– Reg. II-2/4,

– Reg. II-2/4,

– EN 60945 (2002),

B+D

– Reg. VI/3.

– Reg. VI/3,

– IEC 60092-504 (2001),

B+E

– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket) 15.

– IEC 60533 (1999),

B+F

og for:
a) kategori 4 (sikkert område):
– EN 50104 (2002),
innbefattet A.1 (2004)
oksygen.
b) kategori 3 (omgivelser med
eksplosjonsfarlig gass):
– EN 50104 (2002),
innbefattet A.1 (2004)
oksygen,
– EN 60079-29-1 (2007).

– Reg. II-2/10,

– Reg. II-2/10,

– EN 15182-1 (2007),

B+D

Se
(tåkespreder/stråle)
merknad b)
i dette
vedlegg A.1

– Reg. X/3.

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,

– EN 15182-3 (2007).

B+E

A.1/3.56

– Reg. II-2/10,

– Reg. II-2/10,

– Reg. X/3.

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994),

A.1/3.55

Se
merknad b)
i dette
vedlegg A.1

Kombinerte strålerør

Brannslanger (på
trommel)

– EN 671-1 (2001), innbefattet
AC (2002).

Systemkomponenter
– Reg. II-2/10.
til brannslokkingsanSe
legg med mediumekmerknad b) spansjonsskum – faste
i dette
skumslokkingsanlegg
vedlegg A.1 for tankskip

– Reg. II-2/10.8.1,

A.1/3.58

– Reg. II-2/10,

– Reg. II-2/10.

B+D
B+E
B+F

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000).

A.1/3.57

Systemkomponenter
til faste
Se
brannslokkingsanlegg
merknad b) med
i dette
lavekspansjonsskum
vedlegg A.1 for maskinrom
og beskyttelse av
tankskipsdekk

B+F

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7.

– IMO MSC/rundskr. 798.

B+D
B+E

– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket av 2000) 14,

B+F

– IMO MSC.1/rundskr. 1239,
– IMO MSC.1/rundskr. 1276.
– IMO MSC.1/rundskr. 1312.

B+D
B+E

– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket) 6, 14,

B+F

– IMO MSC.1/rundskr. 1239,
– IMO MSC.1/rundskr. 1276.

A.1/3.59

Ekspansjonsskum
– IMO-res. MSC.4(48)- – IMO-res. MSC.4(48)-(IBCtil fastmonterte
(IBC-regelverket).
regelverket).
Se
brannslokkingsanlegg
merknad b) for kjemikalietankskip
i dette
vedlegg A.1

– IMO MSC/rundskr. 553,

B+D

– IMO MSC.1/rundskr. 1312.

B+E

A.1/3.60

– IMO MSC.1/rundskr. 1268.

Dyser til fastmonterte
vannforstøvingssysteSe
mer til brannslokking
merknad b) på lugarbalkonger
i dette
vedlegg A.1

– Reg. II-2/10.

– Reg. II-2/10,
– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket) 7.

B+F

B+D
B+E
B+F

25.8.2016
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1

2

3

Brannslokkingsanlegg – Reg. II-2/10.
som bruker inneluft
Se
for å produsere
merknad b) høyekspanderende
i dette
skum til beskyttelse
vedlegg A.1 av maskinrom og
lastepumperom
A.1/3.61

Nr. 47/611

4

– Reg. II-2/10,

5

– IMO MSC.1/rundskr. 1271.

– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket) 6.

6

B+D
B+E
B+F

Merk:
Brannslokkingsanlegg
som bruker inneluft
for å produsere
høyekspanderende
skum til beskyttelse
av maskinrom og
lastepumperom,
må prøves med det
godkjente konsentratet
og vurderes som
tilfredsstillende av
administrasjonen.

4.

Navigasjonsutstyr
Merknader som gjelder avsnitt 4 — Navigasjonsutstyr.
Kolonne 5: Når det vises til EN 61162-serien eller IEC 61162-serien, skal utstyrets spesifikasjon tas i betraktning for å fastslå hvilken standard i
EN 61162- eller IEC 61162-serien som gjelder.
Nr.

Betegnelse

SOLAS 74-regel der det
kreves typegodkjenning

Gjeldende SOLAS 74-regler samt
relevante IMO-resolusjoner og
-rundskriv

Prøvingsstandarder

Moduler for
samsvarsvurdering

1

2

3

4

5

6

A.1/4.1

Magnetkompass

– Reg. V/18.

– Reg. V/19,

– ISO 1069 (1973),

B+D

– IMO-res. A.382(X),

– ISO 25862 (2009),

B+E

– IMO-res. A.694(17).

– EN 60945 (2002).

B+F

eller

G

– ISO 1069 (1973),
– ISO 25862 (2009),
– IEC 60945 (2002).
A.1/4.2

Magnetisk
kursindikator (THD)

– Reg. V/18,

– Reg. V/19,

– EN 60945 (2002),

B+D

– Reg. V/19,

– IMO-res. A.694(17),

– EN 61162-serien,

B+E

– Reg. X/3,

– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994)
13,

– ISO 22090-2 (2004),
innbefattet rettelse 2005,

B+F

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
1994) 13,
– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000) 13.

– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000)
13,

– EN 62288 (2008).
eller
– IEC 60945 (2002),

– IMO-res. MSC.116(73),

– IEC 61162-serien,

– IMO-res. MSC.191(79).

– ISO 22090-2 (2004),
innbefattet rettelse 2005,
– IEC 62288 utg.1.0 (2008).

G

Nr. 47/612
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1

A.1/4.3

2

Gyrokompass

3

– Reg. V/18.

25.8.2016

4

5

6

– Reg. V/19,

– EN ISO 8728 (1998),

B+D

– IMO-res. A.424(XI),

– EN 60945 (2002),

B+E

– IMO-res. A.694(17),

– EN 61162-serien,

B+F

– IMO-res. MSC.191(79).

– EN 62288 (2008).

G

eller
– ISO 8728 (1997),
– IEC 60945 (2002),
– IEC 61162-serien,
– IEC 62288 utg.1.0 (2008).

A.1/4.4

Radarutstyr

Flyttet til A.1/4.34, A.1/4.35 og A.1/4.36

A.1/4.5

Automatisk
radarplotteanlegg
(ARPA)

Flyttet til A.1/4.34

A.1/4.6

Ekkolodd

– Reg. V/18,

– Reg. V/19,

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.224(VII),

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
1994) 13,

– IMO-res. A.694(17),

– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000) 13.

A.1/4.7

Måleutstyr for
hastighet og distanse
(SDME)

– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994)
13,
– IMO-res. MSC.74(69)
vedlegg 4,
– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000)
13,

– EN 61162-serien,
– EN 62288 (2008).

B+E
B+F
G

eller
– ISO 9875 (2000), innbefattet
ISOs tekniske rettelse 1:2006,
– IEC 60945 (2002),
– IEC 61162-serien,
– IEC 62288 utg.1.0 (2008).

– Reg. V/18,

– Reg. V/19,

– EN 60945 (2002),

B+D

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694(17),

– EN 61023 (2007),

B+E

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
1994) 13,

– IMO-res. A.824(19),

– EN 61162-serien,

B+F

– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994)
13,

– EN 62288 (2008).

G

– IMO-res. MSC.96(72),

– IEC 60945 (2002),

– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000)
13,

– IEC 61023 (2007),

– IMO-res. MSC.191(79).

Indikator for
rorvinkel,
propellhastighet og
stigning

– EN 60945 (2002),

B+D

– IMO-res. MSC.191(79).

– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000) 13.

A.1/4.8

– ISO 9875 (2001), innbefattet
ISOs tekniske rettelse 1:2006,

Flyttet til A.1/4.20, A.1/4.21 og A.1/4.22

eller

– IEC 61162-serien,
– IEC 62288 utg.1.0 (2008).

25.8.2016
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A.1/4.9
Se merknad b) i
dette vedlegg A.1

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

2

Indikator for
svinghastighet

3

Nr. 47/613

4

5

6

– Reg. V/18,

– Reg. V/19,

– EN 60945 (2002),

B+D

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.526(13),

– EN 61162-serien,

B+E

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
1994) 13,

– IMO-res. A.694(17),

– ISO 20672 (2007),

B+F

– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994)
13,

– EN 62288 (2008).

G

– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000)
13,

– IEC 60945 (2002),

– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000) 13.

– IMO-res. MSC.191(79).

eller
– IEC 61162-serien,
– ISO 20672 (2007),
– IEC 62288 utg.1.0 (2008).

A.1/4.10

Radiopeileapparat

Bevisst ikke utfylt

A.1/4.11

Loran C-utstyr

– Reg. V/18,

– Reg. V/19,

– EN 60945 (2002),

B+D

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694(17),

– EN 61075 (1993),

B+E

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
1994) 13,

– IMO-res. A.818(19),

– EN 61162-serien,

B+F

– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994)
13,

– EN 62288 (2008).

G

– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000)
13,

– IEC 60945 (2002),

– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000) 13.

– IMO-res. MSC.191(79).

A.1/4.12

Chayka-utstyr

– IEC 61162-serien,
– IEC 62288 utg.1.0 (2008).

– Reg. V/19,

– EN 60945 (2002),

B+D

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694 (17),

– EN 61075 (1993),

B+E

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
1994) 13,

– IMO-res. A.818 (19),

– EN 61162-serien,

B+F

– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994)
13,

– EN 62288 (2008).

G

– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000)
13,

– IEC 60945 (2002),

– IMO-res. MSC.191(79).

Decca
navigasjonsutstyr

– IEC 61075 (1991),

– Reg. V/18,

– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000) 13.

A.1/4.13

eller

Bevisst ikke utfylt

eller
– IEC 61075 (1991),
– IEC 61162-serien,
– IEC 62288 utg.1.0 (2008).

Nr. 47/614

1

A.1/4.14
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2

GPS-utstyr

3

25.8.2016

4

5

6

– Reg. V/18,

– Reg. V/19,

– EN 60945 (2002),

B+D

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694(17),

– EN 61108-1 (2003),

B+E

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
1994) 13,

– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994),

– EN 61162-serien,

B+F

– EN 62288 (2008).

G

– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000) 13.

– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000),

eller

– IMO-res. MSC.112(73),

– IEC 60945 (2002),

– IMO-res. MSC.191(79).

– IEC 61108-1 (2003),
– IEC 61162-serien,
– IEC 62288 utg.1.0 (2008).

A.1/4.15

GLONASS-utstyr

– Reg. V/18,

– Reg. V/19,

– EN 60945 (2002),

B+D

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694(17),

– EN 61108-2 (1998),

B+E

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
1994) 13,

– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994)
13,

– EN 61162-serien,

B+F

– EN 62288 (2008).

G

– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000) 13.

– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000)
13,
– IMO-res. MSC.113(73),
– IMO-res. MSC.191(79).

A.1/4.16

Selvstyringsanlegg
(HCS)

– Reg. V/18.

eller
– IEC 60945 (2002),
– IEC 61108-2 (1998),
– IEC 61162-serien,
– IEC 62288 utg.1.0 (2008).

– Reg. V/19,

– ISO 11674 (2006),

B+D

– IMO-res. A.342(IX),

– EN 60945 (2002),

B+E

– IMO-res. A.694(17),

– EN 61162-serien,

B+F

– IMO-res. MSC.64(67)
vedlegg 3,

– EN 62288 (2008).

G

– IMO-res. MSC.191(79).

eller
– ISO 11674 (2006),
– IEC 60945 (2002),
– IEC 61162-serien,
– IEC 62288 utg.1.0 (2008).

A.1/4.17

Mekanisk losheis

Flyttet til A.1/1.40

A.1/4.18

9 GHz
radartransponder
(SART)

– Reg. III/4,

– Reg. III/6,

– EN 60945 (2002),

B+D

– Reg. IV/14,

– Reg. IV/7,

– EN 61097-1 (2007).

B+E

– Reg. V/18,

– IMO-res. A.530(13),

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.802(19),

– IEC 60945 (2002),

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
1994) 13,

– IMO-res. A.694(17),

– IEC 61097-1 (2007).

– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000) 13.

– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994)
8, 14,
– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000)
8, 14,
– ITU-R M.628-3(11/93).

eller

B+F
G

25.8.2016
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Nr. 47/615

4

5

6

A.1/4.19

Radarutstyr for
hurtiggående
fartøyer

Flyttet til A.1/4.37

A.1/4.20

Indikator for
rorvinkel

– Reg. V/18,

– Reg. V/19,

– EN 60945 (2002),

B+D

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.526(13),

– EN 61162-serien,

B+E

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
1994) 13,

– IMO-res. A.694(17),

– ISO 20673 (2007),

B+F

– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994)
13,

– EN 62288 (2008).

G

– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000)
13,

– IEC 60945 (2002),

Se merknad b) i
dette vedlegg A.1

– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000) 13.

– IMO-res. MSC.191(79).

A.1/4.21
Se merknad b) i
dette vedlegg A.1

Indikator for omdreiningshastighet

eller
– IEC 61162-serien,
– ISO 20673 (2007),
– IEC 62288 utg.1.0 (2008).

– Reg. V/18,

– Reg. V/19,

– EN 60945 (2002),

B+D

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694(17),

– EN 61162-serien,

B+E

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
1994) 13,

– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994)
13,

– ISO 22554 (2007),

B+F

– EN 62288 (2008).

G

– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000) 13.

– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000)
13,
– IMO-res. MSC.191(79).

eller
– IEC 60945 (2002),
– IEC 61162-serien,
– ISO 22554 (2007),
– IEC 62288 utg.1.0 (2008).

A.1/4.22

Stigningsindikator

Se merknad b) i
dette vedlegg A.1

– Reg. V/18,

– Reg. V/19,

– EN 60945 (2002),

B+D

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694(17),

– EN 61162-serien,

B+E

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
1994) 13,

– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994)
13,

– ISO 22555 (2007),

B+F

– EN 62288 (2008).

G

– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000) 13.

– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000)
13,
– IMO-res. MSC.191(79).

eller
– IEC 60945 (2002),
– IEC 61162-serien,
– ISO 22555 (2007),
– IEC 62288 utg.1.0 (2008).

A.1/4.23

Kompass for livbåter
og mann-overbordbåter

– Reg. III/4,

– Reg. III/34,

– Reg. X/3,

– IMO-res. MSC.48(66)(LSA-regelverket) IV, V,

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
1994) 13,
– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000) 13.
A.1/4.24

Automatisk
radarplotteanlegg
(ARPA) til
hurtiggående
fartøyer

Flyttet til A.1/4.37

– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994)
8, 13,
– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000)
8, 13.

– ISO 25862 (2009).

B+D
B+E
B+F
G

Nr. 47/616
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5

6

A.1/4.25

Automatisk
sporingsanlegg
(ATA)

Flyttet til A.1/4.35

A.1/4.26

Automatisk
sporingsanlegg
(ATA) for
hurtiggående
fartøyer

Flyttet til A.1/4.38

A.1/4.27

Elektronisk
plotteanlegg (EPA)

Flyttet til A.1/4.36

A.1/4.28

Integrert brosystem

Flyttet til A.2/4.30

A.1/4.29

Ferdsskriver (VDR)

– Reg. V/18,

– Reg. V/20,

– EN 60945 (2002),

B+D

– Reg. V/20,

– IMO-res. A.694 (17),

– EN 61162-serien,

B+E

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.861 (20),

– IEC 61996-1 (2007-11),

B+F

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
1994) 13,

– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994)
13,

– EN 62288 (2008).

G

– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000)
13,

– IEC 60945 (2002),

– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000) 13.

A.1/4.30

Elektronisk
visnings- og
informasjonssystem
for sjøkart (ECDIS)
med backup, og
visningssystem for
rastersjøkart (RCDS)

– IMO-res. MSC.191(79).

eller
– IEC 61162-serien,
– IEC 61996-1 (2007-11),
– IEC 62288 utg.1.0 (2008).

– Reg. V/18,

– Reg. V/19,

– EN 60945 (2002),

B+D

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694(17),

– EN 61162-serien,

B+E

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
1994) 13,

– IMO-res. A.817(19),

– EN 61174 (2008),

B+F

– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994)
13,

– EN 62288 (2008).

G

– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000)
13,

– IEC 60945 (2002),

– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000) 13.

– IMO-res. MSC.191(79),
– IMO-res. MSC.232(82),
– IMO SN.1/rundskr. 266.
[ECDIS-backup og RCDS
er relevante bare når denne
funksjonaliteten inngår i
ECDIS. Det skal angis i
sertifikatet for modul B om
prøvingen har omfattet disse
funksjonene.]

eller
– IEC 61162-serien,
– IEC 61174 (2008),
– IEC 62288 utg.1.0 (2008).

25.8.2016
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2

Gyrokompass
for hurtiggående
fartøyer

3

Nr. 47/617

4

5

6

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694(17),

– ISO 16328 (2001),

B+D

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
1994) 13,

– IMO-res. A.821(19),

– EN 60945 (2002),

B+E

– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994)
13,

– EN 61162-serien,

B+F

– EN 62288 (2008).

G

– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000) 13.

– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000)
13,
– IMO-res. MSC.191(79).

eller
– ISO 16328 (2001),
– IEC 60945 (2002),
– IEC 61162-serien,
– IEC 62288 utg.1.0 (2008).

A.1/4.32

Universelt automatisk identifikasjonssystem (AIS)

– Reg. V/18,

– Reg. V/19,

– EN 60945 (2002),

B+D

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694 (17),

– EN 61162-serien,

B+E

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
1994) 13,

– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994)
13,

– EN 61993-2 (2001),

B+F

– EN 62288 (2008).

G

– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000) 13.

– IMO-res. MSC.74(69),
– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000)
13,
– IMO-res. MSC.191(79),
– ITU-R M. 1371-3(2007).

eller
– IEC 60945 (2002),
– IEC 61162-serien,
– IEC 61993-2 (2001),
– IEC 62288 utg.1.0 (2008).

Merk: ITU-R M. 13713(2007/00) vedlegg 3 får
anvendelse bare i samsvar
med kravene i IMO-res.
MSC.74(69).

A.1/4.33

Sporingskontrollsystem

– Reg. V/18.

(fungerer når fartøyets hastighet ligger
mellom minste styrefart og 30 knop)

– Reg. V/19,

– EN 60945 (2002),

B+D

– IMO-res. A.694(17),

– EN 61162-serien,

B+E

– IMO-res. MSC.74(69),

– EN 62065 (2002),

B+F

– IMO-res. MSC.191(79).

– EN 62288 (2008).

G

eller
– IEC 60945 (2002),
– IEC 61162-serien,
– IEC 62065 (2002),
– IEC 62288 utg.1.0 (2008).

A.1/4.34

Radarutstyr CAT 1

– Reg. V/18.

– Reg. V/19,

– EN 60945 (2002),

B+D

– IMO-res. A.278(VIII),

– EN 61162-serien,

B+E

– IMO-res. A.694(17),

– EN 62288 (2008),

B+F

– IMO-res. A.823(19),

– EN 62388 (2008).

G

– IMO-res. MSC.191(79),

eller

– IMO-res. MSC.192(79),

– IEC 60945 (2002),

– ITU-R M. 628-3(11/93),

– IEC 61162-serien,

– ITU-R M. 1177-3(06/03).

– IEC 62288 utg.1.0 (2008),
– IEC 62388 utg.1.0 (2007).

Nr. 47/618

1

A.1/4.35
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2

Radarutstyr CAT 2

3

– Reg. V/18.

25.8.2016

4

5

6

– Reg. V/19,

– EN 60945 (2002),

B+D

– IMO-res. A.278(VIII),

– EN 61162-serien,

B+E

– IMO-res. A.694(17),

– EN 62288 (2008),

B+F

– IMO-res. MSC.191(79),

– EN 62388 (2008).

G

– IMO-res. MSC.192(79),

eller

– ITU-R M. 628-3(11/93),

– IEC 60945 (2002),

– ITU-R M. 1177-3(06/03).

– IEC 61162-serien,
– IEC 62288 utg.1.0 (2008),
– IEC 62388 utg.1.0 (2007).

A.1/4.36

Radarutstyr CAT 3

– Reg. V/18.

– Reg. V/19,

– EN 60945 (2002),

B+D

– IMO-res. A.278(VIII),

– EN 61162-serien,

B+E

– IMO-res. A.694(17),

– EN 62288 (2008),

B+F

– IMO-res. MSC.191(79),

– EN 62388 (2008).

G

– IMO-res. MSC.192(79),

eller

– ITU-R M. 628-3(11/93),

– IEC 60945 (2002),

– ITU-R M. 1177-3(06/03).

– IEC 61162-serien,
– IEC 62288 utg.1.0 (2008),
– IEC 62388 utg.1.0 (2007).

A.1/4.37

Radarutstyr for
hurtiggående
fartøyer (CAT 1H,
CAT 2H og CAT 3H)

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.278(VIII),

– EN 60945 (2002),

B+D

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
1994) 13,

– IMO-res. A.694(17),

– EN 61162-serien,

B+E

– IMO-res. A.820(19),

– EN 62288 (2008),

B+F

– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994)
13,

– EN 62388 (2008).

G

– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000)
13,

– IEC 60945 (2002),

– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000) 13.

– IMO-res. MSC.191(79),
– IMO-res. MSC.192(79),
– ITU-R M. 628-3(11/93),
– ITU-R M. 1177-3(06/03).

eller
– IEC 61162-serien,
– IEC 62288 utg.1.0 (2008),
– IEC 62388 utg.1.0 (2007).

25.8.2016

1

A.1/4.38
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2

Radarutstyr godkjent
for bruk med sjøkart,
dvs.:
a) CAT 1 godkjent
for bruk med
sjøkart,
b) CAT 2 godkjent
for bruk med
sjøkart,

3

B+D

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
1994) 13,

– IMO-res. A.694(17),

– EN 61162-serien,

B+E

– IMO-res. A.820(19),

– EN 62288 (2008),

B+F

– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994)
13,

– EN 62388 (2008).

G

– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000)
13,

– IEC 60945 (2002),

– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000) 13.

– IMO-res. MSC.191(79),
– IMO-res. MSC.192(79),

eller
– IEC 61162-serien,
– IEC 62288 utg.1.0 (2008),
– IEC 62388 utg.1.0 (2007).

– ITU-R M. 628-3(11/93),
– ITU-R M. 1177-3(06/03).

– Reg. V/18,

– Reg. V/19,

– EN ISO 8729 (1998),

B+D

– Reg. X/3,

– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994)
13,

– EN 60945 (2002).

B+E

– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000)
13,

– ISO 8729 (1997),

– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000) 13.

Selvstyringsanlegg
for hurtiggående
fartøyer

6

– EN 60945 (2002),

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
1994) 13,

A.1/4.40

5

– IMO-res. A.278(VIII),

d) CAT 2 for
hurtiggående
fartøyer,
godkjent for bruk
med sjøkart.

Radarreflektor

4

– Reg. X/3,

c) CAT 1 for
hurtiggående
fartøyer,
godkjent for bruk
med sjøkart,

A.1/4.39

Nr. 47/619

eller

B+F
G

– IEC 60945 (2002).

– IMO-res. MSC.164(78).

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694(17),

– ISO 16329 (2003),

B+D

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
1994) 13,

– IMO-res. A.822(19),

– EN 60945 (2002),

B+E

– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994)
13,

– EN 61162-serien,

B+F

– EN 62288 (2008).

G

– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000) 13.

– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000)
13,
– IMO-res. MSC.191(79).

eller
– ISO 16329 (2003),
– IEC 60945 (2002),
– IEC 61162-serien,
– IEC 62288 utg.1.0 (2008).

A.1/4.41

GNSS-kursindikator
(THD)

– Reg. V/18,

– Reg. V/19,

– ISO 22090-3 (2004),

B+D

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694(17),

– EN 60945 (2002),

B+E

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
1994) 13,

– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994)
13,

– EN 61162-serien,

B+F

– EN 62288 (2008).

G

– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000) 13.

– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000)
13,
– IMO-res. MSC.116(73),
– IMO-res. MSC.191(79).

eller
– ISO 22090-3 (2004),
– IEC 60945 (2002),
– IEC 61162-serien,
– IEC 62288 utg.1.0 (2008).

Nr. 47/620

1

A.1/4.42
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2

Lyskaster for
hurtiggående
fartøyer

3

Nattsynutstyr
for hurtiggående
fartøyer

Mottaker for
differensielle
korreksjonssignaler
for DGPS- og
DGLONASS-utstyr

Se merknad b) i
dette vedlegg A.1

A.1/4.46

6

– ISO 17884 (2004),

B+D

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
1994) 13,

– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994)
13,

– EN 60945 (2002).

B+E

– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000)
13.

– ISO 17884 (2004),

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694(17),

– ISO 16273 (2003),

B+D

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
1994) 13,

– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994)
13,

– EN 60945 (2002).

B+E

– IMO-res. MSC.94(72),

– ISO 16273 (2003),

– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000)
13.

– IEC 60945 (2002).

– Reg. V/18,

– Reg. V/19,

– EN 60945 (2002),

B+D

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694 (17),

– IEC 61108-4 (2004),

B+E

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
1994) 13,

– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994)
13,

– EN 61162-serien.

B+F

– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000)
13,

– IEC 60945 (2002),

– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000) 13.

A.1/4.45

5

– IMO-res. A.694(17),

– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000) 13.

A.1/4.44

4

– Reg. X/3,

– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000) 13.

A.1/4.43

25.8.2016

– IMO-res. MSC.114(73).

Kartmateriell for
skipsradar

Strøket, ettersom utstyret er omfattet av A.1/4.38

Gyroskopisk
kursindikator (THD)

– Reg. V/18,

– Reg. V/19,

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694 (17),

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
1994) 13,

– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994)
13,

– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000) 13.

– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000)
13,

eller

B+F
G

– IEC 60945 (2002).

eller

eller

B+F
G

G

– IEC 61108-4 (2004),
– IEC 61162-serien.

– ISO 22090-1 (2002),
innbefattet rettelse 1 (2005),
– EN 60945 (2002),
– EN 61162-serien,
– EN 62288 (2008).
eller

– IMO-res. MSC.116(73),

– ISO 22090-1 (2002),
innbefattet rettelse 1 (2005),

– IMO-res. MSC.191(79).

– IEC 60945 (2002),
– IEC 61162-serien,
– IEC 62288 utg.1.0 (2008).

B+D
B+E
B+F
G

25.8.2016
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1

A.1./4.47

2

Forenklet
ferdsskriver
(S-VDR)

3

– Reg. V/20.

Nr. 47/621

4

5

6

– Reg. V/20,

– EN 60945 (2002),

B+D

– IMO-res. A.694(17),

– EN 61162-serien,

B+E

– IMO-res. MSC.163(78),

– EN 61996-2 (2008),

B+F

– IMO-res. MSC.191(79).

– EN 62288 (2008).

G

eller
– IEC 60945 (2002),
– IEC 61162-serien,
– IEC 61996-2 (2007),
– IEC 62288 utg.1.0 (2008).

A.1/4.48

A.1/4.49

Mekanisk losheis

Losleider

– Reg. V/23.

– Reg. V/23,

– IMO-res. A.889(21).

B+D

– IMO-res. A.889(21),

B+E

– IMO MSC/rundskr. 773.

B+F

– Reg. V/23,

– Reg. V/23,

– IMO-res. A.889(21),

B+D

– Reg. X/3.

– IMO-res. A.889(21),

– ISO 799 (2004).

B+E
B+F

– IMO MSC/rundskr. 773.

G

A.1/4.50

DGPS-utstyr

Se merknad b) i
dette vedlegg A.1

– Reg. V/18,

– Reg. V/19,

– EN 60945 (2002),

B+D

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694 (17),

– EN 61108-1 (2003),

B+E

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
1994) 13,

– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994)
13,

– EN 61108-4 (2004),

B+F

– EN 61162-serien,

G

– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000)
13,

– EN 62288 (2008).

– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000) 13.

– IMO-res. MSC.114(73),
– IMO-res. MSC.191(79).

eller
– IEC 60945 (2002),
– IEC 61108-1 (2003),
– IEC 61108-4 (2004),
– IEC 61162-serien,
– IEC 62288 utg.1.0 (2008).

A.1/4.51
Se merknad b) i
dette vedlegg A.1

DGLONASS-utstyr

– Reg. V/18,

– Reg. V/19,

– EN 60945 (2002),

B+D

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694 (17),

– EN 61108-2 (1998),

B+E

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
1994) 13,

– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994)
13,

– EN 61108-4 (2004),

B+F

– EN 61162-serien,

G

– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000)
13,

– EN 62288 (2008).

– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000) 13.

– IMO-res. MSC.114(73),
– IMO-res. MSC.191(79).

eller
– IEC 60945 (2002),
– IEC 61108-2 (1998),
– IEC 61108-4 (2004),
– IEC 61162-serien,
– IEC 62288 utg.1.0 (2008).

Nr. 47/622

1

A.1/4.52
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2

Dagslys-signallampe

tidligere
A.2/4.4

5.

3

25.8.2016

4

5

6

– Reg. V/18,

– Reg. V/19,

– EN 60945 (2002),

B+D

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694(17),

– ISO 25861 (2007).

B+E

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
1994),

– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994),

– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000).

– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000).

– IMO-res. MSC.95(72),

eller

B+F

– IEC 60945 (2002),
– ISO 25861 (2007).

Radiokommunikasjonsutstyr
Merknader som gjelder avsnitt 5 — Radiokommunikasjonsutstyr.
Kolonne 5: I tilfelle av motstridende krav mellom IMO MSC/rundskr. 862 og standardene for produktprøving har kravene i IMO MSC/rundskr.
862 forrang.
Når det vises til EN 61162-serien eller IEC 61162-serien, skal utstyrets spesifikasjon tas i betraktning for å fastslå hvilken standard i EN 61162eller IEC 61162-serien som gjelder.

Nr.

Betegnelse

SOLAS 74-regel der det
kreves typegodkjenning

Gjeldende SOLAS 74-regler samt
relevante IMO-resolusjoner og
-rundskriv

Prøvingsstandarder

Moduler for
samsvarsvurdering

1

2

3

4

5

6

A.1/5.1

VHF-radioanlegg
som kan sende
og motta DSC og
radiotelefoni

– Reg. IV/14,

– Reg. IV/7,

– Reg. X/3,

– Reg. X/3,

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
1994) 14,

– IMO-res. A.385(X),

– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000) 14.

– IMO-res. A.524(13),
– IMO-res. A.694(17),
– IMO-res. A.803(19),

– ETSI EN 300162-1 V1.4.1
(2006-05),
– ETSI EN 300338 V1.2.1
(1999-04),
– ETSI EN 300828 V1.1.1
(1998-03),
– ETSI EN 301925 V1.2.1
(2006-12),

– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994)
14,

– EN 60945 (2002),

– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000)
14,

– IEC 61097-7 (1996),

– IMO MSC/rundskr. 862,

– IMO MSC/rundskr. 862.

– IMO COMSAR-rundskr. 32,
– ITU-R M.489-2 (10/95),
– ITU-R M.493-12 (03/07),
– ITU-R M.541-9 (05/04),
– ITU-R M.689-2 (11/93).

– IEC 61097-3 (1994),

– EN 61162-serien,

B+D
B+E
B+F

25.8.2016

1

A.1/5.2

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

2

VHF-DSCvaktmottaker

3

4

– Reg. IV/14,

– Reg. IV/7,

– Reg. X/3,

– Reg. X/3,

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
1994) 14,

– IMO-res. A.694(17),

– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000) 14.

– IMO-res. A.803(19),
– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994)
14,
– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000)
14,

Nr. 47/623

5

– ETSI EN 300338 V1.2.1
(1999-04),
– ETSI EN 300828 V1.1.1
(1998-03),

6

B+D
B+E
B+F

– ETSI EN 301033 V1.2.1
(2005-05),
– EN 60945 (2002),
– IEC 61097-3 (1994),
– IEC 61097-8 (1998).

– IMO COMSAR-rundskr. 32,
– ITU-R M.489-2 (10/95),
– ITU-R M.493-12 (03/07),
– ITU-R M.541-9 (05/04).

A.1/5.3

NAVTEX-mottaker

– Reg. IV/14,

– Reg. IV/7,

– Reg. X/3,

– Reg. X/3,

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
1994) 14,

– IMO-res. A.694(17),

– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000) 14.

– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994)
14,

– ETSI EN 300065-1 V1.2.1
(2009-01),
– ETSI EN 301011 V1.1.1
(1998-09),

B+D
B+E
B+F

– EN 60945 (2002),
– IEC 61097-6 (2005-12).

– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000)
14,
– IMO-res. MSC.148(77),
– IMO COMSAR-rundskr. 32,
– ITU-R M.540-2 (06/90),
– ITU-R M.625-3 (10/95).

A.1/5.4

EGC-mottaker

– Reg. IV/14,

– Reg. IV/7,

– Reg. X/3,

– Reg. X/3,

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
1994) 14,

– IMO-res. A.570(14),

– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000) 14.

– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994)
14,

– IMO-res. A.664(16),
– IMO-res. A.694(17),

– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000)
14,
– IMO COMSAR-rundskr. 32.

– ETSI ETS 300460 utg.1
(1996-05),
– ETSI ETS 300460/A1 (199711),
– ETSI EN 300829 V1.1.1
(1998-03),
– EN 60945 (2002),
– IEC 61097-4 (1994).

B+D
B+E
B+F

Nr. 47/624

1

A.1/5.5

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

2

HF-radioutstyr
for mottak av sikkerhetsinformasjon
til sjøs (MSI) (HFNBDP-mottaker)

3

4

– Reg. IV/14,

– Reg. IV/7,

– Reg. X/3,

– Reg. X/3,

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
1994) 14,

– IMO-res. A.694(17),

– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000) 14.

– IMO-res. A.806(19),

– IMO-res. A.699(17),
– IMO-res. A.700(17),

25.8.2016

5

– ETSI ETS 300067 utg.1
(1990-11),
– ETSI ETS 300067/A1 utg.1
(1993-10),

6

B+D
B+E
B+F

– EN 60945 (2002),
– EN 61162-serien.

– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994)
14,
– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000)
14,
– IMO COMSAR-rundskr. 32,
– ITU-R M.491-1 (07/86),
– ITU-R M.492-6 (10/95),
– ITU-R M.540-2 (06/90),
– ITU-R M.625-3 (10/95),
– ITU-R M.688 (06/90).

A.1/5.6

406 MHz
nødradiopeilesender
(COSPAS-SARSAT)

– Reg. IV/14,

– Reg. IV/7,

– Reg. X/3,

– Reg. X/3,

– ETSI EN 300066 V 1.3.1
(2001-01),

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
1994) 14,

– IMO-res. A.662(16),

– EN 60945 (2002),

– IMO-res. A.694(17),

– IEC 61097-2 (2008),

– IMO-res. A.696(17),

– IMO MSC/rundskr. 862.

– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000) 14.

– IMO-res. A.810(19),

Merk: IMO MSC/rundskr.862
gjelder bare for den valgfrie
fjernaktiveringsinnretningen,
ikke for selve nødradiopeilesenderen.

– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994)
14,
– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000)
14,
– IMO MSC/rundskr. 862,
– IMO COMSAR-rundskr. 32,
– ITU-R M.633-3 (05/04),
– ITU-R M.690-1 (10/95).

A.1/5.7

L-båndnødradiopeilesender
(INMARSAT)

Bevisst ikke utfylt

A.1/5.8

2182 kHz
vaktmottaker

Bevisst ikke utfylt

A.1/5.9

Alarmsignalgenerator for radiotelefon

Bevisst ikke utfylt

B+D
B+E
B+F

25.8.2016

1

A.1/5.10

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

2

MF-radioanlegg som
kan sende og motta
DSC og radiotelefoni
Merk: I henhold til
vedtak i IMO og
ITU får kravene til
alarmsignalgenerator
for radiotelefon og
sending på H3E ikke
lenger anvendelse
i prøvingsstandardene.

3

4

Nr. 47/625

5

– ETSI EN 300338 V1.2.1
(1999-04),

– Reg. IV/14,

– Reg. IV/9,

– Reg. X/3,

– Reg. IV/10,

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
1994) 14,

– Reg. X/3,

– ETSI ETS 300373-1 V1.2.1
(2002-10),

– IMO-res. A.694(17),

– EN 60945 (2002),

– IMO-res. A.804(19),

– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000) 14.

– IEC 61097-3 (1994),

– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994)
14,

– IEC 61097-9 (1997),

– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000)
14,

– IMO MSC/rundskr. 862.

6

B+D
B+E
B+F

– EN 61162-serien,

– IMO COMSAR-rundskr. 32,
– ITU-R M.493-12 (03/07),
– ITU-R M.541-9 (05/04).

A.1/5.11

MF-DSCvaktmottaker

– ETSI EN 300338 V1.2.1
(1999-04),

– Reg. IV/14,

– Reg. IV/9,

– Reg. X/3,

– Reg. IV/10,

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
1994) 14,

– Reg. X/3,

– ETSI EN 301033 V1.2.1
(2005-05),

– IMO-res. A.694(17),

– EN 60945 (2002),

– IMO-res. A.804(19),

– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000) 14.

– IEC 61097-3 (1994),

– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994)
14,

– IEC 61097-8 (1998).

B+D
B+E
B+F

– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000)
14,
– IMO COMSAR-rundskr. 32,
– ITU-R M.493-12 (03/07),
– ITU-R M.541-9 (05/04),
– ITU-R M.1173 (10/95).

A.1/5.12

INMARSAT-B
skipsjordstasjon

– Reg. IV/14,

– Reg. IV/10,

– EN 60945 (2002),

B+D

– Reg. X/3.

– Reg. X/3.

– IEC 61097-10 (1999),

B+E

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
1994) 14.

– IMO-res. A.570(14),

– IMO MSC/rundskr. 862.

B+F

– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000) 14.

– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994)
14.

– IMO-res. A.694(17),
– IMO-res. A.808(19),

– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000)
14,
– IMO MSC/rundskr. 862,
– IMO COMSAR-rundskr. 32.

Nr. 47/626

1

A.1/5.13

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

2

INMARSAT-C
skipsjordstasjon

3

4

– Reg. IV/14,

– Reg. IV/10,

– Reg. X/3.

– Reg. X/3.

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
1994) 14.

– IMO-res. A.570(14),

– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000) 14,

– IMO-res. A.664 (16)
(gjelder bare dersom
INMARSAT-Cskipsjordstasjonen har EGCfunksjoner),
– IMO-res. A.694(17),
– IMO-res. A.807(19),
– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994)
14.

25.8.2016

5

– ETSI ETS 300460 utg.1
(1996-05),
– ETSI ETS 300460/A1 (199711),

6

B+D
B+E
B+F

– ETSI EN 300829 V1.1.1
(1998-03),
– EN 60945 (2002),
– IEC 61097-4 (2007),
– EN 61162-serien,
– IMO MSC/rundskr. 862.

– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000)
14,
– IMO MSC/rundskr. 862,
– IMO COMSAR-rundskr. 32.

A.1/5.14

MF/HF- radioanlegg
som kan sende og
motta DSC, NBDP
og radiotelefoni
Merk: I henhold til
vedtak i IMO og
ITU får kravene til
alarmsignalgenerator
for radiotelefon og
sending på A3H ikke
lenger anvendelse
i prøvingsstandardene.

– Reg. IV/14,

– Reg. IV/10,

– Reg. X/3,

– Reg. X/3,

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
1994) 14.

– IMO-res. A.694(17),

– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000) 14.

– IMO-res. A.806(19),
– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994)
14.

– ETSI ETS 300067 utg.1
(1990-11),
– ETSI ETS 300067/A1 utg.1
(1993-10),
– ETSI EN 300338 V1.2.1
(1999-04),
– ETSI EN 300373-1 V1.2.1
(2002-10),

– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000)
14,

– EN 60945 (2002),

– IMO MSC/rundskr. 862,

– IEC 61097-9 (1997),

– IMO COMSAR-rundskr. 32,

– EN 61162-serien,

– ITU-R M.476-5 (10/95),

– IMO MSC/rundskr. 862.

– ITU-R M.491-1 (07/86),
– ITU-R M.492-6 (10/95),
– ITU-R M.493-12 (03/07),
– ITU-R M.541-9 (05/04),
– ITU-R M.625-3 (10/95),
– ITU-R M.1173 (10/95).

– IEC 61097-3 (1994),

B+D
B+E
B+F

25.8.2016

1

A.1/5.15

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

2

MF/HF-DSCvaktmottaker

3

4

Nr. 47/627

5

– ETSI EN 300338 V1.2.1
(1999-04),

– Reg. IV/14,

– Reg. IV/10,

– Reg. X/3,

– Reg. X/3,

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
1994) 14.

– IMO-res. A.694(17),

– ETSI EN 301033 V1.2.1
(2005-05),

– IMO-res. A.806(19),

– EN 60945 (2002),

– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994)
14.

– IEC 61097-3 (1994),

– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000) 14,

6

B+D
B+E
B+F

– IEC 61097-8 (1998).

– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000)
14,
– IMO COMSAR-rundskr. 32,
– ITU-R M.493-12 (03/07),
– ITU-R M. 541-9(05/04).

A.1/5.16

Toveis VHFradiotelefonapparat
for kommunikasjon
med luftfartøyer

Flyttet til A.2/5.8

A.1/5.17

Bærbart toveis VHFradiotelefonapparat
for redningsfarkoster

– Reg. IV/14,

– Reg. III/6,

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694(17),

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
1994) 14.

– IMO-res. A.809(19),

– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000) 14,

– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994)
8, 14,

– ETSI EN 300225 V1.4.1
(2004-12),
– EN 300828 V1.1.1 (1998-03),
– EN 60945 (2002),

B+D
B+E
B+F

– IEC 61097-12 (1996).

– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000)
8, 14,
– IMO-res. MSC.149(77),
– ITU-R M.489-2 (10/95).

A.1/5.18

Fastmontert
toveis VHFradiotelefonapparat
for redningsfarkoster

– Reg. IV/14,

– Reg. III/6,

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694(17),

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
1994) 14.

– IMO-res. A.809(19),

– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000) 14,

– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994)
8, 14,
– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000)
8, 14,
– ITU-R M.489-2 (10/95).

– ETSI EN 301466 V1.2.1
(2001-01),
– EN 60945 (2002),
– IEC 61097-12 (1996).

B+D
B+E
B+F

Nr. 47/628

1
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2

A1/5.19

3

INMARSAT-F
skipsjordstasjon

25.8.2016

4

5

6

– Reg. IV/14,

– Reg. IV/10,

– EN 60945 (2002),

B+D

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.570 (14),

– IEC 61097-13 (2003),

B+E

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
1994) 14,

– IMO-res. A.808 (19),

– IMO MSC/rundskr. 862.

B+F

– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000) 14.

– IMO-res. A.694 (17),
– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994)
14,
– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000)
14,
– IMO MSC/rundskr. 862,
– IMO COMSAR-rundskr. 32.

6.

Utstyr som kreves etter COLREG 72

Nr.

COLREG 72-regel der det
kreves typegodkjenning

Betegnelse

A.1/6.1

Navigasjonslys

– COLREG
vedlegg I/14.

Gjeldende COLREG 72-regler samt
relevante IMO-resolusjoner og
-rundskriv

– COLREG vedlegg I/14,
– IMO-res. A.694(17),
– IMO-res. MSC.253(83).

Prøvingsstandarder

– EN 14744 (2005), innbefattet
AC (2006),
– EN 60945 (2002).

Moduler for
samsvarsvurdering

B+D
B+E
B+F

eller
– EN 14744 (2005), innbefattet
AC (2006),

G

– IEC 60945 (2002).

7.

Sikkerhetsutstyr for bulkskip
Ingen oppføringer i vedlegg A.1.

8.

Utstyr i henhold til SOLAS kapittel II-1: Konstruksjon — oppdeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlegg
Nr.

A.1/8.1
(nytt)

Betegnelse

Vannstandsalarmer

SOLAS 74-regel der det
kreves typegodkjenning

Gjeldende SOLAS 74-regler samt
relevante IMO-resolusjoner og
-rundskriv

– IMO-res.
MSC.188(79),

– Reg. II-1/22-1,

– IMO MSC.1/
rundskr. 1291.

– Reg. II-1/23-3,
– Reg. XII/12,
– IMO-res. MSC.188(79),
– IMO MSC.1/rundskr.
1291.

Prøvingsstandarder

– IEC 60092-0504
(2001),
– IEC 60529
(2001),
– IMO-res.
MSC.188(79),
– IMO MSC.1/
rundskr. 1291.

Moduler for
samsvars-vurdering

B+D
B+E
B+F

25.8.2016
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Nr. 47/629

VEDLEGG A.2
UTSTYR SOM DET IKKE FINNES DETALJERTE PRØVINGSSTANDARDER FOR I INTERNASJONALE DOKUMENTER

1.

Redningsutstyr
Kolonne 4: IMO MSC/rundskr. 980 får anvendelse unntatt i tilfeller der det er erstattet med de særlige dokumentene nevnt i kolonne 4.
Nr.

A.2/1.1

Betegnelse

Radarreflektor for
redningsflåter

SOLAS 74-regel der det
kreves typegodkjenning

– Reg. III/4,
– Reg. III/34,

Gjeldende SOLAS 74-regler samt
relevante IMO-resolusjoner og
-rundskriv

Prøvingsstandarder

Moduler for
samsvarsvurdering

– IMO-res. MSC.48(66)(LSA-regelverket).

– Reg. X/3.

A.2/1.2

Materialer for
redningsdrakter

Bevisst ikke utfylt

A.2/1.3

Friflyt-utsettingsinnretninger for
redningsfarkoster

– Reg. III/4,

– Reg. III/13,

– Reg. III/34.

– Reg. III/16,
– Reg. III/26,
– Reg. III/34,
– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994)
8,
– IMO-res. MSC.48(66)(LSA-regelverket) I, IV, VI,
– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000)
8.

A.2/1.4

Innskipningsleidere

Flyttet til A.1/1.29

A.2/1.5

Personvarslingssystem og generelt
nødalarmsystem

– Reg. III/6.

– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994),
– IMO-res. MSC.48(66)(LSA-regelverket),

(Når det brukes som
brannalarminnretning, får A.1/3.53
anvendelse.)

– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000),
– IMO MSC/rundskr. 808.

2.

Hindring av havforurensning
Nr.

Betegnelse

MARPOL 73/78-regel
der det kreves
typegodkjenning

Gjeldende MARPOL 73/78-regler
samt relevante IMO-resolusjoner og
-rundskriv

Prøvingsstandarder

Moduler for
samsvarsvurdering

1

2

3

4

5

6

A.2/2.1

Innretninger om
bord til overvåkning
og registrering av
NOx

Flyttet til A.1/2.8

Nr. 47/630

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

1

A.2/2.2

2

Eksosrensesystemer
om bord

3

Vedlegg VI reg. 13,

Vedlegg VI reg. 13,

Vedlegg VI reg. 14.

Vedlegg VI reg. 14.

Vedlegg VI reg. 13.

A.2/2.3

Andre likeverdige
metoder til å
redusere NOx-utslipp
om bord

Vedlegg VI reg. 13.

A.2/2.4

Andre teknologiske
metoder til å
begrense SOx-utslipp

Flyttet til A.1/2.9

3.

4

25.8.2016

5

6

IMO-res. MEPC.170 (57).

Brannvernutstyr

Nr.

Betegnelse

SOLAS 74-regel der det
kreves typegodkjenning

Gjeldende SOLAS 74-regler samt
relevante IMO-resolusjoner og
-rundskriv

Prøvingsstandarder

Moduler for
samsvarsvurdering

1

2

3

4

5

6

A.2/3.1

Faste og bærbare
brannslokkingsapparater

Flyttet til A.1/3.52

A.2/3.2

Dyser til fastmonterte
vannforstøvingssystemer til
brannslokking i
spesiallasterom, rorolasterom, roro-rom og
kjøretøyrom

Flyttet til A.1/3.49

A.2/3.3

Kaldstart av
aggregater
(startinnretninger)

Flyttet til A.2/8.1

A.2/3.4

Kombinerte strålerør

Flyttet til A.1/3.55

(tåkespreder/stråle)
A.2/3.5

Fastmonterte
brannvarslings- og
alarmanlegg for
kontrollstasjoner,
arbeidsrom, rom
i innredningen,
maskinrom og
ubemannede
maskinrom

Flyttet til A.1/3.51

A.2/3.6

Røykdetektorer

Flyttet til A.1/3.51

A.2/3.7

Varmedetektorer

Flyttet til A.1/3.51

25.8.2016

1

A.2/3.8
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2

Elektrisk
sikkerhetslampe

3

4

– Reg. II-2/10,

– Reg. II-2/10,

– Reg. X/3,

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994),

– IMO-res.
MSC.98(73)-(FSSregelverket).

Nr. 47/631

5

– IEC-publikasjon 79.

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000),
– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket) 3.

A.2/3.9

Vernetøy som er
motstandsdyktig mot
kjemisk angrep

– Reg. II-2/19.

– Reg. II-2/19,

– EN 943-1 (2002),

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSC- – EN 943-1 (2002), innbefattet
AC (2005),
regelverket av 1994) 7,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSC- – EN 943-2 (2002),
regelverket av 2000) 7.
– EN ISO 6529 (2001),
– EN ISO 6530 (2005),
– EN 14605 (2005),
– IMO MSC/rundskr. 1120.

A.2/3.10

Lavt plasserte
belysningssystemer

Flyttet til A.1/3.40

A.2/3.11

Dyser til fastmontert
vannforstøvingssystem til
brannslokking i
maskinrom

Flyttet til A.1/3.10

A.2/3.12

Likeverdige
fastmonterte
brannslokkingsanlegg
med gass for
maskinrom og
lastepumperom

Flyttet til A.1/3.45

A.2/3.13

Pusteapparat med
tilførselsslange for
trykkluft

Strøket

(hurtiggående
fartøyer)
A.2/3.14

Brannslanger (på
trommel)

Flyttet til A.1/3.56

A.2/3.15

Systemkomponenter
til røykdeteksjonsanlegg med
prøvetaking

– Reg. II-2/7,

– Reg. II-2/7,

– Reg. II-2/19,

– Reg. II-2/19,

– Reg. II-2/20,

– Reg. II-2/20,

– IMO-res.
MSC.98(73)-(FSSregelverket av 2000)
10.

– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket av 2000) 10.

A.2/3.16

Flammedetektorer

Flyttet til A.1/3.51

A.2/3.17

Manuelle
brannmeldere

Flyttet til A.1/3.51

A.2/3.18

Alarmgivere

Flyttet til A.1/3.53

– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket av 2000) 10.
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2

3

4

A.2/3.19

Systemkomponenter
til fastmonterte,
vannbaserte
brannslokkingsanlegg
til bruk i maskinrom i
kategori «A»

Flyttet til A.1/3.48

A.2/3.20

Polstrede møbler

Flyttet til A.1/3.20

A.2/3.21

Systemkomponenter
til brannslokkingsanlegg i lagerrom for
maling og brennbare
væsker

– Reg. II-2/10.

A.2/3.22

Systemkomponenter
til fastmonterte
brannslokkingsanlegg
i avtrekkskanaler fra
bysser

– Reg. II-2/9.

– Reg. II-2/9.

A.2/3.23

Systemkomponenter
til brannslokkingsanlegg på helikopterdekk

– Reg. II-2/18.

– Reg. II-2/18,

Bærbare skumposter

– Reg. II-2/10,

– Reg. II-2/10,

– Reg. II-2/20,

– Reg. II-2/20,

– Reg. X/3.

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,

A.2/3.24

25.8.2016

5

– Reg. II-2/10,
– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket),
– IMO MSC.1/rundskr. 1239.

– IMO MSC.1/rundskr. 1239.

– EN 13565-1 (2003),
innbefattet A1 (2007).

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7,
– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket av 2000) 4,
– IMO MSC.1/rundskr. 1239.

A.2/3.25

Skiller i klasse C

– Reg. II-2/3.

– Reg. II-2/3.

– IMO-res. A.653(16),
– IMO-res. A.799(19),
– IMO-res. MSC.61(67)-(FTPregelverket), vedlegg 1 del 1
og 5 eller vedlegg 2,
– ISO 1716 (2002).

A.2/3.26

Systemer for
gassformig brensel til
husholdningsformål
(komponenter)

– Reg. II-2/4.

– Reg. II-2/4,
– IMO MSC.1/rundskr. 1276.

6
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2

Systemkomponenter
til fastmonterte
brannslokkingsanlegg
med gass (CO2)

3

4

Nr. 47/633

5

– Reg. II-2/5,

– Reg. II-2/5,

– EN 12094-1 (2003),

– Reg. II-2/10,

– Reg. II-2/10,

– EN 12094-2 (2003),

– Reg. X/3.

– Reg. II-2/20,

– EN 12094-3 (2003),

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSC- –
regelverket av 1994) 7.
–
– IMO -res. MSC.97(73)-(HSC–
regelverket av 2000) 7,
– IMO-res. MSC.98(73)-(FSS- –
regelverket av 2000) 7.

EN 12094-4 (2004),
EN 12094-5 (2006),
EN 12094-6 (2006),
EN 12094-7 (2000),
innbefattet A1 (2005),

– EN 12094-8 (2006),
– EN 12094-10 (2003),
– EN 12094-11 (2003),
– EN 12094-13 (2001),
innbefattet AC (2002),
– EN 12094-16 (2003).

A.2/3.28

Systemkomponenter
til brannslokkingsanlegg med mediumekspansjonsskum –
faste skumslokkingsanlegg for tankskip

Flyttet til A.1/3.57

A.2/3.29

Systemkomponenter
til faste brannslokkingsanlegg med
lavekspansjonsskum
for maskinrom
og beskyttelse av
tankskipsdekk

Flyttet til A.1/3.58

A.2/3.30

Ekspansjonsskum til
fastmonterte brannslokkingsanlegg for
kjemikalietankskip

Flyttet til A.1/3.59

A.2/3.31

Håndbetjent
vannforstøvingssystem

– Reg. II-2/10.

A.2/3.32
(nytt)

Brannslokkingsanlegg – Reg. II-2/1.
med tørt kjemisk
pulver

– Reg. II-2/10,
– IMO-res. A.800(19).

– Reg. II-2/1,
–

Internasjonalt regelverk for
bygging og utrustning av
skip som transporterer farlige
kjemikalier i bulk: Kapittel
11.

6

Nr. 47/634

4.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

25.8.2016

Navigasjonsutstyr
Merknader som gjelder avsnitt 4 — Navigasjonsutstyr
Kolonne 3 og 4: Henvisninger til SOLAS kapittel V skal forstås som henvisninger til SOLAS 1974, som er endret ved resolusjon MSC.73, som
trådte i kraft 1. juli 2002.

Nr.

Betegnelse

SOLAS 74-regel der det
kreves typegodkjenning

Gjeldende SOLAS 74-regler samt
relevante IMO-resolusjoner og
-rundskriv

Prøvingsstandarder

Moduler for
samsvarsvurdering

1

2

3

4

5

6

A.2/4.1

Gyrokompass
for hurtiggående
fartøyer

Flyttet til A.1/4.31

A.2/4.2

Selvstyringsanlegg
for hurtiggående
fartøyer (tidligere
autopilot)

Flyttet til A.1/4.40

A.2/4.3

GNSS-kursindikator
(THD)

Flyttet til A.1/4.41

A.2/4.4

Dagslys-signallampe

Flyttet til A.1/4.52

A.2/4.5

Lyskaster for
hurtiggående
fartøyer

Flyttet til A.1/4.42

A.2/4.6

Nattsynutstyr
for hurtiggående
fartøyer

Flyttet til A.1/4.43

A.2/4.7

Sporingskontrollsystem

Flyttet til A.1/4.33

A.2/4.8

Elektronisk
visnings- og
informasjonssystem
for sjøkart (ECDIS)

Flyttet til A.1/4.30

A.2/4.9

Backup for
elektronisk
visnings- og
informasjonssystem
for sjøkart (ECDIS)

Flyttet til A.1/4.30

A.2/4.10

Visningssystem
for rastersjøkart
(RCDS)

Flyttet til A.1/4.30

A.2/4.11

Kombinert GPS/
GLONASS-utstyr

– Reg. V/18,

– Reg. V/19,

– EN 60945 (2002),

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694(17),

– EN 61108-1 (2003),

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
1994),

– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994),

– EN 61108-2 (1998),

– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000).

– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000),

– IMO-res. MSC.74(69),

– IMO-res. MSC.191(79).

– EN 61162-serien,
– EN 62288 (2008).
eller
– IEC 60945 (2002),
– IEC 61108-1 (2003),
– IEC 61108-2 (1998),
– IEC 61162-serien,
– IEC 62288 utg.1.0 (2008).
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2

3
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4

5

A.2/4.12

DGPS,
DGLONLASSutstyr

Flyttet til A.1/4.44, A.1/4.50 og A.1/4.51

A.2/4.13

Gyrokompass
for hurtiggående
fartøyer

Flyttet til A.1/4.31

A.2/4.14

Ferdsskriver (VDR)

Flyttet til A.1/4.29

A.2/4.15

Integrert
navigasjonssystem

– Reg. V/18,

– Reg. V/19,

– EN 60945 (2002),

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694(17),

– EN 61162-serien,

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994)
13,

– IMO-res. MSC.86(70),

– EN 61924 (2006),

– IMO-res. MSC.191(79).

– EN 62288 (2008).
eller

– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000)
13.

– IEC 60945 (2002),
– IEC 61162-serien,
– IEC 61924 (2006),
– IEC 62288 utg.1.0 (2008).

A.2/4.16

Integrert brosystem

Bevisst ikke utfylt

A.2/4.17

Radarmålforsterker

– Reg. V/18,

– IMO-res. A.694(17),

– Reg. X/3,

– IMO-res. MSC.164(78),

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
1994),

– ITU-R M 1176 (10/95).

– IEC 60945 (2002).

– Reg. V/18,

– Reg. V/19,

– EN 60945 (2002),

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694(17),

– EN 61162-serien.

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
1994),

– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994),

– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000).

– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000).

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.382(X),

– ISO 1069 (1973),

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
1994),

– IMO-res. A.694(17),

– ISO 25862 (2009),

– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994),

– EN 60945 (2002).

– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000).

– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000).

– EN 60945 (2002).
eller

– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000).
A.2/4.18

A.2/4.19

Lydmottaksanlegg

Magnetkompass
for hurtiggående
fartøyer

– IMO-res. MSC.86(70),

eller
– IEC 60945 (2002),
– IEC 61162-serien.

eller
– ISO 1069 (1973),
– ISO 25862 (2009),
– IEC 60945 (2002).
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Sporingskontrollsystem for hurtiggående fartøyer

3
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4

5

– Reg. V/18,

– Reg. V/19,

– EN 60945 (2002),

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694(17),

– EN 61162-serien,

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
1994),

– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994),

– EN 62288 (2008).

– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000).

eller

– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000),

– IEC 60945 (2002),

– IMO-res. MSC.191(79).

– IEC 61162-serien,
– IEC 62288 utg.1.0 (2008).

A.2/4.21

Kartmateriell for
skipsradar

Flyttet til A.1/4.45

A.2/4.22

Gyroskopisk
kursindikator (THD)

Flyttet til A.1/4.46

A.2/4.23

Magnetisk
kursindikator

Flyttet til A.1/4.2

A.2/4.24

Indikator for
skyvkraft

– Reg. V/18,

– Reg. V/19,

– EN 60945 (2002),

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694(17),

– EN 61162-serien,

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
1994),

– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994),

– EN 62288 (2008).

– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000).

A.2/4.25

Indikatorer for
skyvkraft, stigning
og tilstand for
sidepropell

eller

– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000),

– IEC 60945 (2002),

– IMO-res. MSC.191(79).

– IEC 61162-serien,
– IEC 62288 utg.1.0 (2008).

– Reg. V/18,

– Reg. V/19,

– EN 60945 (2002),

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694(17),

– EN 61162-serien,

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
1994),

– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994),

– EN 62288 (2008).

– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000).

A.2/4.26

Indikator for
svinghastighet

Flyttet til A.1/4.9

A.2/4.27

Indikator for
rorvinkel

Flyttet til A.1/4.20

eller

– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000),

– IEC 60945 (2002),

– IMO-res. MSC.191(79).

– IEC 61162-serien,
– IEC 62288 utg.1.0 (2008).

6
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5

A.2/4.28

Indikator for omdreiningshastighet

Flyttet til A.1/4.21

A.2/4.29

Stigningsindikator

Flyttet til A.1/4.22

A.2/4.30

Integrert brosystem

– Reg. V/18,

– Reg. V/19,

– EN 60945 (2002),

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694 (17),

– EN 61162-serien,

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994)
13,

– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994)
15,

– EN 61209 (1999),

– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000)
13.

– IMO-res. MSC.64(67),
– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000)
15,
– IMO-res. MSC.191(79).

A.2/4.31

Peileapparat

– Reg. V/18.

– Reg. V/19.

– EN 62288 (2008).
eller
– IEC 60945 (2002),
– IEC 61162-serien,
– IEC 61209 (1999),
– IEC 62288 utg.1.0 (2008).

– EN 60945 (2002).
eller
– IEC 60945 (2002).

A.2/4.32

Brovaktalarm
(BNWAS)

– IMO-res. A.694(17),

– EN 60945 (2002),

– IMO-res. MSC.128(75),

– EN 61162-serien,

– IMO MSC/rundskr. 982,

– EN 62288 (2008).

– IMO-res. MSC.191(79).

eller
– IEC 60945 (2002),
– IEC 61162-serien,
– IEC 62288 utg.1.0 (2008).

A.2/4.33

Sporingskontrollsystem

– Reg. V/18.

(fungerer når fartøyets hastighet er 30
knop eller høyere)

– Reg. V/19,

– EN 60945 (2002),

– IMO-res. A.694 (17).

– EN 61162-serien.
eller
– IEC 60945 (2002),
– IEC 61162-serien.

A.2/4.34

Utstyr med mulighet
for langtrekkende
identifikasjon og
sporing (LRIT)

– Reg. V/19.

– Reg. V/19,

– EN 60945 (2002),

– IMO-res. A.694(17),

– EN 61162-serien.

– IMO-res. A.813(19),

eller

– IMO-res. MSC.202(81),

– IEC 60945 (2002),

– IMO-res. MSC.211(81),

– IEC 61162-serien.

– IMO-res. MSC.263(84),
– IMO MSC.1/rundskr. 1307.

6
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2

Galileo-mottaker

3

25.8.2016

4

5

– Reg. V/18,

– Reg. V/19,

– EN 60945 (2002),

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694(17),

– EN 61162-serien,

– IMO-res.
MSC.36(63)-(1994
HSC-regelverk) 13,

– IMO-res. A.813(19),

– EN 62288 (2008).

– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000)
13.

– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994)
13,
– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000)
13,

6

eller
– IEC 60945 (2002),
– IEC 61162-serien,
– IEC 62288 utg.1.0 (2008).

– IMO-res. MSC.233(82),
– IMO-res. MSC.191(79).

A.2/4.36

AIS SART-utstyr

– Reg. III/4,

– Reg. III/6,

– EN 60945 (2002),

– Reg. IV/14.

– Reg. IV/7,

– EN 61162-serien.

– IMO-res. MSC.246(83),

5.

eller

– IMO-res. MSC.247(83),

– IEC 60945 (2002),

– IMO-res. MSC.256(84).

– IEC 61162-serien.

Radiokommunikasjonsutstyr
Nr.

Betegnelse

SOLAS 74-regel der det
kreves typegodkjenning

Gjeldende SOLAS 74-regler samt
relevante IMO-resolusjoner og
-rundskriv

Prøvingsstandarder

Moduler for
samsvarsvurdering

1

2

3

4

5

6

A.2/5.1

VHFnødradiopeilesender

– Reg. IV/14,

– Reg.IV/8,

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.662(16),

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
1994),

– IMO-res. A.694(17),

– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000).

– IMO-res. A.805(19),
– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994),
– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000),
– ITU-R M.489-2 (10/95),
– ITU-R M.693 (06/90).

– EN 60945 (2002).
eller
– IEC 60945 (2002).

25.8.2016
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1

A.2/5.2

2

Reservekraftkilde
for radio

3

4

– Reg. IV/14,

– Reg. IV/13,

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694(17),

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
1994),

– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994),

– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000).

A.2/5.4

Nødpanel

– Reg. IV/14,

– Reg. IV/6,

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694(17),

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
1994),

– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994),

A.2/5.6

L-båndnødradiopeilesender
(INMARSAT)

A.2/5.7

Alarmeringssystem
for fartøysikkerhet

– IEC 60945 (2002).

– EN 60945 (2002).
eller
– IEC 60945 (2002).

– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000),
– IMO MSC/rundskr. 862,
– IMO COMSAR-rundskr.
32.

– Reg. IV/14,

– Reg. IV/6,

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694(17),

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
1994),

– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994),

– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000).

eller

– IMO COMSAR-rundskr.
32.

Flyttet til A.1/5.19

Nødalarmpanel

– EN 60945 (2002).

IMO COMSAR-rundskr. 16,

INMARSAT-F
skipsjordstasjon

A.2/5.5

5

– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000),

A.2/5.3

– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000).

Nr. 47/639

– EN 60945 (2002).
eller
– IEC 60945 (2002).

– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000),
– IMO MSC/rundskr. 862,
– IMO COMSAR-rundskr.
32.

Bevisst ikke utfylt

– Reg. XI-2/6,

– EN 60945 (2002),

– IMO-res. A.694(17),

– EN 61162-serien.

– IMO-res. MSC.147(77),
– IMO MSC/rundskr.1072.

eller
– IEC 60945 (2002),
– IEC 61162-serien.

6
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A.2/5.8
Tidligere
A.1/5.16
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2

Toveis VHFradiotelefonapparat
for kommunikasjon
med luftfartøyer

3

4

– Reg. IV/14,

– Reg. IV/7,

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694(17),

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994)
14.

– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994)
14.

– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000)
14.

25.8.2016

5

6

– ETSI EN 301688 V1.1.1
(2000-07),
– EN 60945 (2002).

– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000)
14,
– IMO-res. MSC.80 (70),
– IMO COMSAR-rundskr.
32,
– ICAO-konvensjonen
vedlegg 10,
radioreglementet.

6.

Utstyr som kreves etter COLREG 72

Nr.

Betegnelse

COLREG 72-regel der det
kreves typegodkjenning

Gjeldende COLREG 72-regler samt
relevante IMO-resolusjoner og
-rundskriv

Prøvingsstandarder

Moduler for
samsvarsvurdering

1

2

3

4

5

6

A.2/6.1

Navigasjonslys

Flyttet til A.1/6.1

A.2/6.2

Lydsignalapparater

– COLREG 72
vedlegg III/3.

– COLREG 72 vedlegg III/3,

– EN 60945 (2002),

– IMO-res. A.694(17).

– Fløyter — COLREG 72
vedlegg III/1 (Ytelse),
– Klokker eller gonger —
COLREG 72 vedlegg III/2
(Ytelse).
eller
– IEC 60945 (2002),
– Fløyter — COLREG 72
vedlegg III/1 (Ytelse),
– Klokker eller gonger —
COLREG 72 vedlegg III/2
(Ytelse).

7.

Sikkerhetsutstyr for bulkskip

Nr.

Betegnelse

SOLAS 74-regel der det
kreves typegodkjenning

Gjeldende SOLAS 74-regler samt
relevante IMO-resolusjoner og
-rundskriv

Prøvingsstandarder

Moduler for
samsvarsvurdering

1

2

3

4

5

6

A.2/7.1

A.2/7.2

Lastmåler

Vannstandsalarmer
på bulkskip

– Reg. XII/11,

– Reg. XII/11,

– Res. fra SOLASkonferansen i 1997
5.

– Res. fra SOLASkonferansen i 1997 5.

Strøket

– IMO MSC.1/rundskr. 1229.
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8. Utstyr i henhold til SOLAS kapittel II-1
Nr.

Betegnelse

SOLAS 74-regel der det
kreves typegodkjenning

Gjeldende SOLAS 74-regler samt
relevante IMO-resolusjoner og
-rundskriv

Prøvingsstandarder

Moduler for
samsvarsvurdering

1

2

3

4

5

6

A.2/8.1
Tidligere
A.2/3.3

Kaldstart av
aggregater
(startinnretninger)

– Reg. II-1/44,

– Reg. II-1/44,

– Reg. X/3.

– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994),
– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000).
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2016/EØS/47/88

KOMMISJONSDIREKTIV 2011/75/EU
av 2. september 2011
om endring av rådsdirektiv 96/98/EF om skipsutstyr(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

under henvisning til rådsdirektiv 96/98/EF av 20. desember
1996 om skipsutstyr(1), særlig artikkel 17, og

ut fra følgende betraktninger:

1)

I forbindelse med direktiv 96/98/EF skal de internasjonale
konvensjoner og prøvingsstandarder anvendes i sine
ajourførte versjoner.

2)

En rekke endringer av de internasjonale konvensjoner
og gjeldende prøvingsstandarder har trådt i kraft siden
den seneste rettsakten om endring av direktiv 96/98/EF
ble vedtatt. Disse endringene bør innarbeides i direktiv
96/98/EF.

3)

4)

5)

I samme tidsrom har Den internasjonale sjøfartsorganisasjon
og de europeiske standardiseringsorganisasjoner også
vedtatt standarder, herunder detaljerte prøvingsstandarder,
for en del av utstyret som er oppført i vedlegg A.2 til
direktiv 96/98/EF, eller som selv om det ikke er oppført
der, anses relevant for nevnte direktivs formål. Dette
utstyret bør derfor tas med i vedlegg A.1 eller overføres
fra vedlegg A.2 til vedlegg A.1.

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
Vedlegg A til direktiv 96/98/EF erstattes med teksten i vedlegget
til dette direktiv.

Artikkel 2
Utstyr som i vedlegg A.1 er oppført som overført fra
vedlegg A.2, og som er framstilt før 5. oktober 2012 i samsvar
med de framgangsmåtene for typegodkjenning som allerede
var i kraft på en medlemsstats territorium før denne datoen, kan
bringes i omsetning og plasseres om bord på fellesskapsskip til
5. oktober 2014.

Artikkel 3
1. Medlemsstatene skal innen 5. oktober 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. De skal anvende
disse bestemmelsene fra 5. oktober 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.

Direktiv 96/98/EF bør derfor endres.

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen for sjøsikkerhet og hindring av
forurensning fra skip (COSS) —

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 239 av 15.9.2011, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 51/2012 av 30. mars 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving
og sertifisering) og vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 37.
(1) EFT L 46 av 17.2.1997, s. 25.

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

Artikkel 4
Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.
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Artikkel 5
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 2. september 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
______
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VEDLEGG
«VEDLEGG A
Generell merknad til vedlegg A: Henvisningene til SOLAS-regler gjelder den konsoliderte SOLAS-utgaven av 2009.
Generell merknad til vedlegg A: For visse utstyrsbetegnelser er det i kolonne 5 angitt mulige produktvarianter under
samme betegnelse. Produktvariantene er oppført hver for seg og atskilt med en stiplet linje. I forbindelse med sertifisering
velges eventuelt bare den relevante produktvarianten (eksempel: A.1/3.3).
Forkortelser og bokstavord:
A.1: endring 1 med hensyn til standarddokumenter som ikke er utarbeidet av IMO.
A.2: endring 2 med hensyn til standarddokumenter som ikke er utarbeidet av IMO.
AC: rettelse med hensyn til standarddokumenter som ikke er utarbeidet av IMO.
CAT: kategori av radarutstyr som definert i nr. 1.3 i IEC 62388 (2007).
Rundskr.: rundskriv.
COLREG: internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen.
COMSAR: IMOs underkomité for radiokommunikasjon og leting og redning.
EN: europeisk standard.
ETSI: Det europeiske standardiseringsinstitutt for telekommunikasjoner.
FSS: internasjonalt regelverk for brannvernsystemer.
FTP: internasjonalt regelverk for brannprøvingsmetoder.
HSC: internasjonale sikkerhetsregler for hurtiggående fartøyer.
IBC: internasjonalt regelverk for bygging og utrusting av skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk.
ICAO: Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart.
IEC: Den internasjonale elektrotekniske standardiseringsorganisasjon.
IMO: Den internasjonale sjøfartsorganisasjon.
ISO: Den internasjonale standardiseringsorganisasjon.
ITU: Den internasjonale teleunion.
LSA: redningsutstyr.
MARPOL: Den internasjonale konvensjon om hindring av forurensning fra skip.
MEPC: Komiteen for vern av havmiljøet.
MSC: IMOs sjøsikkerhetskomité.
NOx: nitrogenoksider.
SOLAS: Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs.
SOx: svoveloksider.
Reg.: regel.
Res.: resolusjon.
______
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VEDLEGG A.1

UTSTYR SOM DET ALLEREDE
INTERNASJONALE DOKUMENTER

FINNES

DETALJERTE

PRØVINGSSTANDARDER

FOR

I

Merknader som gjelder hele vedlegg A.1:
a) Generelt: I tillegg til de prøvingsstandarder som er uttrykkelig nevnt, finnes det i gjeldende krav i de internasjonale
konvensjonene og i de relevante IMO-resolusjonene og rundskrivene et visst antall bestemmelser som skal
etterprøves ved typeprøvingen (typegodkjenningen), som fastsatt i modulene for samsvarsvurdering i vedlegg B.
b) Kolonne 1: Artikkel 2 i kommisjonsdirektiv 2009/26/EF(2) kan komme til anvendelse.
c) Kolonne 1: Artikkel 2 i kommisjonsdirektiv 2010/68/EU(3) kan komme til anvendelse.
d) Kolonne 5: Når det vises til IMO-resolusjoner, dreier det seg om prøvingsstandardene i de relevante delene av
vedleggene til resolusjonene, ikke om bestemmelsene i selve resolusjonene.
e) Kolonne 5: Internasjonale konvensjoner og prøvingsstandarder anvendes i sin ajourførte versjon. For å gjøre det
mulig å bestemme nøyaktig hvilke standarder som er aktuelle, skal prøvingsrapportene, samsvarssertifikatene og
samsvarserklæringene angi hvilken prøvingsstandard som er anvendt, og versjonen av den.
f)

Kolonne 5: Når to sett med standarder er atskilt med «eller», tilfredsstiller begge sett alle de krav som ved
prøvingen skal oppfylles med hensyn til IMOs ytelsesstandarder. Prøving av utstyr etter ett sett standarder er derfor
tilstrekkelig for å godtgjøre at det er i samsvar med kravene i de relevante internasjonale dokumentene. Når det er
brukt skilletegn (komma), gjelder derimot alle standardene som er nevnt.

g) Kolonne 6: Når modul H forekommer, skal dette forstås som modul H pluss sertifikat for designkontroll.
h) Kravene i dette vedlegg berører ikke transportkravene i de internasjonale konvensjonene.
1.

Redningsutstyr
Kolonne 4: IMO MSC/rundskr. 980 får anvendelse unntatt i de tilfeller der det er erstattet med de særlige dokumentene nevnt i kolonne 4.
Nr.

Betegnelse

SOLAS 74-regel der det
kreves typegodkjenning

Gjeldende SOLAS 74-regler samt
relevante IMO-resolusjoner og
-rundskriv

Prøvingsstandarder

Moduler for
samsvarsvurdering

1

2

3

4

5

6

A.1/1.1

Livbøyer

– Reg. III/4,

– Reg. III/7,

– IMO-res. MSC.81(70).

B+D

– Reg. X/3.

– Reg. III/34,

B+E

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8,

B+F

– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, II,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8.
A.1/1.2

Markeringslys for
redningsutstyr:
a) for redningsfarkoster og mannoverbord-båter,

– Reg. X/3.

– Reg. III/22,

B+E

– Reg. III/26,

B+F

– Reg. III/32,

b) for livbøyer,

– Reg. III/34,

c) for redningsvester.

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8,

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8.

EUT L 113 av 6.5.2009, s. 1.
EUT L 305 av 20.11.2010, s. 1.

B+D

– Reg. III/7,

– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) II, IV,

( 2)
(3)

– IMO-res. MSC.81(70).

– Reg. III/4,
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A.1/1.3
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2

Selvvirkende
røyksignaler for
livbøyer

3

4
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5

– IMO-res. MSC.81(70).

6

– Reg. III/4,

– Reg. III/7,

– Reg. X/3.

– Reg. III/34,

B+D
B+E

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8,

B+F

– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, II,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8.
A.1/1.4

Redningsvester

– IMO-res. MSC.81(70).

B+D

– Reg. III/4,

– Reg. III/7,

– Reg. X/3.

– Reg. III/22,

B+E

– Reg. III/34,

B+F

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8,
– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, II,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8,
– IMO MSC/rundskr. 922,
– IMO MSC.1/rundskr. 1203.
A.1/1.5

Redningsdrakter og
vernedrakter som
ikke er klassifisert
som redningsvester:

– IMO-res. MSC.81(70).

B+D

– Reg. III/4,

– Reg. III/7,

– Reg. X/3.

– Reg. III/22,

B+E

– Reg. III/32,

B+F

isolerte eller ikke
isolerte.

– Reg. III/34,
– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8,
– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, II,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8,
– IMO MSC/rundskr. 1046.

A.1/1.6

Redningsdrakter
og vernedrakter
klassifisert som
redningsvester:

– IMO-res. MSC.81(70).

B+D

– Reg. III/4,

– Reg. III/7,

– Reg. X/3.

– Reg. III/22,

B+E

– Reg. III/32,

B+F

isolerte eller ikke
isolerte.

– Reg. III/34,
– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8,
– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, II,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8,
– IMO MSC/rundskr. 1046.

A.1/1.7

Varmebeskyttelsesutstyr

– IMO-res. MSC.81(70).

B+D

– Reg. III/4,

– Reg. III/22,

– Reg. X/3.

– Reg. III/32,

B+E

– Reg. III/34,

B+F

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8,
– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, II,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8,
– IMO MSC/rundskr. 1046.
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2

Fallskjermlys
(pyrotekniske)

3

4
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5

– IMO-res. MSC.81(70).

6

B+D

– Reg. III/4,

– Reg. III/6,

– Reg. X/3.

– Reg. III/34,

B+E

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8,

B+F

– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, III,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8.
A.1/1.9

Håndbluss
(pyrotekniske)

– Reg. III/4,

– Reg. III/34,

– Reg. X/3.

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8,

– IMO-res. MSC.81(70).

B+D
B+E
B+F

– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, III,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8.
A.1/1.10

A.1/1.11

Flytende røyksignaler – Reg. III/4,
(pyrotekniske)
– Reg. X/3.

Linekastingsapparater

– Reg. III/34,

– IMO-res. MSC.81(70).

– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, III.

B+D
B+E
B+F

– IMO-res. MSC.81(70).

B+D

– Reg. III/4,

– Reg. III/18,

– Reg. X/3.

– Reg. III/34,

B+E

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8,

B+F

– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, VII,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8.
A.1/1.12

Oppblåsbare
redningsflåter

– IMO-res. MSC.81(70).

B+D

– Reg. III/4,

– Reg. III/13,

– Reg. X/3.

– Reg. III/21,

B+E

– Reg. III/26,

B+F

– Reg. III/31,
– Reg. III/34,
– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8,
– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, IV,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8,
– IMO MSC/rundskr. 811.
A.1/1.13

Stive redningsflåter

– Reg. III/4,

– Reg. III/21,

– IMO-res. MSC.81(70),

B+D

– Reg. X/3.

– Reg. III/26,

– IMO MSC/rundskr. 1006.

B+E

– Reg. III/31,
– Reg. III/34,
– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8,
– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, IV,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8,
– IMO MSC/rundskr. 811.

B+F
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1

A.1/1.14

2

Redningsflåter
som retter seg opp
automatisk

3

4
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5

– IMO-res. MSC.81(70).

6

B+D

– Reg. III/4,

– Reg. III/26,

– Reg. X/3.

– Reg. III/34,

B+E

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8,

B+F

– IMO-res. MSC 48(66)-(LSAregelverket) I, IV,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8,
– IMO MSC/rundskr. 809,
– IMO MSC/rundskr. 811.
A.1/1.15

Overdekkede
vendbare
redningsflåter

– IMO-res. MSC.81(70).

B+D

– Reg. III/4,

– Reg. III/26,

– Reg. X/3.

– Reg. III/34,

B+E

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8,

B+F

– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, IV,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8,
– IMO MSC/rundskr. 809,
– IMO MSC/rundskr. 811.
A.1/1.16

Friflyt-innretninger
for redningsflåter
(hydrostatiske
utløserenheter)

– IMO-res. MSC.81(70).

B+D

– Reg. III/4,

– Reg. III/13,

– Reg. X/3.

– Reg. III/26,

B+E

– Reg. III/34,

B+F

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8,
– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, IV,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8,
– IMO MSC/rundskr. 811.
A.1/1.17

Livbåter

– Reg. III/4,

– Reg. III/21,

– IMO-res. MSC.81(70),

B+D

– Reg. X/3.

– Reg. III/31,

– IMO MSC/rundskr. 1006.

B+F
G

– Reg. III/34,
– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8,
– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, IV,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8.
A.1/1.18

Stive mannoverbord-båter

– Reg. III/4,

– Reg. III/21,

– IMO-res. MSC.81(70),

B+D

– Reg. X/3.

– Reg. III/31,

– IMO MSC/rundskr. 1006.

B+F

– Reg. III/34,
– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8,
– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, V,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8.

G
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1

A.1/1.19

2

Oppblåste mannoverbord-båter

3

4
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5

6

– Reg. III/4,

– Reg. III/21,

– IMO-res. MSC.81(70),

B+D

– Reg. X/3.

– Reg. III/31,

– ISO 15372 (2000).

B+F
G

– Reg. III/34,
– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8,
– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, V,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8.
A.1/1.20

Hurtige mannoverbord-båter

– Reg. III/4.

– Reg. III/26,

– IMO-res. MSC.81(70),

B+D

– Reg. III/34,

– IMO MSC/rundskr. 1006,

B+F

– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, V,

– ISO 15372 (2000).

G

– IMO-res. MSC.81(70).

B+D

– IMO MSC/rundskr. 1016,
– IMO MSC/rundskr. 1094.
A.1/1.21

Utsettingsinnretninger med taljeløpere
(daviter)

– Reg. III/4,

– Reg. III/23,

– Reg. X/3.

– Reg. III/33,

B+E

– Reg. III/34,

B+F

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8,

G

– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, VI,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8.
A.1/1.22

Friflyt-utsettingsinnretninger for redningsfarkoster

Flyttet til A.2/1.3

A.1/1.23

Frittfall-utsettingsinnretninger for
livbåter

– Reg. III/4,

– Reg. III/16,

– Reg. X/3.

– Reg. III/23,

B+E

– Reg. III/33,

B+F

– Reg. III/34,

G

– IMO-res. MSC.81(70).

B+D

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8,
– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, VI,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8.
A.1/1.24

Utsettingsinnretninger for redningsflåter
(daviter)

– IMO-res. MSC.81(70).

B+D

– Reg. III/4,

– Reg. III/12,

– Reg. X/3.

– Reg. III/16,

B+E

– Reg. III/34,

B+F

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8,

G

– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, VI,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8.
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A.1/1.25

A.1/1.26

2

3

4
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Utsettingsinnretnin- – Reg. III/4.
ger for hurtige mannoverbord-båter

– Reg. III/26,
– Reg. III/34,

B+E

(daviter)

– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, VI.

B+F

Utløserenheter for

– IMO-res. MSC.81(70).

6

B+D

G
– IMO-res. MSC.81(70).

B+D

– Reg. III/4,

– Reg. III/16,

a) livbåter og
– Reg. X/3.
mann-overbord-båter

– Reg. III/34,

B+E

b) redningsflåter

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8,

B+F

som settes ut med én
eller flere taljeløpere

– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, IV, VI,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8.

A.1/1.27

Skipsevakueringssystemer

– IMO-res. MSC.81(70).

B+D

– Reg. III/4,

– Reg. III/15,

– Reg. X/3.

– Reg. III/26,

B+F

– Reg. III/34,

G

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8,
– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, VI,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8.
A.1/1.28

Redningsutstyr

– Reg. III/4.

– Reg. III/26,

– IMO-res. MSC.81(70),

B+D

– Reg. III/34,

– IMO MSC/rundskr. 810.

B+F

– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, VI.
A.1/1.29

Innskipningsleidere

Se merknad b) i
dette vedlegg A.1

– Reg. III/4,

– Reg. III/11,

– IMO-res. MSC.81(70),

B+D

– Reg. III/11,

– Reg. III/34,

– ISO 5489 (2008).

B+F

– Reg. X/3.

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994),

– IMO-res. A.658(16).

B+D

– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket),
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000),
– IMO MSC.1/rundskr. 1285.
A.1/1.30

Lysreflekterende
materialer

– Reg. III/4,

– Reg. III/34,

– Reg. X/3.

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8,
– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8.

A.1/1.31

Toveis VHF-radiotelefonapparater for
redningsfarkoster

Flyttet til A.1/5.17 og A.1/5.18

B+E
B+F

25.8.2016
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1

2

3

4
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5

6

A.1/1.32

9 GHz
radartransponder
(SART)

Flyttet til A.1/4.18

A.1/1.33

Radarreflektor for
livbåter og mannoverbord-båter

– Reg. III/4,

– Reg. III/34,

– ISO 8729-1 (2010),

B+D

– Reg. X/3.

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8,

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008).

B+E

– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, IV, V,

eller

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8,

– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008).

(passiv)

B+F

– ISO 8729-1 (2010),

– IMO-res. MSC.164(78).
A.1/1.34

Kompass for livbåter
og mann-overbordbåter

Flyttet til A.1/4.23

A.1/1.35

Bærbare brannslokkingsapparater for
livbåter og mannoverbord-båter

Flyttet til A.1/3.38

A.1/1.36

Framdriftsmaskineri
for livbåter/mannoverbord-båter

– Reg. III/4,

– Reg. III/34,

– Reg. X/3.

– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) IV, V.

Framdriftsmaskineri
for mann-overbordbåter – utenbordsmotor

– Reg. III/4,

– Reg. III/34,

– Reg. X/3.

– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) V.

Lyskastere til bruk
i livbåter og mannoverbord-båter

– Reg. III/4,

– Reg. III/34,

– Reg. X/3.

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8,

A.1/1.37

A.1/1.38

– IMO-res. MSC.81(70).

B+D
B+E
B+F

– IMO-res. MSC.81(70).

B+D
B+E
B+F

– IMO-res. MSC.81(70).

B+D
B+E
B+F

– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, IV, V,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8.
A.1/1.39

Åpne vendbare
redningsflåter

– Reg. III/4,
– Reg. X/3.

– IMO-res. MSC.36(63)(HSC-regelverket av 1994) 8,
vedlegg 10,

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) vedlegg
10,

– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I,

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) vedlegg
11.

– IMO-res. MSC.97(73)(HSC-regelverket av 2000) 8,
vedlegg 11.
A.1/1.40

Mekanisk losheis

A.1/1.41

– Reg. III/4,
Vinsjer for
redningsfarkoster og
mann-overbord-båter – Reg. X/3.

B+D
B+F

Flyttet til A.1/4.48
– Reg. III/16,

– IMO-res. MSC.81(70).

B+D

– Reg. III/17,

B+E

– Reg. III/23,

B+F

– Reg. III/24,

G

– Reg. III/34,
– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8,
– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, VI,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8.
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1

2

3

A.1/1.42

Losleider

A.1/1.43

Stive/oppblåste
– Reg. III/4,
mann-overbord-båter
– Reg. X/3.

Se merknad c) i
dette vedlegg A.1

4

25.8.2016

5

6

Flyttet til A.1/4.49
– Reg. III/21,

– IMO-res. MSC.81(70),

B+D

– Reg. III/31,

– IMO MSC/rundskr. 1006.

B+F

– Reg. III/34,

– ISO 15372 (2000)

G

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8,
– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, V,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8.

2.

Hindring av havforurensning
Nr.

Betegnelse

MARPOL 73/78-regel
der det kreves
typegodkjenning

Gjeldende MARPOL 73/78-regler samt
relevante IMO-resolusjoner og
-rundskriv

Prøvingsstandarder

Moduler for
samsvarsvurdering

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

A.1/2.2

Oljefiltreringsutstyr
(for et oljeinnhold i
spillvannet på høyst
15 ppm)

– Vedlegg I reg. 14.

Detektorer for
grensen mellom olje
og vann

– Vedlegg I reg. 32.

– Vedlegg I reg. 14,

– IMO-res. MEPC.107(49),

B+D

– IMO MEPC.1/rundskr. 643.

– IMO MEPC.1/rundskr. 643.

B+E
B+F

– Vedlegg I reg. 32.

– IMO-res. MEPC.5(XIII).

B+D
B+E
B+F

A.1/2.3

Oljemålere

– Vedlegg I reg. 14.

– Vedlegg I reg. 14,

– IMO-res. MEPC.107(49),

B+D

– IMO MEPC.1/rundskr. 643.

– IMO MEPC.1/rundskr. 643.

B+E
B+F

A.1/2.4

Behandlingsenheter
som skal settes på
eksisterende oljevannsepareringsutstyr (for et oljeinnhold i spillvannet på
høyst 15 ppm)

Bevisst ikke utfylt

A.1/2.5

Overvåkings- og
kontrollsystem
for oljeutslipp fra
oljetankskip

– Vedlegg I reg. 31.

Renseanlegg

– Vedlegg IV, reg. 9.

A.1/2.6

– Vedlegg I reg. 31.

– IMO-res. MEPC.108(49).

B+D
B+E
B+F

– Vedlegg IV, reg. 9.

– IMO-res. MEPC.159(55).

B+D
B+E
B+F

A.1/2.7

Forbrenningsanlegg
om bord

– Vedlegg VI reg. 16. – Vedlegg VI reg. 16.

– IMO-res. MEPC.76(40).

B+D
B+E
B+F
G
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1

A.1/2.8
Se merknad b) i
dette vedlegg A.1

A.1/2.9
Se merknad b) i
dette vedlegg A.1

A.1/2.10
Tidligere

2

3

4

Innretninger om bord – Vedlegg VI reg. 13, – Vedlegg VI reg. 13,
til overvåking og
– Teknisk NOx– Teknisk NOx-regelverk av
registrering av NOx
regelverk av 2008,
2008,
– IMO-res.
MEPC.177(58).

Andre teknologiske
– Vedlegg VI reg. 4.
metoder til å
begrense SOx-utslipp

Nr. 47/653

5

– Teknisk NOx-regelverk av 2008,

B+D

– IMO-res. MEPC.177(58).

B+E
B+F

– IMO-res. MEPC.177(58),

G

– IMO MEPC.1/rundskr. 638.

– Vedlegg VI reg. 4.

6

– IMO-res. MEPC.184(59).

B+D
B+E
B+F
G

Eksosrensesystemer
om bord

– Vedlegg VI reg. 4.

– Vedlegg VI reg. 4.

– IMO-res. MEPC.184(59).

B+D
B+E

A.2/2.2

B+F
G

3.

Brannvernutstyr

Nr.

Betegnelse

SOLAS 74-regel der det
kreves typegodkjenning

Gjeldende SOLAS 74-regler samt
relevante IMO-resolusjoner og -rundskriv

Prøvingsstandarder

Moduler for
samsvarsvurdering

1

2

3

4

5

6

A.1/3.1

Underste
dekkskledning

– Reg. II-2/4,

– Reg. II-2/4,

– Reg. II-2/6,

– Reg. II-2/6,

– Reg. X/3.

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7.

A.1/3.2

Bærbare brannslokkingsapparater

– Reg. II-2/10,

– Reg. II-2/4,

– Reg. X/3,

– Reg. II-2/10,

– Reg. II-2/18,
– IMO-res.
MSC.98(73)-(FSS– Reg. II-2/19,
regelverket) 4.
– Reg. II-2/20,
– IMO-res. A.951(23),
– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7,
– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket) 4,
– IMO MSC/rundskr. 1239,
– IMO MSC/rundskr. 1275.

– IMO-res. MSC.61(67)-(FTPregelverket), vedlegg 1 del 2 og
6 eller vedlegg 2,

B+D

– IMO MSC/rundskr. 1102,

B+F

B+E

– IMO MSC/rundskr. 1120.

– EN 3-7 (2004), innbefattet A.1
(2007),
– EN 3-8 (2006), innbefattet AC
(2007),
– EN 3-9 (2006), innbefattet AC
(2007),
– EN 3-10 (2009).

B+D
B+E
B+F
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A.1/3.3
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2

Brannmannsutstyr:
vernetøy (tøy for
nærkontakt med ild)

3

– Reg. II-2/10,

4

– Reg. II-2/10,

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,
– IMO-res.
MSC.98(73)-(FSS- – IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7,
regelverket) 3.
– Reg. X/3,

– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket) 3.

25.8.2016

5

Vernetøy for brannmannskap —
Ytelseskrav til vernetøy for
brannslokking:
– EN 469 (2005), innbefattet A1
(2006) og AC (2006).

6

B+D
B+E
B+F

Vernetøy for brannvesen –
Prøvingsmetoder og krav
til reflekterende klær for
spesialisert brannbekjempelse:
– EN 1486 (2007).
Vernetøy for brannmannskap –
Vernetøy med reflekterende
ytterside:
– ISO 15538 (2001).

A.1/3.4

Brannmannsutstyr:
støvler

– Reg. II-2/10,

– Reg. II-2/10,

– Reg. X/3,

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,

– EN 15090 (2006),

B+E

– IMO-res.
MSC.98(73)-(FSS- – IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7,
regelverket) 3.
– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket) 3.
A.1/3.5

Brannmannsutstyr:
hansker

– Reg. II-2/10,

– Reg. II-2/10,

– Reg. X/3,

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,

B+D
B+F

– EN 659 (2003), innbefattet A1
(2008) og AC (2009).

– IMO-res.
MSC.98(73)-(FSS- – IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket) 3.
regelverket av 2000) 7,

B+D
B+E
B+F

– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket) 3.
A.1/3.6

Brannmannsutstyr:
hjelm

– Reg. II-2/10,

– Reg. II-2/10,

– Reg. X/3,

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,

– EN 443 (2008).

B+D
B+E

– IMO-res.
MSC.98(73)-(FSS- – IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket) 3.
regelverket av 2000) 7,

B+F

– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket) 3.
A.1/3.7

A.1/3.8

Bærbart pusteapparat –
med trykkluft
–
Merk: Ved ulykker
–
med farlig gods
kreves en maske med
overtrykk.

Pusteapparat med
tilførselsslange for
trykkluft

Reg. II-2/10,

– Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,

IMO-res.
MSC.98(73)-(FSS- – IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7,
regelverket) 3.
– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket) 3.

– Reg. X/3.
– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
1994) 7.
Merk: Dette utstyret
er beregnet bare på
hurtiggående fartøyer
bygd i samsvar med
bestemmelsene i HSCregelverket av 1994.

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7.

– EN 136 (1998), innbefattet AC
(2003),
– EN 137 (2006).

B+D
B+E
B+F

– EN 14593-1 (2005),

B+D

– EN 14593-2 (2005), innbefattet
AC (2005),

B+E

– EN 14594 (2005).

B+F
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2

Systemkomponenter
til sprinkleranlegg
for rom i innredningen, arbeidsrom og
kontrollstasjoner
tilsvarende dem som
er nevnt i SOLAS 74
regel II-2/12 (bare
dyser og deres ytelse)

3

4
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5

– IMO-res. A.800(19).

6

B+D

– Reg. II-2/7,

– Reg. II-2/7,

– Reg. II-2/10,

– Reg. II-2/9,

B+E

– Reg. X/3,

– Reg. II-2/10,

B+F

– IMO-res.
– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCMSC.98(73)-(FSSregelverket av 1994) 7,
regelverket) 8.
– IMO-res. MSC.44(65),
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7,

(Dette utstyret omfatter dyser til fastmonterte sprinkleranlegg
for hurtiggående
fartøyer.)

– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket) 8,
– IMO MSC/rundskr. 912.

A.1/3.10

Dyser til fastmontert
vannforstøvingssysSe merk- temer til brannsloknad b) i
king i maskinrom og
dette ved- lastepumperom
legg A.1

– Reg. II-2/10,

– Reg. II-2/10,

– Reg. X/3,

– Reg. X/3,

– IMO MSC/rundskr. 1165
vedlegg A.

– IMO-res.
– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCMSC.98(73)-(FSSregelverket av 1994) 7,
regelverket) 7.
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7,

B+D
B+E
B+F

– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket) 7,
– IMO MSC.1/rundskr. 1313.

A.1/3.11

Skiller i klasse
«A» og «B»,
brannmotstand

Klasse «A»:

– Reg. II-2/9 og

– Reg. II-2/3.2.

a) Skiller i klasse
«A»,

B+D

Klasse «A»:

– IMO-res. MSC.61(67)-(FTPregelverket), vedlegg 1 del 3 og
vedlegg 2,

Klasse «B»:

– Reg. II-2/3.2.

– IMO MSC/rundskr. 1120.

B+F

– Reg. II-2/3.4.

Klasse «B»:

b) Skiller i klasse
«B».

A.1/3.12

Innretninger som
skal hindre flammer
i å spre seg til
lastetankene i
oljetankskip

B+E

– Reg. II-2/3.4.

– Reg. II-2/4,

– Reg. II-2/4,

– EN 12874 (2001),

– Reg. II-2/16.

– Reg. II-2/16.

– ISO 15364 (2007),

For annet
utstyr enn
ventiler:

– IMO MSC/rundskr. 677.

B+D
B+E
B+F
For
ventiler:
B+F

A.1/3.13

Ikke-brennbare
materialer

– Reg. II-2/3,

– Reg. II-2/3,

– Reg. X/3.

– Reg. II-2/5,
– Reg. II-2/9,
– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7.

– IMO-res. MSC.61(67)-(FTPregelverket), vedlegg 1 del 1,
– IMO MSC/rundskr. 1120.

B+D
B+E
B+F
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2

3

4

A.1/3.14

Andre materialer enn Oppført under A.1/3.26 og A.1/3.27
stål til rør som skal
gå gjennom skiller i
klasse «A» eller «B»

A.1/3.15

Andre materialer enn – Reg. II-2/4,
stål til rør som trans– Reg. X/3.
porterer olje eller
brennolje
a) rør og tilbehør,
b) ventiler,

Branndører

5

6

– Reg. II-2/4,

– IMO-res. A.753(18),

B+D

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7, 10,

– ISO 15540 (2001),

B+E

– ISO 15541 (2001).

B+F

– IMO-res. MSC.61(67)-(FTPregelverket), vedlegg 1 del 3,

B+D

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7, 10,
– IMO MSC/rundskr. 1120.

c) bøyelige rørsammensetninger.

A.1/3.16

25.8.2016

– Reg. II-2/9.

– Reg. II-2/9.

– IMO MSC/rundskr. 1120,
– IMO MSC.1/rundskr. 1273,

B+E
B+F

– IMO MSC.1/rundskr. 1319.

A.1/3.17

Systemkomponenter – Reg. II-2/9,
til betjeningssystemer
– Reg. X/3.
for branndører
Merk: Når uttrykket
«systemkomponenter» er brukt i kolonne 2, kan det bety at
en enkelt komponent,
en gruppe komponenter eller hele systemet
må prøves for å
kontrollere om de internasjonale kravene
er oppfylt.

A.1/3.18

– Reg. II-2/9,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7.

Overflate- og
gulvdekningsmaterialer med lav flammespredningsevne

– Reg. II-2/3,

– Reg. II-2/3,

– Reg. II-2/5,

– Reg. II-2/5,

– Reg. II-2/6,

– Reg. II-2/6,

a) finér til pynt,

– Reg. II-2/9,

– Reg. II-2/9,

b) malingssystemer,

– Reg. X/3.

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,

c) gulvbelegg,

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7,

d) rørisolasjon,
e) klebemidler brukt
ved bygging av
skiller i klasse
«A», «B» og «C»,

– IMO MSC/rundskr. 1120.

– IMO-res. MSC.61(67)-(FTPregelverket), vedlegg 1 del 4.

B+D
B+E
B+F

– IMO-res. MSC.61(67)-(FTPregelverket), vedlegg 1 del 2 og
5 eller vedlegg 2,
– IMO MSC/rundskr. 1120,

B+D
B+E
B+F

– ISO 1716 (2002).
Merk: Når overflatematerialet
skal ha en brennverdi som ikke
overstiger en bestemt øvre grense,
skal dette måles i samsvar med ISO
1716.

f) brennbare gjennomføringer.

A.1/3.19

Forheng, gardiner
og andre opphengte
tekstiler

– Reg. II-2/3,

– Reg. II-2/3,

– Reg. II-2/9,

– Reg. II-2/9,

– Reg. X/3.

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7.

– IMO-res. MSC.61(67)-(FTPregelverket), vedlegg 1 del 7,
– IMO MSC/rundskr. 1102,
– IMO MSC/rundskr. 1120.

B+D
B+E
B+F

25.8.2016
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EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

2

Polstrede møbler

3

4

– Reg. II-2/3,

– Reg. II-2/3,

– Reg. II-2/5,

– Reg. II-2/5,

– Reg. II-2/9,

– Reg. II-2/9,

– Reg.X/3.

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,

Nr. 47/657

5

– IMO-res. MSC.61(67)-(FTPregelverket), vedlegg 1 del 8,
– IMO MSC/rundskr. 1102,
– IMO MSC/rundskr. 1120.

6

B+D
B+E
B+F

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7.
A.1/3.21

Sengeutstyr

– Reg. II-2/3,

– Reg. II-2/3,

– Reg. II-2/9,

– Reg. II-2/9,

– Reg. X/3.

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,

– IMO-res. MSC.61(67)-(FTPregelverket), vedlegg 1 del 9,
– IMO MSC/rundskr. 1102,
– IMO MSC/rundskr. 1120.

B+D
B+E
B+F

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7.
A.1/3.22

Brannspjeld

– Reg. II-2/9.

– Reg. II-2/9.

– IMO-res. MSC.61(67)-(FTPregelverket), vedlegg 1 del 3,
– IMO MSC/rundskr. 1120.

A.1/3.23

Ikke-brennbare
gjennomføringer i
skiller i klasse «A»

Flyttet til A.1/3.26

A.1/3.24

Gjennomføringer for
elektriske kabler i
skiller i klasse «A»

Flyttet til A.1/3.26

A.1/3.25

Brannsikrede vinduer – Reg. II-2/9.
og lysventiler i klasse
«A» og «B»

– Reg. II-2/9,
– IMO MSC/rundskr. 1120.

– IMO-res. MSC.61(67)-(FTPregelverket), vedlegg 1 del 3,
– IMO MSC/rundskr. 1120,
– IMO MSC.1/rundskr. 1203.

A.1/3.26

Gjennomføringer i
skiller i klasse «A»

– Reg. II-2/9.

– Reg. II-2/9,
– IMO MSC.1/rundskr. 1276.

a) gjennomføringer
av elektriske kabler,

– IMO-res. MSC.61(67)-(FTPregelverket), vedlegg 1 del 3,
– IMO MSC/rundskr. 1120.

B+D
B+E
B+F

B+D
B+E
B+F

B+D
B+E
B+F

b) gjennomføringer
av rør, kanaler,
sjakter osv.
A.1/3.27

Gjennomføringer i
skiller i klasse «B»

– Reg. II-2/9.

– Reg. II-2/9.

a) gjennomføringer
av elektriske kabler,

– IMO-res. MSC.61(67)-(FTPregelverket), vedlegg 1 del 3,
– IMO MSC/rundskr. 1120.

B+D
B+E
B+F

b) gjennomføringer
av rør, kanaler,
sjakter osv.
A.1/3.28

Sprinkleranlegg
(begrenset til
sprinklerdyser)
(Dette utstyret
omfatter dyser
til fastmonterte
sprinkleranlegg
for hurtiggående
fartøyer.)

– Reg. II-2/7,

– ISO 6182-1 (2004).

B+D

– Reg. II-2/10,

– Reg. II-2/10,

eller

B+E

– Reg. X/3.

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,

– EN 12259-1 (1999), innbefattet
A1 (2001), A2 (2004) og A3
(2006).

B+F

– Reg. II-2/7,

– IMO-res. MSC.44(65),
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7,
– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket) 8,
– IMO MSC/rundskr. 912.
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2

Brannslanger

3

4

– Reg. II-2/10,

– Reg. II-2/10,

– Reg. X/3.

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,

25.8.2016

5

– EN 14540 (2004), innbefattet
A.1 (2007).

Bærbart oksygenana- – Reg. II-2/4,
lyse- og gassdetek– Reg. VI/3.
sjonsutstyr

– Reg. II-2/4,
– Reg. VI/3,
– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket) 15.

B+D
B+E
B+F

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7.

A.1/3.30

6

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– IEC 60092-504 (2001),
– IEC 60533 (1999),

B+D
B+E
B+F

og for:
a) Kategori 1: (sikkert område):
– EN 50104 (2002),
innbefattet A.1 (2004)
oksygen,
– EN 60079-29-1 (2007).
b) Kategori 2: (omgivelser med
eksplosjonsfarlig gass):
– EN 50104 (2002),
innbefattet A.1 (2004)
oksygen,
– EN 60079-29-1 (2007),
– IEC 60079-0 (2007),
– IEC 60079-1 (2007),
innbefattet IEC 60079-1
rettelse 1 (2008),
– IEC 60079-10-1 (2008),
– IEC 60079-11 (2006),
– IEC 60079-15 (2010),
– IEC 60079-26 (2006).

A.1/3.31

Dyser til fastmonterte Strøket, ettersom utstyret er omfattet av A.1/3.9 og A.1/3.28
sprinkleranlegg for
hurtiggående fartøyer

A.1/3.32

Brannhemmende
– Reg. X/3.
materialer (unntatt
møbler) til
hurtiggående fartøyer

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,

– Reg. X/3.

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,

A.1/3.33

Brannhemmende
materialer til møbler
for hurtiggående
fartøyer

– IMO-res. MSC.61(67)-(FTPregelverket), vedlegg 1 del 10.

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7.

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7,

B+D
B+E
B+F

– IMO-res. MSC.61(67)-(FTPregelverket), vedlegg 1 del 1 og
8 og del 10.

B+D
B+E
B+F

– IMO MSC/rundskr. 1102.

A.1/3.34

Brannsikre skiller for – Reg. X/3.
hurtiggående fartøyer

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7.

– IMO-res. MSC.61(67)-(FTPregelverket), vedlegg 1 del 11.

B+D
B+E
B+F

25.8.2016

1
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3

Branndører på
– Reg. X/3.
hurtiggående fartøyer

4

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,

Nr. 47/659

5

– IMO-res. MSC.61(67)-(FTPregelverket), vedlegg 1 del 11.

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7.

A.1/3.36

Brannspjeld på
– Reg. X/3.
hurtiggående fartøyer

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,

6

B+D
B+E
B+F

– IMO-res. MSC.61(67)-(FTPregelverket), vedlegg 1 del 11.

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7,

B+D
B+E
B+F

– IMO MSC/rundskr. 1102.

A.1/3.37

Gjennomføringer i
– Reg. X/3.
brannhemmende skiller på hurtiggående
fartøyer
a) gjennomføringer
av elektriske kabler,

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,

– IMO-res. MSC.61(67)-(FTPregelverket), vedlegg 1 del 11.

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7.

B+D
B+E
B+F

b) gjennomføringer
av rør, kanaler,
sjakter osv.

A.1/3.38

Bærbare brannslokkingsapparater for
livbåter og mannoverbord-båter

– Reg. III/4,

– Reg. III/34,

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.951(23),

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSC– IMO-res.
regelverket av 1994) 8,
MSC.98(73)-(FSSregelverket) 4.
– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, IV, V,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8.

– EN 3-7 (2004), innbefattet A1
(2007),
– EN 3-8 (2006), innbefattet AC
(2007),

B+D
B+E
B+F

– EN 3-9 (2006), innbefattet AC
(2007),
– EN 3-10 (2009).

– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket) 4,
– IMO MSC.1/rundskr. 1313.

A.1/3.39

Dyser til likeverdige
fastmonterte brannslokkingsanlegg med
gass for maskinrom
og lastepumperom

– Reg. II-2/10,

– Reg. II-2/10,

– Reg. X/3.

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,

– IMO MSC/rundskr. 1165.

B+D
B+E
B+F

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7,
– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket) 7,
– IMO MSC.1/rundskr. 1313.

A.1/3.40

Lavt plasserte
belysningssystemer
(bare komponenter)

– Reg. II-2/13,

– Reg. II-2/13,

– IMO-res.
– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSMSC.98(73)-(FSSregelverket) 11.
regelverket) 11.

– IMO-res. A.752(18).
eller
– ISO 15370 (2010).

B+D
B+E
B+F
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2

Pusteutstyr til
nødevakuering

3

– Reg. II-2/13.

4

– Reg. II-2/13,
– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket) 3,
– IMO MSC/rundskr. 849.

25.8.2016

5

– ISO 23269-1 (2008) og
alternativt:
For bærbart trykkluftapparat
med åpen krets, med helmaske
eller munnbittinnretning til bruk
ved evakuering:

6

B+D
B+E
B+F

– EN 402(2003).
For bærbart trykkluftapparat
med åpen krets, med hette til
bruk ved evakuering:
– EN 1146(2005).
For bærbart trykkluftapparat
med lukket krets:
– EN 13794(2002).
A.1/3.42

Systemkomponenter
til nøytralgassystemer

– Reg. II-2/4.

– Reg. II-2/4,

– IMO MSC/rundskr. 353.

B+D

– IMO-res. A.567(14),

B+E

– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket) 15,

B+F
G

– IMO MSC/rundskr. 353,
– IMO MSC/rundskr. 387,
– IMO MSC/rundskr. 485,
– IMO MSC/rundskr. 450 Rev.1,
– IMO MSC/rundskr. 731,
– IMO MSC/rundskr. 1120.
A.1/3.43

Dyser til brannslokkingsanlegg
(manuelle eller
automatiske) for
frityrstekeapparater

– Reg. II-2/1,

– Reg. II-2/1,

– Reg. II-2/10,

– Reg. II-2/10,

– ISO 15371 (2009).

B+D
B+E

– Reg. X/3.

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,

B+F

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7.
A.1/3.44

Brannmannsutstyr –
redningsline

– Reg. II-2/10,

– Reg. II-2/10,

– Reg. X/3,

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,

– IMO-res.
MSC.98(73)-(FSS- – IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket) 3.
regelverket av 2000) 7,

– IMO-res. MSC.61(67)-(FTPregelverket), vedlegg 1 del 1,
– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket) 3.

B+D
B+E
B+F

– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket) 3.
A.1/3.45

Systemkomponenter – Reg. II-2/10,
(slokkemiddel, ventiler og dyser) til like- – Reg. X/3,
verdige fastmonterte – IMO-res.
brannslokkingsanlegg
MSC.98(73)-(FSSmed gass for masregelverket) 5.
kinrom og lastepumperom

– Reg. II-2/10,

– IMO MSC/rundskr. 848,

B+D

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,

– IMO MSC.1/rundskr. 1317.

B+E

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7,
– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket) 5,
– IMO MSC/rundskr. 848,
– IMO MSC.1/rundskr. 1313,
– IMO MSC.1/rundskr. 1316,
– IMO MSC.1/rundskr. 1317.

B+F

25.8.2016

1
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Systemkomponenter
til likeverdige fastmonterte brannslokkingsanlegg med
gass for maskinrom
(aerosolsystemer)

3

4

– Reg. II-2/10,

– Reg. II-2/10,

– Reg. X/3,

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,

Nr. 47/661

5

– IMO MSC.1/rundskr. 1270.

6

B+D
B+E

– IMO-res.
MSC.98(73)-(FSS- – IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket) 5.
regelverket av 2000) 7,

B+F

– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket) 5,
– IMO MSC.1/rundskr. 1270,
– IMO MSC.1/rundskr. 1313.

A.1/3.47

Konsentrat til fastmonterte brannslokkingsanlegg med
høyekspanderende
skum for maskinrom
og lastepumperom

– Reg. II-2/10.

– Reg. II-2/10,

– IMO MSC/rundskr. 670.

– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket) 6.

B+D
B+E
B+F

Merk: Det fastmonterte brannslokkingsanlegget med
høyekspanderende
skum for maskinrom
og lastepumperom
(herunder anlegg som
bruker inneluften i
rommet for å oppfylle sin funksjon)
må prøves med det
godkjente konsentratet og vurderes som
tilfredsstillende av
administrasjonen.

A.1/3.48

Systemkomponenter
til fastmonterte,
vannbaserte brannslokkingsanlegg til
bruk i maskinrom i
kategori «A»

– Reg. II-2/10,

– Reg. II-2/10,

– IMO MSC/rundskr. 913,

B+D

– Reg. X/3.

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,

– IMO MSC.1/rundskr. 1276.

B+E

(dyser og driftsprøvinger)

A.1/3.49
Se
merknad
b) i dette
vedlegg
A.1

Dyser til fastmonterte vannbaserte
brannslokkingsanlegg i roro-rom og
spesiallasterom som
tilsvarer dem som er
omhandlet i resolusjon A.123(V)

– Reg. II-2/19,

– Reg. II-2/19,

– Reg. II-2/20,

– Reg. II-2/20,

B+E

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.123(V),

B+F

– IMO-res.
– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCMSC.98(73)-(FSSregelverket av 1994) 7,
regelverket) 7.
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7,
– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket) 7.

A.1/3.50

Vernetøy som er
motstandsdyktig mot
kjemisk angrep

B+F

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7.

Flyttet til A.2/3.9

– IMO MSC.1/rundskr. 1272.

B+D

Nr. 47/662
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Fastmonterte
brannvarslings- og
alarmanlegg for
kontrollstasjoner,
arbeidsrom, rom
i innredningen,
lugarbalkonger,
maskinrom og
ubemannede
maskinrom

3

4

– Reg. II-2/7,

– Reg. II-2/7,

– Reg. X/3,

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,

– IMO-res.
MSC.98(73)-(FSS- – IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7,
regelverket) 9.
– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket) 9,
– IMO MSC.1/rundskr. 1242,
– IMO MSC.1/rundskr. 1313.

25.8.2016

5

Kontroll- og signalutstyr. Elektriske
installasjoner om bord i skip:
– EN 54-2 (1997), innbefattet AC
(1999) og A1 (2006).

6

B+D
B+E
B+F

Strømforsyningsutstyr:
– EN 54-4 (1997), innbefattet
AC (1999), A1 (2002) og A2
(2006).
Varmedetektorer - punktdetektorer:
– EN 54-5 (2000), innbefattet A1
(2002).
Røykdetektorer - punktdetektorer
basert på lysspredning,
lystransmisjon eller ionisering:
– EN 54-7 (2000), innbefattet A1
(2002) og A2 (2006).
Flammedetektorer punktdetektorer:
– EN 54-10 (2002), innbefattet A1
(2005).
Manuelle brannmeldere:
– EN 54-11 (2001), innbefattet A1
(2005).
Samt, dersom det er relevant,
elektriske og elektroniske
installasjoner om bord i skip:
– IEC 60092-504 (2001),
– IEC 60533 (1999).

A.1/3.52

Faste og bærbare
brannslokkingsapparater

– Reg. II-2/10,

– Reg. II-2/4,

– Reg. X/3.

– Reg. II-2/10,

– EN 1866-1 (2007).
eller

B+D
B+E

– ISO 11601 (2008).

B+F

– Reg. II-2/7,

Akustiske alarmgivere

B+D

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,

– EN 54-3 (2001), innbefattet A1
(2002) og A2 (2006),

B+E

– Reg. X/3,
– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7.

A.1/3.53

Brannalarmutstyr – Reg. II-2/7,
akustiske alarmgivere
– Reg. X/3,

– IMO-res.
MSC.98(73)-(FSS- – IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7,
regelverket) 9.
– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket) 9,
– IMO MSC.1/rundskr. 1313.

– IEC 60092-504 (2001),
– IEC 60533 (1999).

B+F

25.8.2016

1
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Fastmontert oksygenanalyse- og gassdeteksjonsutstyr

3

4

– Reg. II-2/4,

– Reg. II-2/4,

– Reg. VI/3.

– Reg. VI/3,
– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket) 15.

Nr. 47/663

5

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
eller IEC 60945 (2002),
innbefattet IEC 60945 rettelse 1
(2008),

6

B+D
B+E
B+F

– IEC 60092-504 (2001),
– IEC 60533 (1999),
og for:
a) Kategori 4 (sikkert område):
– EN 50104 (2002),
innbefattet A.1 (2004)
oksygen.
b) Kategori 3 (omgivelser med
eksplosjonsfarlig gass):
– EN 50104 (2002),
innbefattet A.1 (2004)
oksygen,
– EN 60079-29-1 (2007).

A.1/3.55

Kombinerte strålerør

Se merk- (tåkespreder/stråle)
nad b) i
dette vedlegg A.1

– Reg. II-2/10,

– Reg. II-2/10,

– Reg. X/3.

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7.

Håndholdte grenrør til bruk av
brannvesenet – kombinerte grenrør
PN 16:

B+D

– EN 15182-1 (2007), innbefattet
A1 (2009),

B+F

B+E

– EN 15182-2 (2007), innbefattet
A1 (2009).
Håndholdte grenrør til bruk av
brannvesenet – grenrør PN 16 med
en samlet stråle og/eller en stråle
med fast spredningsvinkel:
– EN 15182-1 (2007), innbefattet
A1 (2009),
– EN 15182-3 (2007), innbefattet
A1 (2009).

A.1/3.56
Se merknad b) i
dette vedlegg A.1

Brannslanger (på
trommel)

– Reg. II-2/10,

– Reg. II-2/10,

– Reg. X/3.

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,

Systemkomponenter – Reg. II-2/10.
til brannslokkingsanSe merk- legg med mediumeknad b) i
spansjonsskum - faste
dette ved- skumslokkingsanlegg
legg A.1
for tankskip
A.1/3.57

– EN 671-1 (2001), innbefattet
AC (2002).

B+E
B+F

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7.
– Reg. II-2/10.8.1,

B+D

– IMO MSC/rundskr. 798.

B+D
B+E

– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket) 14,

B+F

– IMO MSC.1/rundskr. 1239,
– IMO MSC.1/rundskr. 1276.

– Reg. II-2/10.
Systemkomponenter til fastmonterte
Se merk- brannslokkingsanlegg
nad b) i
med lavekspansjonsdette ved- skum for maskinrom
legg A.1
og beskyttelse av
tankskipsdekk
A.1/3.58

– Reg. II-2/10,
– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket) 6, 14,
– IMO MSC.1/rundskr. 1239,
– IMO MSC.1/rundskr. 1276,
– IMO MSC.1/rundskr. 1313.

– IMO MSC.1/rundskr. 1312.

B+D
B+E
B+F

Nr. 47/664
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2

A.1/3.59

Ekspansjonsskum til
fastmonterte brannSe merk- slokkingsanlegg for
nad b) i
kjemikalietankskip
dette vedlegg A.1

3

– Reg. II-2/1,
– IMO-res.
MSC.4(48)-(IBCregelverket).

4

– IMO-res. MSC.4(48)-(IBCregelverket),

– Reg. II-2/10,

A.1/3.61

– Reg. II-2/10.

Brannslokkingsan– Reg. II-2/10.
legg som bruker inneSe merk- luft for å produsere
nad b) i
høyekspanderende
dette ved- skum til beskyttelse
legg A.1
av maskinrom og
lastepumperom

5

– IMO MSC.1/rundskr. 1312.

6

B+D
B+E

– IMO MSC/rundskr. 553.

Dyser til fastmonterte – Reg. II-2/10.
vannforstøvingssysteSe merk- mer til brannslokking
nad b) i
på lugarbalkonger
dette vedlegg A.1
A.1/3.60

25.8.2016

B+F

– IMO MSC.1/rundskr. 1268.

– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket) 7,

B+D
B+E
B+F

– IMO MSC.1/rundskr. 1313.
– IMO MSC.1/rundskr. 1271.

B+D
B+E
B+F

Merk: Brannslokkingsanlegg som
bruker inneluft
for å produsere
høyekspanderende
skum til beskyttelse av maskinrom
og lastepumperom,
må prøves med det
godkjente konsentratet og vurderes som
tilfredsstillende av
administrasjonen.

A.1/3.62
Tidligere
A.2/3.32

4.

Brannslokkingsan– Reg. II-2/1.
legg med tørt kjemisk
pulver

– Reg. II-2/1,

– IMO MSC.1/rundskr. 1315.

Internasjonalt regelverk for
bygging og utrustning av skip som
transporterer farlige kjemikalier i
bulk: kapittel 11.

B+D
B+E
B+F

Navigasjonsutstyr
Merknader som gjelder avsnitt 4 — Navigasjonsutstyr.
Kolonne 5: Når det vises til EN 61162-serien eller IEC 61162-serien, skal utstyrets spesifikasjon tas i betraktning for å fastslå hvilken standard i
EN 61162- eller IEC 61162-serien som gjelder.

Nr.

Betegnelse

SOLAS 74-regel der det
kreves typegodkjenning

Gjeldende SOLAS 74-regler samt
relevante IMO-resolusjoner og
-rundskriv

Prøvingsstandarder

Moduler for
samsvarsvurdering

1

2

3

4

5

6

A.1/4.1

Magnetkompass

– Reg. V/18.

– Reg. V/19,

– ISO 1069 (1973),

B+D

– IMO-res. A.382(X),

– ISO 25862 (2009),

B+E

– IMO-res. A.694(17).

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008).

B+F

eller
– ISO 1069 (1973),
– ISO 25862 (2009),
– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008).

G

25.8.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

1

A.1/4.2

2

Magnetisk
kursindikator (THD)

3

4

– Reg. V/18,

– Reg. V/19,

– Reg. V/19,

– IMO-res. A.694(17),

– Reg. X/3,

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 13,

– IMO-res.
MSC.36(63)(HSC-regelverket
av 1994) 13,

Nr. 47/665

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 13,
– IMO-res. MSC.116(73),

– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSC- – IMO-res. MSC.191(79).
regelverket av
2000) 13.

5

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– EN 61162-serien,
– ISO 22090-2 (2004), innbefattet
rettelse 2005,

6

B+D
B+E
B+F
G

– EN 62288 (2008).
eller
– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– IEC 61162-serien,
– ISO 22090-2 (2004), innbefattet
rettelse 2005,
– IEC 62288 utg. 1.0 (2008).

A.1/4.3

Gyrokompass

– Reg. V/18.

– Reg. V/19,

– EN ISO 8728 (1998),

B+D

– IMO-res. A.424(XI),

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),

B+E

– IMO-res. A.694(17),
– IMO-res. MSC.191(79).

– EN 61162-serien,
– EN 62288 (2008).

B+F
G

eller
– ISO 8728 (1997),
– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– IEC 61162-serien,
– IEC 62288 utg. 1.0 (2008).

A.1/4.4

Radarutstyr

Flyttet til A.1/4.34, A.1/4.35 og A.1/4.36

A.1/4.5

Automatisk
radarplotteanlegg
(ARPA)

Flyttet til A.1/4.34

A.1/4.6

Ekkolodd

– Reg. V/18,

– Reg. V/19,

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.224(VII),

– EN ISO 9875 (2001),
innbefattet ISOs tekniske
rettelse 1:2006,

– IMO-res.
– IMO-res. A.694(17),
– EN 60945 (2002), innbefattet
MSC.36(63)-(HSCIEC 60945 rettelse 1 (2008),
–
IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
– EN 61162-serien,
regelverket av 1994) 13,
1994) 13,
– IMO Res. MSC.74(69) vedlegg – EN 62288 (2008).
– IMO-res.
4,
MSC.97(73)-(HSCeller
regelverket av
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSC– ISO 9875 (2000), innbefattet
2000) 13.
regelverket av 2000) 13,
ISOs tekniske rettelse 1:2006,
– IMO-res. MSC.191(79).
– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),

– IEC 61162-serien,
– IEC 62288 utg. 1.0 (2008).

B+D
B+E
B+F
G

Nr. 47/666

1

A.1/4.7

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

2

Måleutstyr for
hastighet og distanse
(SDME)

3

25.8.2016

4

– Reg. V/18,

– Reg. V/19,

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694(17),

– IMO-res. A.824(19),
– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSC– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av
regelverket av 1994) 13,
1994) 13,
– IMO-res. MSC.96(72),
– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSC- – IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av
regelverket av 2000) 13,
2000) 13.
– IMO-res. MSC.191(79).

5

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– EN 61023 (2007),
– EN 61162-serien,
– EN 62288 (2008).

6

B+D
B+E
B+F
G

eller
– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– IEC 61023 (2007),
– IEC 61162-serien,
– IEC 62288 utg. 1.0 (2008).

A.1/4.8

Indikator for
rorvinkel,
propellhastighet og
stigning

Flyttet til A.1/4.20, A.1/4.21 og A.1/4.22

A.1/4.9

Indikator for
svinghastighet

– Reg. V/18,

– Reg. V/19,

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.526(13),

Se merknad b) i
dette vedlegg A.1

– IMO-res. A.694(17),
– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSC– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av
regelverket av 1994) 13,
1994) 13,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSC– IMO-res.
regelverket av 2000) 13,
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000) 13.

– IMO-res. MSC.191(79).

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– EN 61162-serien,
– ISO 20672 (2007),
– EN 62288 (2008).

B+D
B+E
B+F
G

eller
– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– IEC 61162-serien,
– ISO 20672 (2007),
– IEC 62288 utg. 1.0 (2008).

A.1/4.10

Radiopeileapparat

Bevisst ikke utfylt

A.1/4.11

Loran C-utstyr

– Reg. V/18,

– Reg. V/19,

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694(17),

– IMO-res. A.818(19),
– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSC– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av
regelverket av 1994) 13,
1994) 13,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSC– IMO-res.
regelverket av 2000) 13,
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000) 13.

– IMO-res. MSC.191(79).

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– EN 61075 (1993),
– EN 61162-serien,
– EN 62288 (2008).
eller
– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– IEC 61075 (1991),
– IEC 61162-serien,
– IEC 62288 utg. 1.0 (2008).

B+D
B+E
B+F
G

25.8.2016

1

A.1/4.12
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2

Chayka-utstyr

3

Nr. 47/667

4

– Reg. V/18,

– Reg. V/19,

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694 (17),

– IMO-res.
– IMO-res. A.818 (19),
MSC.36(63)-(HSC– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av
regelverket av 1994) 13,
1994) 13,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSC– IMO-res.
regelverket av 2000) 13,
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
– IMO-res. MSC.191(79).
2000) 13.

5

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– EN 61075 (1993),
– EN 61162-serien,
– EN 62288 (2008).

6

B+D
B+E
B+F
G

eller
– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– IEC 61075 (1991),
– IEC 61162-serien,
– IEC 62288 utg. 1.0 (2008).

A.1/4.13

Decca
navigasjonsutstyr

Bevisst ikke utfylt

A.1/4.14

GPS-utstyr

– Reg. V/18,

– Reg. V/19,

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694(17),

– IMO-res.
– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCMSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994),
regelverket av
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSC1994) 13,
regelverket av 2000),
– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSC- – IMO-res. MSC.112(73),
regelverket av
– IMO-res. MSC.191(79).
2000) 13.

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– EN 61108-1 (2003),
– EN 61162-serien,
– EN 62288 (2008).

B+D
B+E
B+F
G

eller
– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– IEC 61108-1 (2003),
– IEC 61162-serien,
– IEC 62288 utg. 1.0 (2008).

A.1/4.15

GLONASS-utstyr

– Reg. V/18,

– Reg. V/19,

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694(17),

– IMO-res.
– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCMSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 13,
regelverket av
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSC1994) 13,
regelverket av 2000) 13,
– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSC- – IMO-res. MSC.113(73),
regelverket av
– IMO-res. MSC.191(79).
2000) 13.

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– EN 61108-2 (1998),
– EN 61162-serien,
– EN 62288 (2008).
eller
– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– IEC 61108-2 (1998),
– IEC 61162-serien,
– IEC 62288 utg. 1.0 (2008).

B+D
B+E
B+F
G

Nr. 47/668

1

A.1/4.16
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2

Selvstyringsanlegg
(HCS)

3

– Reg. V/18.

25.8.2016

4

5

6

– Reg. V/19,

– ISO 11674 (2006),

B+D

– IMO-res. A.342(IX),

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),

B+E

– IMO-res. A.694(17),
– IMO-res. MSC.64(67) vedlegg
3,
– IMO-res. MSC.191(79).

– EN 61162-serien,
– EN 62288 (2008).

B+F
G

eller
– ISO 11674 (2006),
– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– IEC 61162-serien,
– IEC 62288 utg. 1.0 (2008).

A.1/4.17

Mekanisk losheis

Flyttet til A.1/1.40

A.1/4.18

9 GHz
radartransponder
(SART)

– Reg. III/4,

– Reg. III/6,

– Reg. IV/14,

– Reg. IV/7,

– Reg. V/18,

– IMO-res. A.530(13),

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.802(19),

– IMO-res.
– IMO-res. A.694(17),
MSC.36(63)-(HSC– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av
regelverket av 1994) 8, 14,
1994) 13,
–
IMO-res. MSC.97(73)-(HSC– IMO-res.
regelverket av 2000) 8, 14,
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000) 13.

A.1/4.19

Radarutstyr for
Flyttet til A.1/4.37
hurtiggående fartøyer

A.1/4.20

Indikator for rorvinkel

Se merknad b) i
dette vedlegg A.1

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– EN 61097-1 (2007).
eller
– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),

B+D
B+E
B+F
G

– IEC 61097-1 (2007).

– ITU-R M.628-3(11/93).

– Reg. V/18,

– Reg. V/19,

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694(17),

– IMO-res.
– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCMSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 13,
regelverket av
–
IMO-res. MSC.97(73)-(HSC1994) 13,
regelverket av 2000) 13,
– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSC- – IMO-res. MSC.191(79).
regelverket av
2000) 13.

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– EN 61162-serien,
– ISO 20673 (2007),
– EN 62288 (2008).

B+D
B+E
B+F
G

eller
– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– IEC 61162-serien,
– ISO 20673 (2007),
– IEC 62288 utg. 1.0 (2008).

A.1/4.21
Se merknad b) i
dette vedlegg A.1

Indikator for omdreiningshastighet

– Reg. V/18,

– Reg. V/19,

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694(17),

– IMO-res.
– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCMSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 13,
regelverket av
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSC1994) 13,
regelverket av 2000) 13,
– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSC- – IMO-res. MSC.191(79).
regelverket av
2000) 13.

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– EN 61162-serien,
– ISO 22554 (2007),
– EN 62288 (2008).
eller
– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– IEC 61162-serien,
– ISO 22554 (2007),
– IEC 62288 utg. 1.0 (2008).

B+D
B+E
B+F
G

25.8.2016

1

A.1/4.22
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2

Stigningsindikator

Se
merknad
b) i dette
vedlegg
A.1

3

Nr. 47/669

4

– Reg. V/18,

– Reg. V/19,

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694(17),

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSC– IMO-res.
regelverket av 1994) 13,
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSC1994) 13,
regelverket av 2000) 13,
– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSC- – IMO-res. MSC.191(79).
regelverket av
2000) 13.

5

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– EN 61162-serien,
– ISO 22555 (2007),
– EN 62288 (2008).

6

B+D
B+E
B+F
G

eller
– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– IEC 61162-serien,
– ISO 22555 (2007),
– IEC 62288 utg. 1.0 (2008).

A.1/4.23

Kompass for livbåter
og mann-overbordbåter

– Reg. III/4,

– Reg. III/34,

– ISO 25862 (2009).

B+E

– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) IV, V,
– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSC- – IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8, 13,
regelverket av
1994) 13,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8, 13.
– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000) 13.
– Reg. X/3,

A.1/4.24

Automatisk
Flyttet til A.1/4.37
radarplotteanlegg
(ARPA) til
hurtiggående fartøyer

A.1/4.25

Automatisk
sporingsanlegg
(ATA)

A.1/4.26

Automatisk
Flyttet til A.1/4.38
sporingsanlegg (ATA)
for hurtiggående
fartøyer

A.1/4.27

Elektronisk
plotteanlegg (EPA)

Flyttet til A.1/4.36

A.1/4.28

Integrert brosystem

Flyttet til A.2/4.30

A.1/4.29

Ferdsskriver (VDR)

– Reg. V/18,

– Reg. V/20,

– Reg. V/20,

– IMO-res. A.694 (17),

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.861 (20),

B+D
B+F
G

Flyttet til A.1/4.35

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSC– IMO-res.
regelverket av 1994) 13,
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSC1994) 13,
regelverket av 2000) 13,
– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSC- – IMO-res. MSC.191(79).
regelverket av
2000) 13.

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– EN 61162-serien,
– EN 61996-1 (2008),
– EN 62288 (2008).
eller
– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– IEC 61162-serien,
– IEC 61996-1 (2007-11),
– IEC 62288 utg. 1.0 (2008).

B+D
B+E
B+F
G

Nr. 47/670

1

A.1/4.30

A.1/4.31
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Elektronisk
visnings- og
informasjonssystem
for sjøkart (ECDIS)
med backup, og
visningssystem for
rastersjøkart (RCDS)

3

25.8.2016

4

– Reg. V/18,

– Reg. V/19,

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694(17),

– IMO-res.
– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCMSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 13
regelverket av
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSC1994) 13,
regelverket av 2000) 13,
– IMO-res.
– IMO-res. MSC.191(79),
MSC.97(73)-(HSC– IMO-res. MSC.232(82),
regelverket av
2000) 13.
– IMO SN.1/rundskr. 266.

5

6

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),

B+D

– EN 61162-serien,

B+F

– EN 61174 (2008),
– EN 62288 (2008).

B+E
G

eller
– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– IEC 61162-serien,

[ECDIS-backup og RCDS
er relevante bare når denne
funksjonaliteten inngår i ECDIS.
Det skal angis i sertifikatet for
modul B om prøvingen har
omfattet disse funksjonene.]

– IEC 61174 (2008),

Gyrokompass for
– Reg. X/3,
– IMO-res. A.694(17),
hurtiggående fartøyer
– IMO-res.
– IMO-res. A.821(19),
MSC.36(63)-(HSC- – IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av
regelverket av 1994) 13,
1994) 13,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSC– IMO-res.
regelverket av 2000) 13,
MSC.97(73)-(HSC–
IMO-res. MSC.191(79).
regelverket av
2000) 13.

– ISO 16328 (2001),

B+D

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),

B+E

– EN 61162-serien,

G

– IEC 62288 utg. 1.0 (2008).

– EN 62288 (2008).

B+F

eller
– ISO 16328 (2001),
– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– IEC 61162-serien,
– IEC 62288 utg. 1.0 (2008).

A.1/4.32

Universelt automatisk – Reg. V/18,
identifikasjonssystem
– Reg. X/3,
(AIS)
– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
1994) 13,

– Reg. V/19,

B+D

– IMO-res. A.694 (17),

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 13,

– EN 61162-serien,
– EN 61993-2 (2001),

B+F

– IMO-res. MSC.74(69),

– EN 62288 (2008).

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSC– IMO-res.
regelverket av 2000) 13,
MSC.97(73)-(HSC– IMO-res. MSC.191(79),
regelverket av
2000) 13.
– ITU-R M. 1371-4(2010).

A.1/4.33

Sporingskontrollsystem
(fungerer når fartøyets hastighet ligger
mellom minste styrefart og 30 knop)

– Reg. V/18.

B+E
G

eller
– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– IEC 61162-serien,

Merk: ITU-R M. 1371-4(2010)
får anvendelse bare i samsvar med
kravene i IMO-res. MSC.74(69).

– IEC 61993-2 (2001),

– Reg. V/19,

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),

B+D

– EN 61162-serien,

B+F

– IMO-res. A.694(17),
– IMO-res. MSC.74(69),
– IMO-res. MSC.191(79).

– IEC 62288 utg. 1.0 (2008).

– EN 62065 (2002),
– EN 62288 (2008).
eller
– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– IEC 61162-serien,
– IEC 62065 (2002),
– IEC 62288 utg. 1.0 (2008).

B+E
G

25.8.2016

1
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2

Radarutstyr CAT 1

3

– Reg. V/18.

Nr. 47/671

4

– Reg. V/19.
– IMO-res. A.278(VIII),
– IMO-res. A.694(17),
– IMO-res. A.823(19),
– IMO-res. MSC.191(79),
– IMO-res. MSC.192(79),
– ITU-R M. 1177-3(06/03).

5

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– EN 61162-serien,
– EN 62288 (2008),
– EN 62388 (2008).

6

B+D
B+E
B+F
G

eller
– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– IEC 61162-serien,
– IEC 62288 utg. 1.0 (2008),
– IEC 62388 utg. 1.0 (2007).

A.1/4.35

Radarutstyr CAT 2

– Reg. V/18.

– Reg. V/19,
– IMO-res. A.278(VIII),
– IMO-res. A.694(17),
– IMO-res. MSC.191(79),
– IMO-res. MSC.192(79),
– ITU-R M. 1177-3(06/03).

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– EN 61162-serien,
– EN 62288 (2008),
– EN 62388 (2008).

B+D
B+E
B+F
G

eller
– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– IEC 61162-serien,
– IEC 62288 utg. 1.0 (2008),
– IEC 62388 utg. 1.0 (2007).

A.1/4.36

Radarutstyr CAT 3

– Reg. V/18.

– Reg. V/19,
– IMO-res. A.278(VIII),
– IMO-res. A.694(17),
– IMO-res. MSC.191(79),
– IMO-res. MSC.192(79),
– ITU-R M. 1177-3(06/03).

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– EN 61162-serien,
– EN 62288 (2008),
– EN 62388 (2008).

B+D
B+E
B+F
G

eller
– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– IEC 61162-serien,
– IEC 62288 utg. 1.0 (2008),
– IEC 62388 utg. 1.0 (2007).

A.1/4.37

– Reg. X/3,
Radarutstyr for
– IMO-res. A.278(VIII),
hurtiggående fartøyer
–
IMO-res.
– IMO-res. A.694(17),
(CAT 1H, CAT 2H og
MSC.36(63)-(HSCCAT 3H)
– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av
regelverket av 1994) 13,
1994) 13,
–
IMO-res. MSC.97(73)-(HSC– IMO-res.
regelverket av 2000) 13,
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000) 13.

– IMO-res. MSC.191(79),

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– EN 61162-serien,
– EN 62288 (2008),
– EN 62388 (2008).
eller

– IMO-res. MSC.192(79),

– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),

– ITU-R M. 1177-3(06/03).

– IEC 61162-serien,
– IEC 62288 utg. 1.0 (2008),
– IEC 62388 utg. 1.0 (2007).

B+D
B+E
B+F
G
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1
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EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

2

Radarutstyr godkjent
for bruk med sjøkart,
dvs.:
a) CAT 1 godkjent
for bruk med
sjøkart,
b) CAT 2 godkjent
for bruk med
sjøkart,
c) CAT 1 for
hurtiggående
fartøyer, godkjent
for bruk med
sjøkart,

3

– Reg. X/3,

4

– IMO-res. A.278(VIII),

– IMO-res.
– IMO-res. A.694(17),
MSC.36(63)-(HSC– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av
regelverket av 1994) 13,
1994) 13,
–
IMO-res. MSC.97(73)-(HSC– IMO-res.
regelverket av 2000) 13,
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000) 13.

– IMO-res. MSC.191(79),

Radarreflektor –
passiv type

Selvstyringsanlegg
for hurtiggående
fartøyer

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– EN 61162-serien,
– EN 62288 (2008),
– EN 62388 (2008).

6

B+D
B+E
B+F
G

eller
– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),

– ITU-R M. 1177-3(06/03).

– IEC 61162-serien,
– IEC 62288 utg. 1.0 (2008),
– IEC 62388 utg. 1.0 (2007).

– Reg. V/18,

– Reg. V/19,

– ISO 8729-1 (2010),

B+D

– Reg. X/3,

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 13,

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008).

B+E

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSC- – IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av
regelverket av 2000) 13,
1994) 13,
– IMO-res. MSC.164(78).
– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000) 13.
A.1/4.40

5

– IMO-res. MSC.192(79),

d) CAT 2 for
hurtiggående
fartøyer, godkjent
for bruk med
sjøkart.
A.1/4.39

25.8.2016

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694(17),

– IMO-res.
– IMO-res. A.822(19),
MSC.36(63)-(HSC– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av
regelverket av 1994) 13,
1994) 13,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSC– IMO-res.
regelverket av 2000) 13,
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000) 13.

– IMO-res. MSC.191(79).

eller
– ISO 8729-1 (2010),

B+F
G

– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008).

– ISO 16329 (2003),

B+D

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),

B+E

– EN 61162-serien,
– EN 62288 (2008).

B+F
G

eller
– ISO 16329 (2003),
– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– IEC 61162-serien,
– IEC 62288 utg. 1.0 (2008).

A.1/4.41

GNSS-kursindikator
(THD)

– Reg. V/18,

– Reg. V/19,

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694(17),

– IMO-res.
– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCMSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 13,
regelverket av
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSC1994) 13,
regelverket av 2000) 13,
– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSC- – IMO-res. MSC.116(73),
regelverket av
– IMO-res. MSC.191(79).
2000) 13.

– ISO 22090-3 (2004), innbefattet
ISO-rettelse 1 (2005),
– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– EN 61162-serien,
– EN 62288 (2008).
eller
– ISO 22090-3 (2004), innbefattet
ISO-rettelse 1 (2005),
– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– IEC 61162-serien,
– IEC 62288 utg. 1.0 (2008).

B+D
B+E
B+F
G

25.8.2016

1

A.1/4.42

A.1/4.43
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2

3

4

A.1/ 4.45
Se
merknad
b) i dette
vedlegg
A.1

A.1/4.46

5

6

Lyskaster for
– Reg. X/3,
– IMO-res. A.694(17),
hurtiggående fartøyer
– IMO-res.
– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCMSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 13,
regelverket av
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSC1994) 13,
regelverket av 2000) 13.
– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000) 13.

– ISO 17884 (2004),

B+D

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008).

B+E

Nattsynutstyr for
– Reg. X/3,
– IMO-res.A.694(17),
hurtiggående fartøyer
– IMO-res.
– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCMSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 13,
regelverket av
– IMO-res. MSC.94(72),
1994) 13,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSC– IMO-res.
regelverket av 2000) 13.
MSC.97(73)-(HSC-

– ISO 16273 (2003),

B+D

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008).

B+E

Mottaker for
differensielle
korreksjonssignaler
for DGPS- og
DGLONASS-utstyr

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),

regelverket av
2000) 13.

A.1/ 4.44

Nr. 47/673

– Reg. V/18,

– Reg. V/19,

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694 (17),

– IMO-res.
– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCMSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 13,
regelverket av
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSC1994) 13,
regelverket av 2000) 13,
– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSC- – IMO-res. MSC.114(73).
regelverket av
2000) 13.

Kartmateriell for
skipsradar

Strøket, ettersom utstyret er omfattet av A.1/4.38

Gyroskopisk
kursindikator (THD)

– Reg. V/18.

– Reg. V/19,

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694 (17),

– IMO-res.
– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCMSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 13,
regelverket av
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSC1994) 13,
regelverket av 2000) 13,
– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSC- – IMO-res. MSC.116(73),
regelverket av
– IMO-res. MSC.191(79).
2000) 13.

eller
– ISO 17884 (2004),

B+F
G

– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008).

eller
– ISO 16273 (2003),

B+F
G

– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008).

– IEC 61108-4 (2004),
– EN 61162-serien.
eller

B+D
B+E
B+F
G

– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– IEC 61108-4 (2004),
– IEC 61162-serien.

– ISO 22090-1 (2002), innbefattet
rettelse 1 (2005),
– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– EN 61162-serien,
– EN 62288 (2008).
eller
– ISO 22090-1 (2002), innbefattet
rettelse 1 (2005),
– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– IEC 61162-serien,
– IEC 62288 utg. 1.0 (2008).

B+D
B+E
B+F
G

Nr. 47/674
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1

A.1./4.47

2

3

Forenklet
– Reg. V/20.
ferdsskriver (S-VDR)

25.8.2016

4

– Reg. V/20,
– IMO-res. A.694(17),
– IMO-res. MSC.163(78),
– IMO-res. MSC.191(79).

5

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– EN 61162-serien,
– EN 61996-2 (2008),
– EN 62288 (2008).

6

B+D
B+E
B+F
G

eller
– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– IEC 61162-serien,
– IEC 61996-2 (2007),
– IEC 62288 utg. 1.0 (2008).
A.1/4.48

A.1/4.49

Mekanisk losheis

Losleider

– Reg. V/23.

– Reg. V/23,

– IMO-res.A.889(21).

B+D

– IMO-res. A.889(21),

B+E

– IMO MSC/rundskr. 773.

B+F

– Reg. V/23,

– Reg. V/23

– IMO-res. A.889(21),

B+D

– Reg. X/3.

– IMO-res. A.889(21)

– ISO 799 (2004).

B+E

– IMO MSC/rundskr. 773.

B+F
G

A.1/ 4.50

DGPS-utstyr

Se
merknad
b) i dette
vedlegg
A.1

– Reg. V/18,

– Reg. V/19,

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694 (17),

– IMO-res.
– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCMSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 13,
regelverket av
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSC1994) 13,
regelverket av 2000) 13,
– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSC- – IMO-res. MSC.112(73),
regelverket av
– IMO-res. MSC.114(73),
2000) 13.
– IMO-res. MSC.191(79).

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– EN 61108-1 (2003),
– EN 61108-4 (2004),
– EN 61162-serien,

B+D
B+E
B+F
G

– EN 62288 (2008).
eller
– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– IEC 61108-1 (2003),
– IEC 61108-4 (2004),
– IEC 61162-serien,
– IEC 62288 utg. 1.0 (2008).

A.1/ 4.51
Se
merknad
b) i dette
vedlegg
A.1

DGLONASS-utstyr

– Reg. V/18,

– Reg. V/19,

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694 (17),

– IMO-res.
– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCMSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 13,
regelverket av
–
IMO-res. MSC.97(73)-(HSC1994) 13,
regelverket av 2000) 13,
– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSC- – IMO-res. MSC.113(73),
regelverket av
– IMO-res. MSC.114(73),
2000) 13.
– IMO-res. MSC.191(79).

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– EN 61108-2 (1998),
– EN 61108-4 (2004),
– EN 61162-serien,
– EN 62288 (2008).
eller
– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– IEC 61108-2 (1998),
– IEC 61108-4 (2004),
– IEC 61162-serien,
– IEC 62288 utg. 1.0 (2008).

B+D
B+E
B+F
G

25.8.2016

1

A.1/4.52
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2

Dagslys-signallampe

Se
merknad
c) i dette
vedlegg
A.1

3

Nr. 47/675

4

– Reg. V/18,

– Reg. V/19,

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694(17),

– IMO-res.
– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCMSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994),
regelverket av
– IMO-res. MSC.95(72),
1994),
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSC– IMO-res.
regelverket av 2000).
MSC.97(73)-(HSC-

5

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– ISO 25861 (2007).
eller

6

B+D
B+E
B+F

– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– ISO 25861 (2007).

regelverket av
2000).

A.1/4.53

Radarmålforsterker

Tidligere
A.2/4.17

A.1/4.54

– Reg. V/18,

– IMO-res. A.694(17),

– ISO 8729-2 (2009),

B+D

– Reg. X/3,

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 13,

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008).

B+E

– IMO-res.
MSC.36(63)-(HSC- – IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av
regelverket av 2000) 13,
1994) 13,
– IMO-res. MSC.164(78).
– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000) 13.
Peileapparat

– Reg. V/18.

– Reg. V/19.

tidligere
A.2/4.31

eller
– ISO 8729-2 (2009),

B+F
G

– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008).

– ISO 25862 (2009),

B+D

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008).

B+E

eller
– ISO 25862 (2009),

B+F
G

– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008).
A.1/4.55

AIS SART-utstyr

tidligere
A.2/4.36

– Reg. III/4,

– Reg. III/6,

– Reg. IV/14.

– Reg. IV/7,
– IMO-res. MSC.246(83),
– IMO-res. MSC.247(83),
– IMO-res. MSC.256(84),
– ITU-R M. 1371-4(2010).

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– EN 61097-14 (2010),
– EN 61162-serien.
eller

B+D
B+E
B+F
G

– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– IEC 61097-14 (2010),
– IEC 61162-serien.

A.1/4.56
tidligere
A.2/4.35

Galileo-mottaker

– Reg. V/18,

– Reg. V/19,

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694(17),

– IMO-res.
– IMO-res. A.813(19),
MSC.36(63)-(HSC– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av
regelverket av 1994) 13,
1994) 13,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSC– IMO-res.
regelverket av 2000) 13,
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000) 13.

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– EN 61108-3 (2010),
– EN 61162-serien,
– EN 62288 (2008).
eller

– IMO-res. MSC.191(79),

– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),

– IMO-res. MSC.233(82).

– IEC 61108-3 (2010),
– IEC 61162-serien,
– IEC 62288 utg. 1.0 (2008).

B+D
B+E
B+F
G

Nr. 47/676

1

A.1/4.57
tidligere
A.2/4.32
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2

Brovaktalarm
(BNWAS)

3

– Reg. V/18.

25.8.2016

4

– IMO-res. A.694(17),
– IMO-res. MSC.128(75),
– IMO-res. MSC.191(79).

5

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– EN 61162-serien,
– EN 62288 (2008),
– IEC 62616(2010).

6

B+D
B+E
B+F
G

eller
– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– IEC 61162-serien,
– IEC 62288 utg. 1.0 (2008),
– IEC 62616(2010).

5.

Radiokommunikasjonsutstyr
Merknader som gjelder avsnitt 5 — Radiokommunikasjonsutstyr.
Kolonne 5: I tilfelle av motstridende krav mellom IMO MSC/rundskr.862 og standardene for produktprøving har kravene i IMO MSC/rundskr.862
forrang.
Når det vises til EN 61162-serien eller IEC 61162-serien, skal utstyrets spesifikasjon tas i betraktning for å fastslå hvilken standard i EN 61162eller IEC 61162-serien som gjelder.

Nr.

Betegnelse

SOLAS 74-regel der det
kreves typegodkjenning

Gjeldende SOLAS 74-regler samt
relevante IMO-resolusjoner og
-rundskriv

Prøvingsstandarder

Moduler for
samsvarsvurdering

1

2

3

4

5

6

A.1/5.1

VHF-radioanlegg
som kan sende
og motta DSC og
radiotelefoni

– Reg. IV/14,

– Reg. IV/7,

– IMO MSC/rundskr. 862,

B+D

– Reg. X/3,

– Reg. X/3,

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),

B+E

– IMO-res.
– IMO-res. A.385(X),
MSC.36(63)-(HSC– IMO-res. A.524(13),
regelverket av
1994) 14,
– IMO-res. A.694(17),
– IMO-res.
– IMO-res. A.803(19),
MSC.97(73)-(HSC– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av
regelverket av 1994) 14,
2000) 14.
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 14,

– EN 61162-serien,
– ETSI EN 300 338-1 V1.3.1
(2010-02),
– ETSI EN 300 338-2 V1.3.1
(2010-02),
– ETSI EN 301 843-2 V1.2.1
(2004-06),

– IMO MSC/rundskr. 862,

– ETSI EN 301 925 V1.2.1
(2006-12).

– IMO COMSAR-rundskr. 32,

eller

– ITU-R M.489-2 (10/95),

– IMO MSC/rundskr. 862,

– ITU-R M.493-13 (10/09),

– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),

– ITU-R M.541-9 (05/04),
– ITU-R M.689-2 (09/94).

– IEC 61097-3 (1994),
– IEC 61097-7 (1996),
– IEC 61162-serien.

B+F
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Nr.

Betegnelse

SOLAS 74-regel der det
kreves typegodkjenning

Gjeldende SOLAS 74-regler samt
relevante IMO-resolusjoner og
-rundskriv

Prøvingsstandarder

Moduler for
samsvarsvurdering

1

2

3

4

5

6

A.1/5.2

VHF-DSCvaktmottaker

– Reg. IV/14,

– Reg. IV/7,

– Reg. X/3,

– Reg. X/3,

– IMO-res.
– IMO-res. A.694(17),
MSC.36(63)-(HSC– IMO-res. A.803(19),
regelverket av
1994) 14,
– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 14,
– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSC- – IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av
regelverket av 2000) 14,
2000) 14.
– IMO COMSAR-rundskr. 32,
– ITU-R M.489-2 (10/95),
– ITU-R M.493-13 (10/09),
– ITU-R M.541-9 (05/04).

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– ETSI EN 300 338-1 V1.3.1
(2010-02),

B+D
B+E
B+F

– ETSI EN 300 338-2 V1.3.1
(2010-02),
– ETSI EN 301 033 V1.2.1
(2005-12),
– ETSI EN 301 843-2 V1.2.1
(2004-06).
eller
– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– IEC 61097-3 (1994),
– IEC 61097-8 (1998).

A.1/5.3

NAVTEX-mottaker

– Reg. IV/14,

– Reg. IV/7,

– Reg. X/3,

– Reg. X/3,

– IMO-res.
– IMO-res. A.694(17),
MSC.36(63)-(HSC– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av
regelverket av 1994) 14,
1994) 14,
–
IMO-res. MSC.97(73)-(HSC– IMO-res.
regelverket av 2000) 14,
MSC.97(73)-(HSCregelverket av
2000) 14.

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– ETSI EN 300 065-1 V1.2.1
(2009-01),

B+D
B+E
B+F

– ETSI EN 301 843-4 V1.2.1
(2004-06).
eller

– IMO-res. MSC.148(77),

– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),

– IMO COMSAR-rundskr. 32,

– IEC 61097-6 (2005-12).

– ITU-R M.540-2 (06/90),
– ITU-R M.625-3 (10/95).

A.1/5.4

EGC-mottaker

– Reg. IV/14,

– Reg. IV/7,

– Reg. X/3,

– Reg. X/3,

– IMO-res.
– IMO-res. A.570(14),
MSC.36(63)-(HSC– IMO-res. A.664(16),
regelverket av
1994) 14,
– IMO-res. A.694(17),
– IMO-res.
– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCMSC.97(73)-(HSCregelverket av 1994) 14,
regelverket av
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSC2000) 14.
regelverket av 2000) 14,
– IMO COMSAR-rundskr. 32.

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– ETSI ETS 300 460 utg. 1
(1996-05),
– ETSI ETS 300 460/ A1 (199711),
– ETSI EN 300 829 V1.1.1
(1998-03),
– ETSI EN 301 843-1 V1.2.1
(2004-06).
eller
– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– IEC 61097-4 (2007).

B+D
B+E
B+F
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Nr.

Betegnelse

SOLAS 74-regel der det
kreves typegodkjenning

Gjeldende SOLAS 74-regler samt
relevante IMO-resolusjoner og
-rundskriv

Prøvingsstandarder

Moduler for
samsvarsvurdering

1

2

3

4

5

6

A.1/5.5

HF-radioutstyr for
– Reg. IV/14,
mottak av sikkerhets– Reg. X/3,
informasjon til sjøs
(MSI) (HF-NBDP– IMO-res.
mottaker)
MSC.36(63)-(HSCregelverket av
1994) 14,

– Reg. IV/7,
– Reg. X/3,
– IMO-res. A.694(17),
– IMO-res. A.699(17),
– IMO-res. A.700(17),

– IMO-res.
– IMO-res. A.806(19),
MSC.97(73)-(HSC– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av
regelverket av 1994) 14,
2000) 14
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 14,
– IMO COMSAR-rundskr. 32,
– ITU-R M.491-1 (07/86),
– ITU-R M.492-6 (10/95),
– ITU-R M.540-2 (06/90),

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– EN 61162-serien,
– ETSI ETS 300 067 utg. 1
(1990-11),

B+D
B+E
B+F

– ETSI ETS 300 067/ A1 utg. 1
(1993-10).
eller
– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– IEC 61162-serien,
– ETSI ETS 300 067 utg. 1
(1990-11),
– ETSI ETS 300 067/ A1 utg. 1
(1993-10).

– ITU-R M.625-3 (10/95),
– ITU-R M.688 (06/90).

A.1/5.6

406 MHz
nødradiopeilesender
(COSPAS-SARSAT)

– Reg. IV/14,

– Reg. IV/7,

– IMO MSC/rundskr. 862,

B+D

– Reg. X/3,

– Reg. X/3,

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),

B+E

– IMO-res.
– IMO-res. A.662(16),
MSC.36(63)-(HSC– IMO-res. A.694(17),
regelverket av
1994) 14,
– IMO-res. A.696(17),
– IMO-res.
– IMO-res. A.810(19),
MSC.97(73)-(HSC– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av
regelverket av 1994) 14,
2000) 14.
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 14,
– IMO MSC/rundskr. 862,
– IMO COMSAR-rundskr. 32,
– ITU-R M.633-3 (05/04),
– ITU-R M.690-1 (10/95).

A.1/5.7

L-båndnødradiopeilesender
(INMARSAT)

Bevisst ikke utfylt

A.1/5.8

2182 kHz
vaktmottaker

Bevisst ikke utfylt

A.1/5.9

Alarmsignalgenerator Bevisst ikke utfylt
for radiotelefon

– ETSI EN 300 066 V 1.3.1
(2001-01).
eller
– IMO MSC/rundskr. 862,
– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– IEC 61097-2 (2008),
Merk: IMO MSC/rundskr. 862
gjelder bare for den valgfrie
fjernaktiveringsinnretningen, ikke
for selve nødradiopeilesenderen.

B+F
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Nr.

Betegnelse

SOLAS 74-regel der det
kreves typegodkjenning

Gjeldende SOLAS 74-regler samt
relevante IMO-resolusjoner og
-rundskriv

Prøvingsstandarder

Moduler for
samsvarsvurdering

1

2

3

4

5

6

A.1/5.10

MF-radioanlegg som
kan sende og motta
DSC og radiotelefoni

– Reg. IV/14,

– Reg. IV/9,

– IMO MSC/rundskr. 862,

B+D

– Reg. X/3,

– Reg. IV/10,

B+E

Merk: I henhold til
vedtak i IMO og
ITU får kravene til
alarmsignalgenerator
for radiotelefon og
sending på H3E ikke
lenger anvendelse i
prøvingsstandardene.

– IMO-res.
– Reg. X/3,
MSC.36(63)-(HSC– IMO-res. A.694(17),
regelverket av
1994) 14,
– IMO-res. A.804(19),

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),

– IMO-res.
– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCMSC.97(73)-(HSCregelverket av 1994) 14,
regelverket av
–
IMO-res. MSC.97(73)-(HSC2000) 14.
regelverket av 2000) 14,
– IMO COMSAR-rundskr. 32,
– ITU-R M.493-13 (10/09),
– ITU-R M.541-9 (05/04).

– EN 61162-serien,

B+F

– ETSI EN 300 338-1 V1.3.1
(2010-02),
– ETSI EN 300 338-2 V1.3.1
(2010-02),
– ETSI ETS 300 373-1 V1.2.1
(2002-10),
– ETSI EN 301 843-5 V1.1.1
(2004-06).
eller
– IMO MSC/rundskr. 862,
– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– IEC 61097-3 (1994),
– IEC 61097-9 (1997),
– IEC 61162-serien.

A.1/5.11

MF-DSCvaktmottaker

– Reg. IV/14,

– Reg. IV/9,

– Reg. X/3,

– Reg. IV/10,

– IMO-res.
– Reg. X/3,
MSC.36(63)-(HSC– IMO-res. A.694(17),
regelverket av
1994) 14,
– IMO-res. A.804(19),
– IMO-res.
– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCMSC.97(73)-(HSCregelverket av 1994) 14,
regelverket av
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSC2000) 14.
regelverket av 2000) 14,
– IMO COMSAR-rundskr. 32,
– ITU-R M.493-13 (10/09),
– ITU-R M.541-9 (05/04),
– ITU-R M.1173 (10/95).

A.1/5.12

INMARSAT-B
skipsjordstasjon

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– ETSI EN 300 338-1 V1.3.1
(2010-02),

B+D
B+E
B+F

– ETSI EN 300 338-2 V1.3.1
(2010-02),
– ETSI EN 301 033 V1.2.1
(2005-12),
– ETSI EN 301 843-5 V1.1.1
(2004-06).
eller
– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– IEC 61097-3 (1994),
– IEC 61097-8 (1998).

– Reg. IV/14,

– Reg. IV/10,

– IMO MSC/rundskr. 862,

B+D

– Reg. X/3,

– Reg. X/3,

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),

B+E

– IMO-res.
– IMO-res. A.570(14),
MSC.36(63)-(HSC– IMO-res. A.694(17),
regelverket av
1994) 14,
– IMO-res. A.808(19),
– IMO-res.
– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCMSC.97(73)-(HSCregelverket av 1994) 14,
regelverket av
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSC2000) 14.
regelverket av 2000) 14,
– IMO MSC/rundskr. 862,
– IMO COMSAR-rundskr. 32.

– IEC 61097-10 (1999).
eller
– IMO MSC/rundskr. 862,
– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– IEC 61097-10 (1999).

B+F
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Nr.

Betegnelse

SOLAS 74-regel der det
kreves typegodkjenning

Gjeldende SOLAS 74-regler samt
relevante IMO-resolusjoner og
-rundskriv

Prøvingsstandarder

Moduler for
samsvarsvurdering

1

2

3

4

5

6

A.1/5.13

INMARSAT-C
skipsjordstasjon

– Reg. IV/14,

– Reg. IV/10,

– IMO MSC/rundskr. 862,

B+D

– Reg. X/3,

– Reg. X/3,

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),

B+E

– IMO-res.
– IMO-res. A.570(14),
MSC.36(63)-(HSC– IMO-res. A.664 (16) (gjelder
regelverket av
bare dersom INMARSAT-C
1994) 14,
skipsjordstasjonen har EGCfunksjoner),
– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSC- – IMO-res. A.694(17),
regelverket av
2000) 14.
– IMO-res. A.807(19),

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 14,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 14,
– IMO MSC/rundskr. 862,
– IMO COMSAR-rundskr. 32.

– EN 61162-serien,

B+F

– ETSI ETS 300 460 utg. 1
(1996-05),
– ETSI ETS 300 460/ A1 (199711),
– ETSI EN 300 829 V1.1.1
(1998-03),
– ETSI EN 301 843-1 V1.2.1
(2004-06).
eller
– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– IEC 61097-4 (2007),
– IEC 61162-serien.

A.1/5.14

MF/HF- radioanlegg – Reg. IV/14,
som kan sende og
motta DSC, NBDP og – Reg. X/3,
radiotelefoni
– IMO-res.
Merk: I henhold til
MSC.36(63)-(HSCvedtak i IMO og
regelverket av
ITU får kravene til
1994) 14,
alarmsignalgenerator
for radiotelefon og
– IMO-res.
sending på A3H ikke
MSC.97(73)-(HSClenger anvendelse i
regelverket av
prøvingsstandardene.
2000) 14.

– Reg. IV/10,

– IMO MSC/rundskr. 862,

B+D

– Reg. X/3,

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),

B+E

– IMO-res. A.694(17),
– IMO-res. A.806(19),
– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 14,
– IMO-res. MSC.97(73)- (HSCregelverket av 2000) 14,
– IMO MSC/rundskr. 862,
– IMO COMSAR-rundskr. 32,
– ITU-R M.476-5 (10/95),
– ITU-R M.491-1 (07/86),
– ITU-R M.492-6 (10/95),
– ITU-R M.493-13 (10/09),
– ITU-R M.541-9 (05/04),

– EN 61162-serien,
– ETSI ETS 300 067 utg. 1
(1990-11),
– ETSI ETS 300 067/ A1 utg. 1
(1993-10),
– ETSI EN 300 338-1 V1.3.1
(2010-02),
– ETSI EN 300 338-2 V1.3.1
(2010-02),
– ETSI ETS 300 373-1 V1.2.1
(2002-10),
– ETSI EN 301 843-5 V1.1.1
(2004-06),
eller

– ITU-R M.625-3 (10/95),

– IMO MSC/rundskr. 862,

– ITU-R M.1173 (10/95).

– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– IEC 61097-3 (1994),
– IEC 61097-9 (1997),
– IEC 61162-serien.

B+F
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Nr.

Betegnelse

SOLAS 74-regel der det
kreves typegodkjenning

Gjeldende SOLAS 74-regler samt
relevante IMO-resolusjoner og
-rundskriv

Prøvingsstandarder

Moduler for
samsvarsvurdering

1

2

3

4

5

6

A.1/5.15

MF/HF-DSCvaktmottaker

– Reg. IV/14,

– Reg. IV/10,

– Reg. X/3,

– Reg. X/3,

– IMO-res.
– IMO-res. A.694(17),
MSC.36(63)-(HSC– IMO-res. A.806(19),
regelverket av
1994) 14,
– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 14,
– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSC- – IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av
regelverket av 2000) 14,
2000) 14.
– IMO COMSAR-rundskr. 32,

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– ETSI EN 300 338-1 V1.3.1
(2010-02),

B+D
B+E
B+F

– ETSI EN 300 338-2 V1.3.1
(2010-02),
– ETSI EN 301 033 V1.2.1
(2005-12).
eller

– ITU-R M.493-13 (10/09),

– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),

– ITU-R M. 541-9 (05/04).

– IEC 61097-3 (1994),
– IEC 61097-8 (1998).

A.1/5.16

Toveis VHFradiotelefonapparat
for kommunikasjon
med luftfartøyer

Flyttet til A.2/5.8

A.1/5.17

Bærbart toveis VHFradiotelefonapparat
for redningsfarkoster

– Reg. IV/14,

– Reg. III/6,

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694(17),

– IMO-res.
– IMO-res. A.809(19),
MSC.36(63)-(HSC– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av
regelverket av 1994) 8, 14,
1994) 14,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSC– IMO-res.
regelverket av 2000) 8, 14,
MSC.97(73)-(HSC-

Fastmontert
toveis VHFradiotelefonapparat
for redningsfarkoster

– IEC 61097-12 (1996).

– Reg. IV/14,

– Reg. III/6,

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694(17),

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),

Inmarsat-F77

– ITU-R M.489-2 (10/95).

B+E
B+F

eller

– ITU-R M.489-2 (10/95).

– IMO-res.
– IMO-res. A.809(19),
MSC.36(63)-(HSC– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av
regelverket av 1994) 8, 14,
1994) 14,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSC– IMO-res.
regelverket av 2000) 8, 14,
MSC.97(73)-(HSC-

B+D

– ETSI EN 301 843-2 V1.2.1
(2004-06).

– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),

regelverket av
2000) 14.

A1/ 5.19

– ETSI EN 300 225 V1.4.1
(2004-12),

– IMO-res. MSC.149(77),

regelverket av
2000) 14.

A.1/5.18

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),

– ETSI EN 301 466 V1.1.1
(2000-10),

B+D
B+E
B+F

eller
– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– IEC 61097-12 (1996).

– Reg. IV/14,

– Reg. IV/10,

– IMO MSC/rundskr. 862,

B+D

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.570 (14),

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),

B+E

– IMO-res.
– IMO-res. A.808 (19),
MSC.36(63)-(HSC– IMO-res. A.694 (17),
regelverket av
1994) 14,
– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 14,
– IMO-res.
MSC.97(73)-(HSC- – IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av
regelverket av 2000) 14,
2000) 14.
– IMO MSC/rundskr. 862,
– IMO COMSAR-rundskr. 32.

– IEC 61097-13 (2003).
eller
– IMO MSC/rundskr. 862,
– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– IEC 61097-13 (2003).

B+F
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Utstyr som kreves etter COLREG 72
Nr.

A.1/6.1

COLREG 72-regel
der det kreves
typegodkjenning

Betegnelse

Navigasjonslys

– COLREG vedlegg
I/14.

Gjeldende COLREG 72-regler samt
relevante IMO-resolusjoner og
-rundskriv

– COLREG vedlegg I/14,
– IMO-res. A.694(17),
– IMO-res. MSC.253(83).

Prøvingsstandarder

Moduler for
samsvarsvurdering

– EN 14744 (2005), innbefattet AC B + D
(2006),
B+E
– EN 60945 (2002), innbefattet
B+F
IEC 60945 rettelse 1 (2008).
G

eller
– EN 14744 (2005), innbefattet AC
(2006),
– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008).

7.

Sikkerhetsutstyr for bulkskip
Ingen oppføringer i vedlegg A.1.

8.

Utstyr i henhold til SOLAS kapittel II-1: Konstruksjon – oppdeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlegg
Nr.

A.1/8.1
Se
merknad
c) i dette
vedlegg
A.1

Betegnelse

Vannstandsalarmer

SOLAS 74-regel der det
kreves typegodkjenning

– IMO-res.
MSC.188(79),
– IMO MSC.1/
rundskr. 1291.

Gjeldende SOLAS 74-regler samt
relevante IMO-resolusjoner og -rundskriv

Prøvingsstandarder

Moduler for
samsvarsvurdering

– Reg. II-1/22-1,

– IEC 60092-504 (2001),

B+D

– Reg. II-1/23-3,

– IEC 60529 (2001),

B+E

– Reg. XII/12,

– IMO-res. MSC.188(79),

B+F

– IMO-res. MSC.188(79),

– IMO MSC.1/rundskr. 1291.

– IMO MSC.1/rundskr. 1291.

25.8.2016
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VEDLEGG A.2

UTSTYR SOM DET IKKE FINNES DETALJERTE PRØVINGSSTANDARDER FOR I INTERNASJONALE DOKUMENTER
1.

Redningsutstyr
Kolonne 4: IMO MSC/rundskr. 980 får anvendelse unntatt i de tilfeller der det er erstattet med de særlige dokumentene nevnt i kolonne 4.
Nr.

A.2/1.1

Betegnelse

Radarreflektor for
redningsflåter

SOLAS 74-regel der det
kreves typegodkjenning

– Reg. III/4,
– Reg. III/34,

Gjeldende SOLAS 74-regler samt
relevante IMO-resolusjoner og
‑rundskriv

Prøvingsstandarder

Moduler for
samsvarsvurdering

– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket).

– Reg. X/3.
A.2/1.2

Materialer for
redningsdrakter

Bevisst ikke utfylt

A.2/1.3

Friflyt-utsettingsinnretninger for redningsfarkoster

– Reg. III/4,

– Reg. III/13,

– Reg. III/34.

– Reg. III/16,
– Reg. III/26,
– Reg. III/34,
– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 8,
– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket) I, IV, VI,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 8.

A.2/1.4

Innskipningsleidere

Flyttet til A.1/1.29

A.2/1.5

Personvarslingssystem og generelt
nødalarmsystem

– Reg. III/6.

– IMO-res. A.1021(26),

– ISO 27991 (2008)

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994),

(Når det brukes som
brannalarminnretning, får A.1/3.53
anvendelse.)

– IMO-res. MSC.48(66)-(LSAregelverket),
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000),
– IMO MSC/rundskr. 808.

2.

Hindring av havforurensning
Nr.

Betegnelse

MARPOL 73/78-regel
der det kreves
typegodkjenning

A.2/2.1

Innretninger om bord
til overvåkning og
registrering av NOx

Flyttet til A.1/2.8

A.2/2.2

Eksosrensesystemer
om bord

Flyttet til A.1/2.10

A.2/2.3

Andre, likeverdige
– Vedlegg VI reg. 4.
metoder til å redusere
NOx-utslipp om bord

A.2/2.4

Andre teknologiske
Flyttet til A.1/2.9
metoder til å begrense
SOx-utslipp

Gjeldende MARPOL 73/78-regler
samt relevante IMO-resolusjoner og
-rundskriv

– Vedlegg VI reg. 4.

Prøvingsstandarder

Moduler for
samsvarsvurdering

Nr. 47/684
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Brannvernutstyr
Nr.

Betegnelse

SOLAS 74-regel
der det kreves
typegodkjenning

Gjeldende SOLAS 74-regler samt
relevante IMO-resolusjoner og
-rundskriv

Prøvingsstandarder

Moduler for
samsvarsvurdering

1

2

3

4

5

6

A.2/3.1

Faste og bærbare brannslokkingsapparater

Flyttet til A.1/3.52

A.2/3.2

Dyser til fastmonterte
Flyttet til A.1/3.49
vannforstøvingssystemeer
til brannslokking i spesiallasterom, roro-lasterom,
roro-rom og kjøretøyrom

A.2/3.3

Kaldstart av aggregater
(startinnretninger)

Flyttet til A.2/8.1

A.2/3.4

Kombinerte strålerør

Flyttet til A.1/3.55

(tåkespreder/stråle)
A.2/3.5

Fastmonterte
Flyttet til A.1/3.51
brannvarslings- og
alarmanlegg for
kontrollstasjoner,
arbeidsrom, rom i
innredningen, maskinrom
og ubemannede
maskinrom

A.2/3.6

Røykdetektorer

Flyttet til A.1/3.51

A.2/3.7

Varmedetektorer

Flyttet til A.1/3.51

A.2/3.8

Elektrisk sikkerhetslampe – Reg. II-2/10,
– Reg. X/3,
– IMO-res.
MSC.98(73)(FSSregelverket).

A.2/3.9

Vernetøy som er
motstandsdyktig mot
kjemisk angrep

– Reg. II-2/19.

– Reg. II-2/10,

– IEC 60079-serien.

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7,
– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket), 3.
– Reg. II-2/19,
– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7.

– EN 943-1 (2002), innbefattet
AC (2005),
– EN 943-2 (2002),
– EN ISO 6529 (2001),
– EN ISO 6530 (2005),
– EN 14605 (2005), innbefattet
A1 (2009),
– IMO MSC/rundskr. 1120.

A.2/3.10

Lavt plasserte
belysningssystemer

Flyttet til A.1/3.40

A.2/3.11

Dyser til fastmontert
vannforstøvingssystem
til brannslokking i
maskinrom

Flyttet til A.1/3.10

25.8.2016
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2

3

A.2/3.12

Likeverdige fastmonterte
brannslokkingsanlegg
med gass for maskinrom
og lastepumperom

Flyttet til A.1/3.45

A.2/3.13

Pusteapparat med
tilførselsslange for
trykkluft

Strøket

4

Nr. 47/685

5

(hurtiggående fartøyer)
A.2/3.14

Brannslanger (på
trommel)

Flyttet til A.1/3.56

A.2/3.15

Systemkomponenter til
røykdeteksjonsanlegg
med prøvetaking

– Reg. II-2/7,

– Reg. II-2/7,

– Reg. II-2/19,

– Reg. II-2/19,

– Reg. II-2/20,

– Reg. II-2/20,

– IMO-res.
MSC.98(73)(FSSregelverket)
10.

– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket) 10.

A.2/3.16

Flammedetektorer

Flyttet til A.1/3.51

A.2/3.17

Manuelle brannmeldere

Flyttet til A.1/3.51

A.2/3.18

Alarmgivere

Flyttet til A.1/3.53

A.2/3.19

Systemkomponenter til
Flyttet til A.1/3.48
fastmonterte, vannbaserte
brannslokkingsanlegg
til bruk i maskinrom i
kategori «A»

A.2/3.20

Polstrede møbler

Flyttet til A.1/3.20

A.2/3.21

Systemkomponenter til
brannslokkingsanlegg i
lagerrom for maling og
brennbare væsker

– Reg. II-2/10.

A.2/3.22

Systemkomponenter
til fastmonterte
brannslokkingsanlegg
i avtrekkskanaler fra
bysser

– Reg. II-2/9.

– Reg. II-2/9.

A.2/3.23

Systemkomponenter til
brannslokkingsanlegg på
helikopterdekk

– Reg. II-2/18.

– Reg. II-2/18.

A.2/3.24

Bærbare skumposter

– Reg. II-2/10,

– Reg. II-2/10,

– Reg. II-2/20,

– Reg. II-2/20,

– Reg. X/3.

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,

– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket) 10.

– Reg. II-2/10,
– IMO MSC.1/rundskr. 1239.

– EN 13565-1 (2003), innbefattet
A1 (2007).

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7,
– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket) 4,
– IMO MSC.1/rundskr. 1239,
– IMO MSC.1/rundskr. 1313.
A.2/3.25

Skiller i klasse C

– Reg. II-2/3.

– Reg. II-2/3.

– IMO-res. MSC.61(67)-(FTPregelverket), vedlegg 1 del 1
og 5 eller vedlegg 2,
– ISO 1716 (2002).

A.2/3.26

Systemer for
gassformig brensel til
husholdningsformål
(komponenter)

– Reg. II-2/4.

– Reg. II-2/4,
– IMO MSC.1/rundskr. 1276.

6
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2

Systemkomponenter
til fastmonterte
brannslokkingsanlegg
med gass (CO2)

3

4

– Reg. II-2/5,

– Reg. II-2/5,

– Reg. II-2/10,

– Reg. II-2/10,

– Reg. X/3.

– Reg. II-2/20,
– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 7,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 7,
– IMO-res. MSC.98(73)-(FSSregelverket) 7,
– IMO MSC.1/rundskr. 1313,
– IMO MSC.1/rundskr. 1318.

25.8.2016

5

Elektriske automatiske betjeningsog forsinkelsesinnretninger:
– EN 12094-1 (2003).
Ikke-elektriske
automatiske betjenings- og
forsinkelsesinnretninger:
– EN 12094-2 (2003).
Manuelle utløser- og
stoppinnretninger:
– EN 12094-3 (2003).
Ventilutstyr for beholdere med
tilhørende utløserinnretninger:
– EN 12094-4 (2004).
Flerveisventiler for høytrykk
og lavtrykk med tilhørende
utløserinnretninger:
– EN 12094-5 (2006).
Ikke-elektriske
blokkeringsinnretninger:
– EN 12094-6 (2006).
Dyser til CO2-systemer:
– EN 12094-7 (2000), innbefattet
A1 (2005).
Koplinger:
– EN 12094-8 (2006).
Trykkmålere og trykkbrytere:
– EN 12094-10 (2003).
Mekanisk veieutstyr:
– EN 12094-11 (2003).
Tilbakeslagsventiler:
– EN 12094-13 (2001),
innbefattet AC (2002).
Odoriseringsutstyr til CO2lavtrykkssystemer:
– EN 12094-16 (2003).

A.2/3.28

Systemkomponenter til
Flyttet til A.1/3.57
brannslokkingsanlegg
med mediumekspansjonsskum - faste skumslokkingsanlegg for tankskip

A.2/3.29

Systemkomponenter
Flyttet til A.1/3.58
til fastmonterte
brannslokkingsanlegg
med lavekspansjonsskum
for maskinrom
og beskyttelse av
tankskipsdekk

A.2/3.30

Ekspansjonsskum
Flyttet til A.1/3.59
til fastmonterte
brannslokkingsanlegg for
kjemikalietankskip

A.2/3.31

Håndbetjent
vannforstøvingssystem

– Reg. II-2/10.

A.2/3.32

Brannslokkingsanlegg
med tørt kjemisk pulver

Flyttet til A.1/3.62

– Reg. II-2/10.

6
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Nr. 47/687

Navigasjonsutstyr
Merknader som gjelder avsnitt 4 — Navigasjonsutstyr
Kolonne 3 og 4: Henvisninger til SOLAS kapittel V skal forstås som henvisninger til SOLAS 1974, som er endret ved resolusjon MSC.73, som
trådte i kraft 1. juli 2002.
Nr.

Betegnelse

SOLAS 74-regel
der det kreves
typegodkjenning

Gjeldende SOLAS 74-regler samt
relevante IMO-resolusjoner og -rundskriv

Prøvingsstandarder

Moduler for
samsvarsvurdering

1

2

3

4

5

6

A.2/4.1

Gyrokompass for
hurtiggående fartøyer

Flyttet til A.1/4.31

A.2/4.2

Selvstyringsanlegg for
hurtiggående fartøyer
(tidligere autopilot)

Flyttet til A.1/4.40

A.2/4.3

GNSS-kursindikator
(THD)

Flyttet til A.1/4.41

A.2/4.4

Dagslys-signallampe

Flyttet til A.1/4.52

A.2/4.5

Lyskaster for hurtiggående Flyttet til A.1/4.42
fartøyer

A.2/4.6

Nattsynutstyr for
hurtiggående fartøyer

Flyttet til A.1/4.43

A.2/4.7

Sporingskontrollsystem

Flyttet til A.1/4.33

A.2/4.8

Elektronisk visnings- og
informasjonssystem for
sjøkart (ECDIS)

Flyttet til A.1/4.30

A.2/4.9

Backup for elektronisk
visnings- og
informasjonssystem for
sjøkart (ECDIS)

Flyttet til A.1/4.30

A.2/4.10

Visningssystem for
rastersjøkart (RCDS)

Flyttet til A.1/4.30

A.2/4.11

Kombinert GPS/
GLONASS-utstyr

– Reg. V/18,

– Reg. V/19,

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694(17),

– IMO-res.
MSC.36(63)(HSCregelverket av
1994),

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994),

– IMO-res.
MSC.97(73)(HSCregelverket av
2000).

– IMO-res. MSC.115(73),

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000),
– IMO-res. MSC.191(79).

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– EN 61108-1 (2003),
– EN 61108-2 (1998),
– EN 61162-serien,
– EN 62288 (2008).
eller
– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– IEC 61108-1 (2003),
– IEC 61108-2 (1998),
– IEC 61162-serien,
– IEC 62288 utg. 1.0 (2008).

A.2/4.12

DGPS, DGLONLASSutstyr

Flyttet til A.1/4.44, A.1/4.50 og A.1/4.51

A.2/4.13

Gyrokompass for
hurtiggående fartøyer

Flyttet til A.1/4.31

A.2/4.14

Ferdsskriver (VDR)

Flyttet til A.1/4.29

Nr. 47/688
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2

Integrert
navigasjonssystem

3

4

– Reg. V/18,

– Reg. V/19,

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694(17),

– IMO-res.
MSC.36(63)(HSCregelverket av
1994) 13,

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 13,

– IMO-res.
MSC.97(73)(HSCregelverket av
2000) 13.

– IMO-res. MSC.86(70),
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 13,
– IMO-res. MSC.191(79).

25.8.2016

5

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– EN 61162-serien,
– EN 61924 (2006),
– EN 62288 (2008).
eller
– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– IEC 61162-serien,
– IEC 61924 (2006),
– IEC 62288 utg. 1.0 (2008).

A.2/4.16

Broutstyr

Bevisst ikke utfylt

A.2/4.17

Radarmålforsterker

Flyttet til A.1/4.53

A.2/4.18

Lydmottaksanlegg

– Reg. V/18,

– Reg. V/19,

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694(17),

– IMO-res.
MSC.36(63)(HSCregelverket av
1994),

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994),

– IMO-res.
MSC.97(73)(HSCregelverket av
2000).

A.2/4.19

Magnetkompass for
hurtiggående fartøyer

Sporingskontrollsystem
for hurtiggående fartøyer

– EN 61162-serien,
– EN 62288 (2008).
eller

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000),

– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),

– IMO-res. MSC.191(79).

– IEC 61162-serien,
– IEC 62288 utg. 1.0 (2008).

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.382(X),

– ISO 1069 (1973),

– IMO-res.
MSC.36(63)(HSCregelverket av
1994),

– IMO-res. A.694(17),

– ISO 25862(2009),

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994),

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008).

– IMO-res.
MSC.97(73)(HSCregelverket av
2000).

A.2/4.20

– IMO-res. MSC.86(70),

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000).

eller
– ISO 1069 (1973),
– ISO 25862(2009),
– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008).

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694(17),

– IMO-res.
MSC.36(63)(HSCregelverket av
1994),

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994),

– IMO-res.
MSC.97(73)(HSCregelverket av
2000).

– IMO-res. MSC.191(79).

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000),

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– EN 61162-serien,
– EN 62288 (2008).
eller
– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– IEC 61162-serien,
– IEC 62288 utg. 1.0 (2008).

6
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1

2

3

4

A.2/4.21

Kartmateriell for
skipsradar

A.2/4.22

Gyroskopisk kursindikator Flyttet til A.1/4.46
(THD)

A.2/4.23

Magnetisk kursindikator
(THD)

Flyttet til A.1/4.2

A.2/4.24

Indikator for skyvkraft

– Reg. V/18,

– Reg. V/19,

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694(17),

– IMO-res.
MSC.36(63)(HSCregelverket av
1994),

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994),

– IMO-res.
MSC.97(73)(HSCregelverket av
2000).

– IMO-res. MSC.191(79).

– Reg. V/18,

– Reg. V/19,

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694(17),

– IMO-res.
MSC.36(63)(HSCregelverket av
1994),

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994),

– IMO-res.
MSC.97(73)(HSCregelverket av
2000).

– IMO-res. MSC.191(79).

A.2/4.25

Indikatorer for skyvkraft,
stigning og tilstand for
sidepropell

Nr. 47/689

5

Flyttet til A.1/4.45

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000),

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– EN 61162-serien,
– EN 62288 (2008).
eller
– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– IEC 61162-serien,
– IEC 62288 utg. 1.0 (2008).

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000),

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– EN 61162-serien,
– EN 62288 (2008).
eller
– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– IEC 61162-serien,
– IEC 62288 utg. 1.0 (2008).

A.2/4.26

Indikator for
svinghastighet

Flyttet til A.1/4.9

A.2/4.27

Indikator for rorvinkel

Flyttet til A.1/4.20

A.2/4.28

Indikator for
omdreiningshastighet

Flyttet til A.1/4.21

A.2/4.29

Stigningsindikator

Flyttet til A.1/4.22

A.2/4.30

Broutstyr

– Reg. V/18,

– Reg. V/19,

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694 (17),

– IMO-res.
MSC.36(63)(HSCregelverket av
1994) 13,

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 15,

– IMO-res.
MSC.97(73)(HSCregelverket av
2000) 13.

– IMO-res. MSC.191(79),

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 15,

– IMO SN.1/rundskr. 288.

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– EN 61162-serien,
– EN 61209 (1999),
– EN 62288 (2008).
eller
– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– IEC 61162-serien,
– IEC 61209 (1999),
– IEC 62288 utg. 1.0 (2008).

6

Nr. 47/690

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

1

2

3

A.2/4.31

Peileapparat

Flyttet til A.1/4.54

A.2/4.32

Brovaktalarm (BNWAS)

Flyttet til A.1/4.57

A.2/4.33

Sporingskontrollsystem

– Reg. V/18.

(fungerer når fartøyets
hastighet er 30 knop eller
høyere)

4

– Reg. V/19,
– IMO-res. A.694 (17),
– IMO-res. MSC.191(79).

25.8.2016

5

6

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– EN 61162-serien,
– EN 62288 (2008).
eller
– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– IEC 61162-serien,
– IEC 62288 utg. 1.0 (2008).

A.2/4.34

Utstyr med mulighet
for langtrekkende
identifikasjon og sporing
(LRIT)

– Reg. V/19

– Reg. V/19,
– IMO-res. A.694(17),
– IMO-res. A.813(19),
– IMO-res. MSC.202(81),

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– EN 61162-serien.
eller

– IMO-res. MSC.211(81),

– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),

– IMO-res. MSC.263(84),

– IEC 61162-serien.

– IMO MSC.1/Circ 1307.

A.2/4.35

Galileo-mottaker

Flyttet til A.1/4.56

A.2/4.36

AIS SART-utstyr

Flyttet til A.1/4.55

5.

Radiokommunikasjonsutstyr
Nr.

Betegnelse

SOLAS 74-regel
der det kreves
typegodkjenning

Gjeldende SOLAS 74-regler samt
relevante IMO-resolusjoner og -rundskriv

Prøvingsstandarder

Moduler for
samsvarsvurdering

1

2

3

4

5

6

A.2/5.1

VHF-nødradiopeilesender

– Reg. IV/14,

– Reg.IV/8,

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.662(16),

– IMO-res.
MSC.36(63)(HSCregelverket av
1994),

– IMO-res. A.694(17),

– IMO-res.
MSC.97(73)(HSCregelverket av
2000).

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000),

– IMO-res. A.805(19),
– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994),

– ITU-R M.489-2 (10/95),
– ITU-R M.693 (06/90).

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008).
eller
– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008).

25.8.2016
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1
A.2/5.2

2

3

Reservekraftkilde for radio – Reg. IV/14,

4
– Reg. IV/13,

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694(17),

– IMO-res.
MSC.36(63)(HSCregelverket av
1994),

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994),

– IMO-res.
MSC.97(73)(HSCregelverket av
2000).

– IMO COMSAR-rundskr. 16,

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000),

INMARSAT-F
skipsjordstasjon

Flyttet til A.1/5.19.

A.2/5.4

Nødpanel

– Reg. IV/14,

– Reg. IV/6,

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694(17),

– IMO-res.
MSC.36(63)(HSCregelverket av
1994),

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994),

– IMO-res.
MSC.97(73)(HSCregelverket av
2000).

– IMO MSC/rundskr. 862,

– Reg. IV/14,

– Reg. IV/6,

– Reg. X/3,

– IMO-res.A.694(17),

– IMO-res.
MSC.36(63)(HSCregelverket av
1994),

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994),

– IMO-res.
MSC.97(73)(HSCregelverket av
2000).

– IMO MSC/rundskr. 862,

Nødalarmpanel

A.2/5.6

L-båndnødradiopeilesender
(INMARSAT)

A.2/5.7

Alarmeringssystem for
fartøysikkerhet

5
– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008).
eller
– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008).

– IMO COMSAR-rundskr. 32.

A.2/5.3

A.2/5.5
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– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000),

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008).
eller
– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008).

– IMO COMSAR-rundskr. 32.

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000),

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008).
eller
– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008).

– IMO COMSAR-rundskr. 32.

Bevisst ikke utfylt

– Reg. XI-2/6,
– IMO-res. A.694(17),
– IMO-res. MSC.147(77),
– IMO MSC/rundskr. 1072.

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– EN 61162-serien.
eller
– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– IEC 61162-serien.

A.2/5.8

Toveis VHFradiotelefonapparat for
tidligere kommunikasjon med
A.1/5.16 luftfartøyer

– Reg. IV/14,

– Reg. IV/7,

– Reg. X/3,

– IMO-res. A.694(17),

– IMO-res.
MSC.36(63)(HSCregelverket av
1994) 14,

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 14,

– IMO-res.
MSC.97(73)(HSCregelverket av
2000) 14.

– IMO-res. MSC.80(70),

– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 14,
– IMO COMSAR-rundskr. 32,
– ICAO-konvensjonen vedlegg
10, radioreglementet.

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008).
– ETSI EN 301 688 V1.1.1
(2000-07).
eller
– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008).
– ETSI EN 301 688 V1.1.1
(2000-07).

6

Nr. 47/692

6.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

25.8.2016

Utstyr som kreves etter COLREG 72
Nr.

Betegnelse

COLREG 72-regel
der det kreves
typegodkjenning

A.2/6.1

Navigasjonslys

Flyttet til A.1/6.1

A.2/6.2

Lydsignalapparater

– COLREG 72
vedlegg III/3.

Gjeldende COLREG 72-regler samt
relevante IMO-resolusjoner og
-rundskriv

– COLREG 72 vedlegg III/3,
– IMO-res. A.694(17).

Prøvingsstandarder

Moduler for
samsvarsvurdering

– EN 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– Fløyter - COLREG 72 Vedlegg
III/1 (Ytelse),
– Klokker eller gonger COLREG 72 Vedlegg III/2
(Ytelse).
eller
– IEC 60945 (2002), innbefattet
IEC 60945 rettelse 1 (2008),
– Fløyter - COLREG 72 Vedlegg
III/1 (Ytelse),
– Klokker eller gonger COLREG 72 Vedlegg III/2
(Ytelse).

7.

Sikkerhetsutstyr for bulkskip
Nr.

A.2/7.1

A.2/7.2

8.

Betegnelse

Lastmåler

Vannstandsalarmer på
bulkskip

SOLAS 74-regel
der det kreves
typegodkjenning

Gjeldende SOLAS 74-regler samt
relevante IMO-resolusjoner og
-rundskriv

– Reg. XII/11,

– Reg. XII/11,

– Res. 5 fra
SOLASkonferansen i
1997.

– Res. 5 fra SOLAS-konferansen
i 1997.

Prøvingsstandarder

Moduler for
samsvarsvurdering

– IMO MSC.1/rundskr. 1229.

Strøket

Utstyr i henhold til SOLAS kapittel II-1
Nr.

A.2/8.1

Betegnelse

Kaldstart av aggregater
(startinnretninger)

SOLAS 74-regel
der det kreves
typegodkjenning

Gjeldende SOLAS 74-regler samt
relevante IMO-resolusjoner og
-rundskriv

– Reg. II-1/44,

– Reg. II-1/44,

– Reg. X/3.

– IMO-res. MSC.36(63)-(HSCregelverket av 1994) 12,
– IMO-res. MSC.97(73)-(HSCregelverket av 2000) 12.»

Prøvingsstandarder

Moduler for
samsvarsvurdering
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 492/2011

Nr. 47/693

2016/EØS/47/89

av 5. april 2011
om fri rørsle for arbeidstakarar innanfor Unionen
(kodifisering)(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET
EUROPEISKE UNIONEN HAR —

FOR

DEN

og andre arbeidsvilkår, og det same gjeld den retten desse
arbeidstakarane har til å flytte fritt innanfor Unionen for å
utøve løna verksemd, med atterhald for dei avgrensingane
som er grunngjevne med omsynet til offentleg orden,
offentleg tryggleik eller folkehelse.

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske
unionen, særleg artikkel 46,

med tilvising til framlegget frå Europakommisjonen,

3)

Det bør fastsetjast føresegner for at dei måla på området
fri rørsle som er fastsette i artikkel 45 og 46 i traktaten
om verkemåten til Den europeiske unionen, skal kunne
oppnåast.

4)

Fri rørsle er ein grunnleggjande rett for arbeidstakarar
og familiane deira. Mobiliteten til arbeidskrafta
innanfor Unionen må vere eitt av midla til å sikre at
arbeidstakarar kan få betra leve- og arbeidsvilkåra sine
og auka den sosiale framgangen sin, samstundes som
slik mobilitet medverkar til å oppfylle dei økonomiske
behova til medlemsstatane. Retten alle arbeidstakarar i
medlemsstatane har til å utøve verksemd etter eige val
innanfor Unionen, må stadfestast.

5)

Denne retten bør kunne nyttast utan skilnadshandsaming
av fast tilsette arbeidstakarar, sesongarbeidarar,
grensearbeidarar og arbeidstakarar som utøver verksemd
som del av tenesteyting.

6)

For at retten til fri rørsle skal kunne utøvast på objektive
vilkår på ein fri og verdig måte, må lik handsaming
sikrast, både faktisk og rettsleg, på alle område som er
knytte til den faktiske utøvinga av løna verksemd og
retten til bustad, og i tillegg må alle hinder for mobiliteten
til arbeidstakarar fjernast, særleg når det gjeld vilkåra
for at familien til arbeidstakaren skal kunne integrerast i
vertsstaten.

etter oversending av utkast til regelverksakt til dei nasjonale
parlamenta,

med tilvising til fråsegna frå Det europeiske økonomi- og
sosialutvalet(1),

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og

ut frå desse synsmåtane:

1)

2)

Rådsforordning (EØF) nr. 1612/68 av 15. oktober
1968 om fri bevegelighet for arbeidstakere innen
Fellesskapet(3) er vorten endra monaleg fleire gonger(4).
Av omsyn til klarleiken og av praktiske årsaker bør
forordninga kodifiserast.

Fri rørsle for arbeidstakarar bør sikrast innanfor Unionen.
For å nå dette målet må all skilnadshandsaming på
grunnlag av nasjonalitet mellom arbeidstakarar frå
medlemsstatane avskaffast når det gjeld sysselsetjing, løn

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 141 av 27.5.2011, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 52/2012 av 30. mars 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg V (Fri bevegelighet for arbeidstakere), se
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 39.
(1) TEU C 44 av 11.2.2011, s. 170.
(2) Haldning frå Europaparlamentet av 7. september 2010 (enno ikkje offentleggjort i TEU) og rådsavgjerd av 21. mars 2011.
(3) TEF L 257 av 19.10.1968, s. 2.
(4) Sjå vedlegg I.
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7)

8)

9)
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Prinsippet om lik handsaming av alle arbeidstakarar
innanfor Unionen inneber at med omsyn til arbeid skal
alle statsborgarar i medlemsstatane prioriterast på lik linje
med innanlandske arbeidstakarar.

Formidlingsverksemda, særleg gjennom utvikling av eit
direkte samarbeid mellom både sentrale og regionale
arbeidskontor og samordning av informasjonsutveksling,
sikrar generelt at arbeidsmarknaden vert meir oversiktleg.
Arbeidstakarar som ønskjer å flytte, bør jamleg få
informasjon om leve- og arbeidsvilkår.

Det er ein klar samanheng mellom fri rørsle for
arbeidstakarar, sysselsetjing og yrkesretta opplæring,
særleg når slik opplæring har til føremål å setje
arbeidstakarane i stand til å ta imot konkrete tilbod om
arbeid frå andre regionar i Unionen. Difor må dei problema
som oppstår i samband med dette, ikkje lenger handterast
isolert, men sjåast som nært samanhengande, samstundes
som det vert teke omsyn til sysselsetjingsproblema på
regionalt plan. Medlemsstatane må difor leggje vinn på å
samordne sysselsetjingspolitikken sin —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

KAPITTEL I
SYSSELSETJING, LIK HANDSAMING OG FAMILIEN
TIL ARBEIDSTAKARANE
AVSNITT 1
Tilgang til sysselsetjing
Artikkel 1
1. Alle statsborgarar i ein medlemsstat skal, utan omsyn til
bustad, ha rett til å ta og utøve løna arbeid på territoriet til ein
annan medlemsstat i samsvar med dei lovene og forskriftene
som gjeld for arbeidstakarar som er statsborgarar i denne staten.

2. Dei skal særleg prioriterast likt ved ledige stillingar på
territoriet til ein annan medlemsstat som statsborgarane i denne
staten har.

Artikkel 2
Alle statsborgarar i ein medlemsstat og alle arbeidsgjevarar
som utøver verksemda si på territoriet til ein medlemsstat, kan
utveksle søknader og tilbod om arbeid, og inngå og oppfylle
arbeidsavtaler i samsvar med gjeldande lover og forskrifter, så
framt dette ikkje inneber skilnadshandsaming.
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Artikkel 3
1. I medhald av denne forordninga skal lover og forskrifter
eller forvaltningspraksis i ein medlemsstat ikkje nyttast når dei

a) for utanlandske statsborgarar avgrensar eller set vilkår som
ikkje gjeld for innanlandske statsborgarar, for tilbod og
søknad om arbeid og tilgang til og utøving av arbeid, eller

b) utan å stille vilkår om nasjonalitet, utelukkande eller
hovudsakleg har som føremål eller verknad å utelukke
statsborgarar i andre medlemsstatar frå ledige stillingar.

Første leddet gjeld ikkje for vilkår om språkkunnskapar som
er naudsynte på grunn av arten av det arbeidet som den ledige
stillinga inneber.

2. Dei føresegnene og den praksisen som er nemnde i nr. 1
første leddet, omfattar særleg slike som i ein medlemsstat

a) fastset ein særleg og ufråvikeleg framgangsmåte ved
tilsetjing av utanlandske statsborgarar,

b) avgrensar kunngjeringa av ledige stillingar gjennom pressa
eller på annan måte, eller set andre vilkår for kunngjeringa
enn dei som gjeld for arbeidsgjevarar som utøver verksemda
si på territoriet til denne medlemsstaten,

c) set vilkår om registrering hjå arbeidskontor for tilgang til
arbeid, eller hindrar individuell rekruttering av personar
som ikkje er busette på territoriet til denne staten.

Artikkel 4
1. Lover og forskrifter i medlemsstatane som i tal eller
prosent avgrensar sysselsetjinga av utanlandske statsborgarar i
eit einskilt føretak, ei einskild næring, ein einskild region eller
på nasjonalt plan, skal ikkje nyttast på statsborgarar frå dei
andre medlemsstatane.

2. Når det i ein medlemsstat vert sett som vilkår at ein viss
prosentdel innanlandske arbeidstakarar skal tilsetjast for at
eit føretak skal få føremoner, skal statsborgarar frå dei andre
medlemsstatane reknast som innanlandske arbeidstakarar, med
atterhald for føresegnene i europaparlaments- og rådsdirektiv
2005/36/EF av 7. september 2005 om godkjenning av
yrkeskvalifikasjoner(5).
(5)

TEU L 255 av 30.9.2005, s. 22.
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Artikkel 5
Ein statsborgar i ein medlemsstat som søkjer arbeid på
territoriet til ein annan medlemsstat, skal få den same hjelpa
der som den som arbeidskontora i denne staten gjev sine eigne
statsborgarar som søkjer arbeid.
Artikkel 6
1. Tilsetjing av ein statsborgar i éin medlemsstat i ei stilling
i ein annan medlemsstat, skal ikkje på grunnlag av nasjonalitet
vere avhengig av helsemessige, yrkesmessige eller andre krav
som skil seg frå dei som vert nytta på statsborgarar i den andre
medlemsstaten som ønskjer å utøve den same verksemda.
2. Ein statsborgar som har fått eit
arbeid frå ein arbeidsgjevar i ein annan
han er statsborgar i, kan måtte utføre
kvalifikasjonar dersom arbeidsgjevaren
om dette då han gav tilbodet.

personleg tilbod om
medlemsstat enn den
ei prøve på faglege
uttrykkeleg har bede

AVSNITT 2
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Det første leddet i denne artikkelen skal ikkje røre ved dei lovene
og forskriftene som i visse medlemsstatar gjev arbeidstakarar
frå andre medlemsstatar meir omfattande rettar.
Artikkel 9
1. Ein arbeidstakar som er statsborgar i ein medlemsstat, og
som arbeider på territoriet til ein annan medlemsstat, skal ha dei
same rettane og føremonene som innanlandske arbeidstakarar
når det gjeld bustad, medrekna eigedomsrett til den bustaden
som han eller ho treng.
2. Ein arbeidstakar som er nemnd i nr. 1, kan med dei same
rettane som innanlandske statsborgarar skrive seg på lister over
bustadsøkjarar i regionen der han eller ho er tilsett, der det
vert ført slike lister, og såleis nyte godt av dei føremonene og
prioriteringane som følgjer av dette.
Dersom familien til arbeidstakaren er vorten buande i
heimstaten, skal familiemedlemmene reknast som busette i den
nemnde regionen, i den grad tilsvarande gjeld for innanlandske
arbeidstakarar.

Sysselsetjing og lik handsaming
Artikkel 7

AVSNITT 3

1. Ein arbeidstakar som er statsborgar i ein medlemsstat,
skal ikkje på grunn av statsborgarskapet sitt handsamast annleis
på territoriet til ein annan medlemsstat enn innanlandske
arbeidstakarar når det gjeld tilsetjings- og arbeidsvilkår, særleg
med omsyn til løn og oppseiing, og, dersom arbeidstakaren er
vorten arbeidslaus, til å verte teken inn att eller få ny tilsetjing.

Familien til arbeidstakarane

2. Arbeidstakaren skal nyte godt av dei same sosiale og
skattemessige føremonene som innanlandske arbeidstakarar.
3. Arbeidstakaren skal òg ha tilgang til opplæring ved
yrkesfaglege skular og omskoleringsenter med dei same rettane
og på dei same vilkåra som innanlandske arbeidstakarar.
4. Alle føresegner i tariffavtaler og andre kollektive avtaler
og i individuelle arbeidsavtaler om tilgang til arbeid, løn og andre
arbeids- eller oppseiingsvilkår, skal vere ugyldige i den grad
dei fastset eller tillèt vilkår som inneber skilnadshandsaming
for arbeidstakarar som er statsborgarar i andre medlemsstatar.
Artikkel 8
Ein arbeidstakar som er statsborgar i ein medlemsstat, og som
arbeider på territoriet til ein annan medlemsstat, skal ha krav
på lik handsaming når det gjeld medlemskap i fagforeiningar
og utøving av fagforeiningsrettar, medrekna røysterett og
retten til å kunne ta på seg administrative eller leiande stillingar
i ei fagforeining. Arbeidstakaren kan utelukkast frå deltaking
i leiinga av offentlegrettslege organ og frå utøving av eit
offentleg verv. Han eller ho skal vidare kunne veljast til organ
som representerer arbeidstakarane i føretaket.

Artikkel 10
Når ein statsborgar i ein medlemsstat arbeider eller har arbeidd
på territoriet til ein annan medlemsstat, skal borna hans/hennar
ha tilgang til allmennutdanning og lærling- og yrkesfagleg
opplæring på dei same vilkåra som statsborgarar i denne staten,
dersom borna er busette på territoriet til denne staten.
Medlemsstatane skal oppmuntre til alle tiltak som tek sikte
på at desse borna skal kunne ta del i undervisninga på best
moglege vilkår.
KAPITTEL II
ARBEIDSFORMIDLING
AVSNITT 1
Samarbeid mellom medlemsstatane og med Kommisjonen
Artikkel 11
1. Medlemsstatane eller Kommisjonen skal setje i gang eller
i fellesskap gjennomføre alle granskingar om sysselsetjing
og arbeidsløyse som dei finn naudsynte for den frie rørsla for
arbeidstakarar innanfor Unionen.
Dei sentrale arbeidskontora i medlemsstatane skal ha eit nært
samarbeid med kvarandre og med Kommisjonen med sikte på
felles tiltak som gjeld arbeidsformidling innanfor Unionen, og
den plasseringa av arbeidstakarar som følgjer av dette.
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2. For dette føremålet skal medlemsstatane peike ut særlege
kontor som skal ha til oppgåve å organisere arbeidet på dei
områda som er nemnde i nr. 1 andre leddet, og å samarbeide
med kvarandre og med kontora til Kommisjonen.

d) opplysningar som er inndelte etter ulike geografiske
område og næringar, om arbeidssøkjarar som har sagt seg
villige til å ta arbeid i ein annan stat.

Medlemsstatane skal melde frå til Kommisjonen om alle
endringar når det gjeld utpeiking av desse kontora, og
Kommisjonen skal offentleggjere desse endringane i Tidend
for Den europeiske unionen.

Det særlege kontoret i kvar medlemsstat skal snarast råd sende
desse opplysningane over til dei arbeidskontora og -organa som
det gjeld.

Artikkel 12
1. Medlemsstatane skal sende over til Kommisjonen alle
opplysningar om problem som kjem på i samband med fri rørsle
for og sysselsetjing av arbeidstakarar, saman med opplysningar
om situasjonen og utviklinga når det gjeld sysselsetjinga.

2. Dei opplysningane om arbeidsformidling som er
nemnde i nr. 1, skal fordelast etter eit einsarta system som skal
utarbeidast av Det europeiske samordningskontoret som er
nemnt i artikkel 18, i samarbeid med Det tekniske utvalet.

Dette systemet kan tilpassast dersom det er naudsynt.
2. Kommisjonen skal fastsetje kva form dei opplysningane
som er nemnde i nr. 1 i denne artikkelen, skal utarbeidast i,
samstundes som det vert teke mest mogleg omsyn til fråsegna
frå det tekniske utvalet som er nemnt i artikkel 29 (heretter
kalla «Det tekniske utvalet»).
3. I samsvar med den framgangsmåten som er fastsett av
Kommisjonen, samstundes som det vert teke mest mogleg omsyn
til fråsegna frå Det tekniske utvalet, skal det særlege kontoret i
kvar medlemsstat sende over til dei særlege kontora i dei andre
medlemsstatane og til Det europeiske samordningskontoret
som er nemnt i artikkel 18, opplysningar om leve- og
arbeidsvilkår og om situasjonen på arbeidsmarknaden som kan
vere til nytte for arbeidstakarar frå dei andre medlemsstatane.
Desse opplysningane skal ajourførast jamleg.
Dei særlege kontora til dei andre medlemsstatane skal syte for
at desse opplysningane vert gjort allment kjende, særleg ved å
sende dei til dei arbeidskontora som det gjeld, og ved å nytte
alle kommunikasjonsmiddel som eignar seg for spreiing av
informasjon til dei arbeidstakarane som det gjeld.

Artikkel 14
1. Alle ledige stillingar i medhald av artikkel 13 som er
melde til arbeidskontora i ein medlemsstat, skal meldast
til og handsamast av dei rette arbeidskontora i dei andre
medlemsstatane som det gjeld.

Desse kontora skal sende over detaljerte opplysningar om eigna
søkjarar til den førstnemnde medlemsstaten.

2. Dei søknadene om arbeid som er nemnde artikkel 13 nr. 1
bokstav c), skal svarast på av dei rette kontora i medlemsstatane
innan ein rimeleg frist på høgst éin månad.

3. Arbeidskontora skal gje arbeidstakarar som er
statsborgarar i medlemsstatane, den same prioriteten som
den som ved høvelege tiltak vert gjeven til innanlandske
arbeidstakarar jamført med arbeidstakarar frå tredjestatar.

AVSNITT 2
Formidlingsverksemd

Artikkel 15

Artikkel 13

1. Føresegnene i artikkel 14 skal gjennomførast av dei
særlege kontora. I den grad det ligg føre fullmakt frå dei
sentrale kontora, og i den grad organiseringa av arbeidskontora
i ein medlemsstat og framgangsmåten ved formidling gjer det
mogleg, skal likevel

1. Det særlege kontoret i kvar medlemsstat skal jamleg
sende dei særlege kontora i dei andre medlemsstatane og Det
europeiske samordningskontoret som er nemnt i artikkel 18,
a) tilbod om ledige stillingar der det eventuelt kan tilsetjast
statsborgarar frå andre medlemsstatar,

a) dei regionale arbeidskontora i medlemsstatane

b) tilbod om ledige stillingar som er retta til tredjestatar,
c) søknader om arbeid frå personar som formelt har uttrykt
ønske om å arbeide i ein annan medlemsstat,

i) drive direkte arbeidsformidling på grunnlag av dei
opplysningane som er nemnde i artikkel 13, med
etterfølgjande høvelege tiltak,
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ii) opprette direkte samband med sikte på formidling
–

av tilbod om ledige stillingar til ein namngjeven
arbeidstakar,

–

av individuelle søknader om arbeid som er retta
til eit visst arbeidskontor eller til ein arbeidsgjevar
som utøver verksemda si innanfor området til dette
arbeidskontoret,

–

når formidlingsverksemda gjeld sesongarbeidarar
som må tilsetjast så snart som råd,

b) dei rette arbeidskontora i grenseområda i to eller
fleire medlemsstatar jamleg utveksle opplysningar
om arbeidsformidling innanfor området sitt, og drive
arbeidsformidling direkte seg imellom på same måte som
med dei andre arbeidskontora i sin eigen stat.
Dersom det er naudsynt, skal dei kontora som har ansvaret
for grenseområda, dessutan innføre samarbeids- og
tenestestrukturar med sikte på å tilby

Nr. 47/697

skal medlemsstatane og Kommisjonen minst éin gong i året i
fellesskap analysere resultata av arbeidsformidlingsverksemda
i Unionen.

2. Medlemsstatane og Kommisjonen skal på alle måtar
undersøkje korleis statsborgarar i medlemsstatane kan
prioriterast ved tilsetjing i ledige stillingar for å skape jamvekt
mellom ledige stillingar og søknader om arbeid i Unionen. Dei
skal vedta alle dei tiltaka som er naudsynte for å oppnå dette.

3. Kommisjonen skal annakvart år sende Europaparlamentet,
Rådet og Det europeiske økonomi- og sosialutvalet ein rapport
om gjennomføringa av kapittel II, med eit samandrag av dei
opplysningane som er innhenta, og data frå granskingar og
forsking som er utført, der det vert lagt særleg vekt på alle
relevante opplysningar om utviklinga på arbeidsmarknaden til
Unionen.

AVSNITT 4
Det europeiske samordningskontoret
Artikkel 18

–		 brukarane flest mogleg praktiske opplysningar om dei
ulike sidene ved fri rørsle, og
–		 partane i arbeidslivet, sosialtenester (særleg offentlege,
private eller allmennyttige) og alle institusjonar som
det gjeld, eit sett med samordna tiltak som gjeld fri
rørsle,
c) offisielle arbeidskontor som spesialiserer seg innanfor
visse yrkes- eller persongrupper, samarbeide direkte med
kvarandre.
2. Dei medlemsstatane som det gjeld, skal sende over til
Kommisjonen ei liste som er utarbeidd ved felles avtale, over
arbeidskontor slik det er nemnt i nr. 1, og Kommisjonen skal
offentleggjere lista og alle endringar i denne i Tidend for Den
europeiske unionen.
Artikkel 16
Bruken av dei framgangsmåtane ved tilsetjing som vert nytta
av dei organa som er skipa til gjennomføring av avtaler mellom
to eller fleire medlemsstatar, skal ikkje vere obligatorisk.

AVSNITT 3
Kontrolltiltak for å fremje jamvekta på arbeidsmarknaden
Artikkel 17
1. På grunnlag av ein rapport som Kommisjonen skal
utarbeide med utgangspunkt i opplysningar frå medlemsstatane,

Det europeiske samordningskontoret for arbeidsformidling
(hetter kalla «Det europeiske samordningskontoret»), som er
skipa innanfor Kommisjonen, skal ha som allmenn oppgåve
å fremje arbeidsformidling på unionsplan. Det skal særleg ha
ansvaret for alle faglege oppgåver som i medhald av denne
forordninga er tildelt Kommisjonen på dette området, og
særleg for å hjelpe dei nasjonale arbeidskontora.

Det europeiske samordningskontoret skal utarbeide ei oversikt
over dei opplysningane som er nemnde i artikkel 12 og 13, og
data frå granskingar og forsking som er gjennomført i medhald
av artikkel 11, slik at alle nyttige opplysningar om den forventa
utviklinga på arbeidsmarknaden i Unionen vert klargjorde;
desse opplysningane skal sendast over til dei særlege kontora i
medlemsstatane, og dessutan til det rådgjevande utvalet som er
nemnt i artikkel 21, og til Det tekniske utvalet.

Artikkel 19
1. Det europeiske samordningskontoret skal særleg ha
ansvaret for

a) å samordne dei praktiske tiltaka som er naudsynte for
arbeidsformidling innanfor Unionen, og å analysere den
flyttinga av arbeidstakarar som følgjer av dette,

b) å medverke til å nå desse måla ved å gjennomføre felles
tiltak på administrative og faglege plan, i samarbeid med
Det tekniske utvalet,
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c) å drive arbeidsformidling når det ligg føre eit særleg behov
og i samarbeid med dei særlege kontora, som òg skal
gjennomføre denne formidlinga.
2. Det europeiske samordningskontoret skal sende over
til dei særlege kontora opplysningar om ledige stillingar og
søknader om arbeid som er sende direkte til Kommisjonen, og
skal få melding om den vidare handsaminga av dei.
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spørsmål, særleg om utveksling av opplysningar om
utviklinga på arbeidsmarknaden, om arbeidstakarar som
flyttar mellom medlemsstatane, om program eller tiltak
som fremjar yrkesrettleiing og yrkesretta opplæring og kan
leggje tilhøva betre til rette for fri rørsle og sysselsetjing,
og om alle former for hjelp til arbeidstakarar og familiane
deira, medrekna sosialhjelp og hjelp til bustad.

Artikkel 23
Artikkel 20
Kommisjonen kan, i samarbeid med den rette styresmakta i kvar
medlemsstat og i samsvar med dei vilkåra og framgangsmåtane
som Kommisjonen fastset på grunnlag av fråsegna frå Det
tekniske utvalet, organisere vitjingar og tenesteopphald for
tenestemenn frå andre medlemsstatar og vidareutdanning for
fagleg personale.
KAPITTEL III
ORGAN SOM SKAL SIKRE EIT NÆRT SAMARBEID
MELLOM MEDLEMSSTATANE NÅR DET GJELD
FRI RØRSLE FOR OG SYSSELSETJING AV
ARBEIDSTAKARAR
AVSNITT 1

1. Det rådgjevande utvalet skal vere samansett av seks
medlemmer frå kvar medlemsstat, og av desse skal to
representere regjeringa, to arbeidstakarorganisasjonane og to
arbeidsgjevarorganisasjonane.
2. For kvar gruppe som er nemnd i nr. 1, skal det oppnemnast
ein varamedlem frå kvar medlemsstat.

3. Mandatet til medlemmene og varamedlemmene skal vare
i to år. Mandatet deira kan lengjast.

Når mandatet deira går ut, skal medlemmene og
varamedlemmene halde fram i tenesta inntil dei vert avløyste
eller mandatet deira vert fornya.

Det rådgjevande utvalet
Artikkel 21

Artikkel 24

Det rådgjevande utvalet skal ha ansvaret for å hjelpe
Kommisjonen ved gransking av alle spørsmål som oppstår ved
bruken av traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen,
og dei tiltaka som vert gjorde for å gjennomføre traktaten når
det gjeld fri rørsle for og sysselsetjing av arbeidstakarar.

Medlemmene av Det rådgjevande utvalet og varamedlemmene
deira skal oppnemnast av Rådet, som ved utveljinga av
representantar for arbeidstakar- og arbeidsgjevarorganisasjonane
skal leggje vinn på at dei ulike sektorane i næringslivet som det
gjeld, vert representerte på ein rettferdig måte.

Artikkel 22

Rådet skal offentleggjere lista over medlemmer og
varamedlemmer til orientering i Tidend for Den europeiske
unionen.

Det rådgjevande utvalet skal særleg ha til oppgåve
a) å handsame problem i samband med fri rørsle og
sysselsetjing innanfor ramma av arbeidsmarknadspolitikken
til dei einskilde statane med sikte på samordning av
sysselsetjingspolitikken til medlemsstatane på unionsplan,
og såleis medverke til å utvikle økonomien deira og skape
betre jamvekt på arbeidsmarknaden,
b) å gjere ei allmenn gransking av korleis gjennomføringa av
denne forordninga og eventuelle tilleggsføresegner verkar,
c) å sende over til Kommisjonen eventuelle grunngjevne
framlegg til endring av denne forordninga,
d) på oppmoding frå Kommisjonen eller på eige initiativ, å
gje grunngjevne fråsegner om allmenne eller prinsipielle

Artikkel 25
Det rådgjevande utvalet skal leiast av ein medlem av
Kommisjonen eller vararepresentanten hans. Leiaren skal
ikkje røyste. Utvalet skal halde møte minst to gonger i året.
Leiaren skal kalle inn til møte, anten etter eige initiativ eller
etter oppmoding frå minst ein tredel av medlemmene.

Kommisjonen skal ta hand om sekretariatsfunksjonane.

Artikkel 26
Leiaren kan invitere einskildpersonar eller representantar for
organ som har brei røynsle frå området sysselsetjing eller rørsle
for arbeidstakarar, til å ta del i møta som observatørar eller
sakkunnige. Leiaren kan få hjelp av sakkunnige.
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Artikkel 27
1. Det rådgjevande utvalet er vedtaksført når to tredelar av
medlemmene er til stades.
2. Fråsegner skal vere grunngjevne og skal vedtakast med
eit absolutt fleirtal av dei røystene som er gjevne på gyldig
måte; ein skriftleg merknad om synspunkta til mindretalet skal
leggjast ved fråsegna når mindretalet ber om det.
Artikkel 28
Det rådgjevande utvalet skal fastsetje arbeidsmetodane sine
ved møteføresegner som skal ta til å gjelde etter at Rådet har
godkjent dei, og etter at Rådet først har motteke ei fråsegn frå
Kommisjonen. Endringar som Det rådgjevande utvalet eventuelt
vedtek, skal ta til å gjelde etter den same framgangsmåten.
AVSNITT 2
Det tekniske utvalet
Artikkel 29
Det tekniske utvalet skal ha til oppgåve å hjelpe Kommisjonen
med å førebu, fremje og følgje opp resultata av alt fagleg arbeid
og alle faglege tiltak til gjennomføring av denne forordninga og
eventuelle tilleggsføresegner.
Artikkel 30
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2. Kvar regjering skal oppnemne som varamedlem ein av
dei andre representantane sine i Det rådgjevande utvalet, anten
ein medlem eller ein varamedlem.
Artikkel 32
Det tekniske utvalet skal leiast av ein medlem av Kommisjonen
eller vararepresentanten hans. Leiaren skal ikkje røyste. Leiaren
og medlemmene av utvalet kan få hjelp av sakkunnige.
Kommisjonen skal ta hand om sekretariatsfunksjonane.
Artikkel 33
Dei framlegga og fråsegnene som vert utarbeidde av Det
tekniske utvalet, skal sendast over til Kommisjonen og gjerast
kjende for Det rådgjevande utvalet. Det skal leggjast ved ein
skriftleg merknad til framlegga og fråsegnene om synspunkta
til dei einskilde medlemmene i Det tekniske utvalet når dei ber
om dette.
Artikkel 34
Det tekniske utvalet skal fastsetje arbeidsmetodane sine ved
møteføresegner som skal ta til å gjelde etter at Rådet har
godkjent dei, og etter at Rådet først har motteke ei fråsegn frå
Kommisjonen. Endringar som Det tekniske utvalet eventuelt
vedtek, skal ta til å gjelde etter den same framgangsmåten.

Det tekniske utvalet skal særleg ha til oppgåve
a) å fremje og betre samarbeidet mellom dei offentlege
styresmaktene som det gjeld i medlemsstatane, i alle faglege
spørsmål i samband med fri rørsle for og sysselsetjing av
arbeidstakarar,
b) å utarbeide framgangsmåtar for organiseringa av den felles
verksemda til dei offentlege styresmaktene som det gjeld,

KAPITTEL IV
SLUTTFØRESEGNER
Artikkel 35
Dei møteføresegnene som galdt for Det rådgjevande utvalet og
Det tekniske utvalet 8. november 1968, skal framleis nyttast.
Artikkel 36

c) å lette innsamlinga av opplysningar som kan vere nyttige
for Kommisjonen og for gjennomføringa av granskingar
og forsking som er fastsett i denne forordninga, og å
fremje utvekslinga av opplysningar og røynsler mellom dei
administrasjonsorgana som det gjeld,
d) å undersøkje på eit fagleg plan korleis dei kriteria som
medlemsstatane nyttar for å vurdere situasjonen på
arbeidsmarknaden, kan harmoniserast.
Artikkel 31
1. Det tekniske utvalet skal vere samansett av representantar
for regjeringane i medlemsstatane. Kvar regjering skal
oppnemne som medlem av Det tekniske utvalet éin av dei
medlemmene som representerer henne i Det rådgjevande
utvalet.

1. Denne forordninga rører ikkje ved føresegnene i
traktaten om skiping av Det europeiske atomenergifellesskapet
som omtalar tilgangen til kvalifisert arbeid innanfor det
kjernefysiske området, og heller ikkje ved eventuelle føresegner
til gjennomføring av denne traktaten.
Denne forordninga skal likevel nyttast på dei
arbeidstakargruppene som er nemnde i første leddet, og på
familiemedlemmene deira, i den grad den rettslege stillinga
deira ikkje er regulert av den førnemnde traktaten eller dei
førnemnde føresegnene.
2. Denne forordninga rører ikkje ved dei føresegnene
som vert vedtekne i samsvar med artikkel 48 i traktaten om
verkemåten til Den europeiske unionen.
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Artikkel 39

3. Denne forordninga rører ikkje ved dei pliktene som
ligg på medlemsstatane som følgje av særlege tilhøve eller
av framtidige avtaler med visse ikkje-europeiske statar
eller territorium på grunnlag av institusjonelle band som låg
føre 8. november 1968, eller av dei avtalene som låg føre
8. november 1968 med visse ikkje-europeiske statar eller
territorium på grunnlag av institusjonelle band mellom dei.

Administrasjonsutgiftene til Det rådgjevande utvalet og Det
tekniske utvalet skal førast opp i det allmenne budsjettet til Den
europeiske unionen, i den delen som gjeld Kommisjonen.

Artikkel 40

Arbeidstakarar frå slike statar og territorium som i samsvar med
denne føresegna utøver løna verksemd på territoriet til ein av
desse medlemsstatane, kan ikkje gjere gjeldande føresegnene i
denne forordninga på territoriet til dei andre medlemsstatane.

Denne forordninga skal nyttast på medlemsstatane og
statsborgarane deira, med atterhald for artikkel 2 og 3.

Artikkel 37

Artikkel 41

Medlemsstatane skal, i tidsrommet mellom dagen for
underteikning og dagen for ikraftsetjing, til orientering sende
over til Kommisjonen teksta til dei avtalene, konvensjonane
og overeinskomstane som dei inngår med kvarandre på
arbeidskraftområdet.

Forordning (EØF) nr. 1612/68 vert oppheva.
Tilvisingar til forordninga som vert oppheva, skal forståast
som tilvisingar til denne forordninga og lesast slik det er vist i
jamføringstabellen i vedlegg II.

Artikkel 38
Kommisjonen skal vedta dei tiltaka som er naudsynte for å
gjennomføre denne forordninga. For dette føremålet skal han ha
eit nært samarbeid med dei sentrale offentlege styresmaktene i
medlemsstatane.

Artikkel 42
Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er
kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Strasbourg, 5. april 2011.

For Europaparlamentet

For Rådet

J. BUZEK

GYŐRI E.

President

Formann
______
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VEDLEGG I

OPPHEVA FORORDNING MED LISTE OVER ENDRINGAR
Rådsforordning (EØF) nr. 1612/68
(TEF L 257 av 19.10.1968, s. 2)
Rådsforordning (EØF) nr. 312/76
(TEF L 39 av 14.2.1976, s. 2)
Rådsforordning (EØF) nr. 2434/92
(TEF L 245 av 26.8.1992, s. 1)
Europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) nr. 2004/38
(TEU L 158 av 30.4.2004, s. 77)

Berre artikkel 38 nr. 1

______
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VEDLEGG II

Jamføringstabell
Forordning (EØF) nr. 1612/68

Denne forordninga

Del I

Kapittel I

Avdeling I

Avsnitt 1

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikkel 2

Artikkel 2

Artikkel 3 nr. 1 første leddet

Artikkel 3 nr. 1 første leddet

Artikkel 3 nr. 1 første leddet første strekpunktet

Artikkel 3 nr. 1 første leddet bokstav a)

Artikkel 3 nr. 1 første leddet andre strekpunktet

Artikkel 3 nr. 1 første leddet bokstav b)

Artikkel 3 nr. 1 andre leddet

Artikkel 3 nr. 1 andre leddet

Artikkel 3 nr. 2

Artikkel 3 nr. 2

Artikkel 4

Artikkel 4

Artikkel 5

Artikkel 5

Artikkel 6

Artikkel 6

Avdeling II

Avsnitt 2

Artikkel 7

Artikkel 7

Artikkel 8 nr. 1

Artikkel 8

Artikkel 9

Artikkel 9

Avdeling III

Avsnitt 3

Artikkel 12

Artikkel 10

Del II

Kapittel II

Avdeling I

Avsnitt 1

Artikkel 13

Artikkel 11

Artikkel 14

Artikkel 12

Avdeling II

Avsnitt 2

Artikkel 15

Artikkel 13

Artikkel 16

Artikkel 14

Artikkel 17

Artikkel 15

Artikkel 18

Artikkel 16

Avdeling III

Avsnitt 3
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Forordning (EØF) nr. 1612/68

Denne forordninga

Artikkel 19

Artikkel 17

Avdeling IV

Avsnitt 4

Artikkel 21

Artikkel 18

Artikkel 22

Artikkel 19

Artikkel 23

Artikkel 20

Del III

Kapittel III

Avdeling I

Avsnitt 1

Artikkel 24

Artikkel 21

Artikkel 25

Artikkel 22

Artikkel 26

Artikkel 23

Artikkel 27

Artikkel 24

Artikkel 28

Artikkel 25

Artikkel 29

Artikkel 26

Artikkel 30

Artikkel 27

Artikkel 31

Artikkel 28

Avdeling II

Avsnitt 2

Artikkel 32

Artikkel 29

Artikkel 33

Artikkel 30

Artikkel 34

Artikkel 31

Artikkel 35

Artikkel 32

Artikkel 36

Artikkel 33

Artikkel 37

Artikkel 34

Del IV

Kapittel IV

Avdeling I

—

Artikkel 38

—

Artikkel 39

Artikkel 35

Artikkel 40

—

Artikkel 41

—

Avdeling II

—

Artikkel 42 nr. 1

Artikkel 36 nr. 1
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Forordning (EØF) nr. 1612/68

Denne forordninga

Artikkel 42 nr. 2

Artikkel 36 nr. 2

Artikkel 42 nr. 3 første leddet første og andre strekpunktet

Artikkel 36 nr. 3 første leddet

Artikkel 42 nr. 3 andre leddet

Artikkel 36 nr. 3 andre leddet

Artikkel 43

Artikkel 37

Artikkel 44

Artikkel 38

Artikkel 45

—

Artikkel 46

Artikkel 39

Artikkel 47

Artikkel 40

—

Artikkel 41

Artikkel 48

Artikkel 42

—

Vedlegg I

—

Vedlegg II
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KOMMISJONSBESLUTNING

Nr. 47/705

2016/EØS/47/90

av 28. september 2010
om anerkjennelse av Japans rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer
[meddelt under nummer K(2010) 6418]
(2010/578/EU)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

som regulerer kredittvurderingsbyråer, bestemmelsene
i forordning om begrepsbestemmelse i henhold til
artikkel 2 i lov om finansielle instrumenter og børser
(finansdepartementets forordning nr. 14 av 1993) som
regulerer kredittvurderingsbyråer, den omfattende
veiledningen for tilsyn med foretak innen sektoren for
finansielle instrumenter (tillegg) og retningslinjene for
tilsyn med kredittvurderingsbyråer. I juni 2009 vedtok
det japanske parlamentet (Diet) lovgivning som innfører
nye rammeregler for kredittvurderingsbyråer. Dette ble
i desember 2009 fulgt opp av regjeringsbeslutninger og
regjeringsforskrifter som fastsetter nærmere bestemmelser
og vilkår for denne rammen. Rammene som trådte i kraft
i april 2010, krever at kredittvurderingsbyråer registreres
ved den japanske finanstilsynsmyndigheten (JFSA) for at
byråets kredittvurderinger kan brukes i reguleringsøyemed
i Japan, og pålegger rettslig bindende forpliktelser for
kredittvurderingsbyråer og løpende tilsyn med disse.
JFSA har en vid og omfattende rekke fullmakter og er i
stand til å treffe en rekke tiltak, herunder sanksjoner, mot
kredittvurderingsbyråer for brudd på bestemmelsene i
loven om finansielle instrumenter og børser som regulerer
kredittvurderingsbyråer.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1060/2009 av 16. september 2009 om kredittvurderingsbyråer (1), særlig artikkel 5 nr. 6, og

ut fra følgende betraktninger:

1)

Kommisjonen ga 12. juni 2009 Komiteen for europeiske
verdipapirtilsyn (CESR) mandat til å gi den tekniske
råd i forbindelse med den tekniske vurderingen
av Japans rettslige og tilsynsmessige rammer for
kredittvurderingsbyråer.

2)

I uttalelsen om sitt råd av 21. mai 2010 uttrykte CESR
at Japans rettslige og tilsynsmessige rammer for
kredittvurderingsbyråer bør anses som likeverdige med
forordningen.

3)

I henhold til artikkel 5 nr. 6 annet ledd i forordning (EF)
nr. 1060/2009 må tre vilkår vurderes som oppfylt for at en
tredjestats rettslige og tilsynsmessige rammer skal anses
som likeverdige med forordning (EF) nr. 1060/2009.

4)

I henhold til det første vilkåret skal kredittvurderingsbyråer i tredjestater være underlagt krav om godkjenning
eller registrering og løpende effektivt tilsyn og effektiv
håndheving. De japanske rettslige og tilsynsmessige
rammene for kredittvurderingsbyråer består av
bestemmelsene i lov om finansielle instrumenter og børser
(lov nr. 25 av 1948) som regulerer kredittvurderingsbyråer,
bestemmelsene i regjeringsforordning om handel med
finansielle instrumenter (forordning nr. 52 av 2007)

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 254 av 29.9.2010, s. 46, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 53/2012 av 30. mars 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget
til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 40.
(1) EUT L 302 av 17.11.2009, s. 1.

5)

I henhold til det andre vilkåret skal kredittvurderingsbyråer i tredjestater være underlagt rettslig bindende
bestemmelser som er likeverdige med bestemmelsene
fastsatt i artikkel 6-12 og vedlegg I til forordning (EF)
nr. 1060/2009. Den japanske ordningen er basert på
forpliktelsen til å handle i god tro, kredittvurderingsbyråets
plikt til å opprette operative kontrollsystemer som
påser at kredittvurderingssektoren har en rettferdig og
hensiktsmessig utøvelse av kredittvurderingsvirksomheten
gjennom et stort antall detaljerte og beskrivende krav,
omfattende bestemmelser med hensyn til forebygging,
håndtering og offentliggjøring av interessekonflikter samt
plikten til å registrere og videreformidler opplysninger
både til JFSA og offentligheten. De japanske rammene
oppfyller målene i forordning (EF) nr. 1060/2009
med hensyn til håndtering av interessekonflikter,
organisatoriske prosesser og framgangsmåter som et
kredittvurderingsbyrå må ha til rådighet, kvaliteten på
kredittvurderingene og kredittvurderingsmetodene,
offentliggjøring av kredittvurderinger og generell
og periodisk offentliggjøring av kredittvurderingsvirksomheten. De japanske rammene gir dermed
likeverdig vern når det gjelder integritet, gjennomsiktighet
og god styring av kredittvurderingsbyråer samt kredittvurderingsvirksomhetens pålitelighet.
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6)

7)

8)
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I henhold til det tredje vilkåret skal den aktuelle
tredjestatens lovgivning hindre tilsynsmyndigheten
og andre offentlige myndigheter i nevnte tredjestat
i å gripe inn i kredittvurderingenes innhold og
kredittvurderingsmetodene. I den forbindelse er JFSA
forhindret av loven fra å blande seg inn i innholdet i
kredittvurderingene og kredittvurderingsmetodene.
På bakgrunn av de undersøkte faktorene kan Japans
rettslige og tilsynsmessige rammer for kredittvurderingsbyråer anses å oppfylle vilkårene fastsatt i artikkel 5 nr. 6
annet ledd i forordning (EF) nr. 1060/2009. Japans rettslige
og tilsynsmessige rammer for kredittvurderingsbyråer
bør derfor anses som likeverdige med de rettslige og
tilsynsmessige rammene opprettet ved forordning (EF)
nr. 1060/2009.
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TRUFFET DENNE BESLUTNING:
Artikkel 1
Ved anvendelsen av artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1060/2009
skal Japans rettslige og tilsynsmessige rammer for
kredittvurderingsbyråer anses likeverdige med kravene i
forordning (EF) nr. 1060/2009.
Artikkel 2
Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Brussel, 28. september 2010.

Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med
uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité —

________________________

For Kommisjonen
Michel BARNIER
Medlem av Kommisjonen

25.8.2016
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSREKOMMANDASJON

Nr. 47/707

2016/EØS/47/91

av 20. desember 2006
om vern av mindreårige og menneskeverdet, og om tilsvarsretten i samband med konkurranseevna
til den europeiske industrien for audiovisuelle tenester og direktekopla informasjonstenester
(2006/952/EF)(*)
EUROPAPARLAMENTET OG
EUROPEISKE UNIONEN —

RÅDET

FOR

DEN

3)

Det må innførast regelverkstiltak på unionsplan som
er retta mot vern av den fysiske, mentale og moralske
utviklinga hjå mindreårige med tanke på innhaldet i alle
audiovisuelle tenester og informasjonstenester, og vern av
mindreårige ved å hindre tilgang til upassande program
eller tenester som er meinte for vaksne.

4)

I lys av den stadige utviklinga av ny informasjonsog kommunikasjonsteknologi er det svært viktig at
Fellesskapet sikrar eit fullgodt og føremålstenleg vern av
interessene til borgarane på dette området, ved å garantere
at informasjonstenester vert ytte og spreidde gratis, og
ved å sikre at innhaldet er lovleg, respekterer prinsippet
om menneskeverd og ikkje er til skade for den allmenne
utviklinga av mindreårige.

5)

Fellesskapet har alt vore aktive på området audiovisuelle
tenester og informasjonstenester med sikte på å skape
dei føresetnadene som er naudsynte for å sikre fri
rørsle når det gjeld fjernsynskringkasting og andre
informasjonstenester, i samsvar med prinsippa om fri
konkurranse og ytrings- og informasjonsfridom, men bør
handle meir målretta på dette området ved å vedta tiltak
som vernar forbrukarane mot all form for oppmoding
om skilnadshandsaming på grunnlag av kjønn, rase eller
etnisk opphav, religion eller tru, funksjonshemming, alder
eller seksuell legning. Slike tiltak bør syte for ei jamvekt
mellom vern av individuelle rettar på den eine sida, og
ytringsfridom på den andre, særleg med omsyn til det
ansvaret som medlemsstatane har for å definere omgrepet
oppmoding til hat eller skilnadshandsaming i samsvar
med den nasjonale lovgjevinga si og dei moralske
verdiane sine.

som viser til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet, særleg artikkel 157,

som viser til framlegget frå Kommisjonen,

som viser til fråsegna frå Det europeiske økonomi- og
sosialutvalet(1),

som viser til samråd med Regionutvalet,

som tek avgjerda si etter den framgangsmåten som er nemnd i
artikkel 251 i traktaten(2), og

som legg desse synsmåtane til grunn:

1)

2)

I artikkel 1 i pakta til Den europeiske unionen om
grunnleggjande rettar(3) (heretter kalla «pakta») vert
det slått fast at menneskeverdet er ukrenkjeleg og skal
respekterast og vernast. I artikkel 24 i pakta er det fastsett
at barn har rett til det vernet og den omsorga som er
naudsynt for velferda deira, og at barnets beste må kome
i første rekkje i alle tiltak som er retta mot barn, anten
dei vert gjorde av offentlege styresmakter eller av private
institusjonar.

Den europeiske unionen bør gjere ein politisk innsats for
å hindre alle former for brot på prinsippet om respekt for
menneskeverdet.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 378 av 27.12.2006, s. 72, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 54/2012 av 30. mars 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester), se EØS-tillegget til
Den europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 42.
1
( ) TEU C 221 av 8.9.2005, s. 87.
(2) Europaparlamentsfråsegn av 7. september 2005 (TEU C 193 E av 17.8.2006,
s. 217), felles haldning frå Rådet av 21. september 2006 (enno ikkje offentleggjord i TEU) og haldning frå Europaparlamentet av 12. desember
2006 (enno ikkje offentleggjord i TEU).
(3) TEF C 364 av 18.12.2000, s. 1.
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6)
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Rådsrekommandasjon 98/560/EF av 24. september 1998
om utviklingen av europeisk industris konkurranseevne på
området audiovisuelle tjenester og informasjonstjenester,
gjennom utarbeidelsen av nasjonale rammer som tar
sikte på å nå sammenlignbar og effektiv beskyttelse av
mindreårige og menneskeverdet(1), er det første juridiske
verkemiddelet på fellesskapsplan som, i synsmåte 5,
tek opp spørsmål som gjeld vern av mindreårige og
menneskeverdet i samband med audiovisuelle tenester
og informasjonstenester som er tilgjengelege for
ålmenta, utan omsyn til spreiingsmåte. Spørsmålet om
vern av mindreårige og menneskeverdet med omsyn til
fjernsynskringkastingsverksemd har alt vorte handsama
særskilt i artikkel 22 i rådsdirektiv 89/552/EØF av
3. oktober 1989 om samordning av visse bestemmelser
om utøvelse av fjernsynsvirksomhet, fastsatt ved lov eller
forskrift i medlemsstatene(2) («fjernsyn utan grenserdirektivet»).

7)

Det er gjort framlegg om at Rådet og Kommisjonen
bør leggje særleg vekt på gjennomføringa av denne
rekommandasjonen når dei reviderer, forhandlar
om eller inngår nye partnarskapsavtaler eller nye
samarbeidsprogram med tredjestatar, samstundes som
dei bør ta omsyn til at produsentar, distributørar eller
leverandørar av audiovisuelt innhald og Internett-tilgang
har ein verdsomfattande karakter.

8)

Ved vedtak nr. 276/1999/EF(3) vedtok Europaparlamentet
og Rådet ein fleirårig fellesskapshandlingsplan for å
fremje sikrare bruk av Internett ved motkjemping av
ulovleg og skadeleg innhald på verdsomfattande nett
(«handlingsplanen for eit sikrare Internett»).

9)

Ved europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1151/2003/
EF(4) vart handlingsplanen for eit sikrare Internett lengd
med to år, og verkeområdet vart endra til å omfatte tiltak
for å fremje utveksling av informasjon og samordning
med relevante aktørar på nasjonalt plan, og dessutan
særlege føresegner for søkjarstatane.

10) Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/31/
EF av 8. juni 2000 om visse rettslige aspekter ved
informasjonssamfunnstjenester,
særlig
elektronisk
handel, i det indre marked(5) vart visse rettslege omgrep
klargjorde og visse aspekt harmoniserte for at prinsippa
for den indre marknaden skal kunne utnyttast fullt ut i
informasjonssamfunnstenestene. Ein del av føresegnene
i direktiv 2000/31/EF er òg relevante med omsyn til vern
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

TEF L 270 av 7.10.1998, s. 48.
TEF L 298 av 17.10.1989, s. 23. Direktivet endra ved europaparlaments- og
rådsdirektiv 97/36/EF (TEF L 202 av 30.7.1997, s. 60).
Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 276/1999/EF av 25. januar 1999 om
vedtaking av ein fleirårig fellesskapshandlingsplan for å fremje sikrare bruk
av Internett ved motkjemping av ulovleg og skadeleg innhald på verdsomfattande nett (TEF L 33 av 6.2.1999, s. 1). Vedtaket sist endra ved vedtak
nr. 787/2004/EF (TEU L 138 av 30.4.2004, s. 12).
Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1151/2003/EF av 16. juni 2003 om
endring av vedtak nr. 276/1999/EF om vedtaking av ein fleirårig fellesskapshandlingsplan for å fremje sikrare bruk av Internett ved å motkjempe ulovleg og skadeleg innhald på verdsomfattande nett (TEU L 162 av 1.7.2003,
s. 1).
TEF L 178 av 17.7.2000, s. 1.
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av mindreårige og menneskeverdet, særleg artikkel 16
nr. 1 bokstav e), der det står at medlemsstatane og
Kommisjonen skal oppmuntre til at det vert fastsett
åtferdsreglar med omsyn til vern av mindreårige og
menneskeverdet.

11) Medielandskapet endrar seg stadig som følgje av ny
teknologi og nyskapingar innanfor media, og difor er det
naudsynt å lære barn, foreldre, lærarar og instruktørar
korleis dei skal nytte audiovisuelle tenester og
direktekopla informasjonstenester på ein effektiv måte.

12) I det store og heile verkar det som om eigenkontroll
i den audiovisuelle sektoren er eit verknadsfullt
tilleggstiltak, men det er ikkje tilstrekkeleg til å verne
mindreårige mot meldingar med skadeleg innhald.
Utviklinga av eit europeisk audiovisuelt område som
byggjer på ytringsfridom og respekt for borgarane sine
rettar, bør byggje på ein jamleg dialog mellom nasjonale
og europeiske regelgjevarar, reguleringsstyresmakter,
industrien, samanslutningar, borgarar og det sivile
samfunnet.

13) I det offentlege samrådet om europaparlaments- og
rådsdirektiv 97/36/EF av 30. juni 1997 om endring
av rådsdirektiv 89/552/EØF om samordning av visse
bestemmelser om utøvelse av fjernsynsvirksomhet,
fastsatt ved lov eller forskrift i medlemsstatene(6) vart det
gjort framlegg om at behovet for å vedta tiltak som gjeld
mediekunnskap, skal takast med blant dei emna som er
omfatta av rekommandasjon 98/560/EF.

14) Kommisjonen oppmodar om samarbeid og utveksling
av røynsler og beste praksis mellom eksisterande
eigenkontroll- og samreguleringsorgan som arbeider
med vurdering eller klassifisering av audiovisuelt
innhald, utan omsyn til korleis det vert levert, slik at alle
brukarar, men særleg foreldre, lærarar og instruktørar,
skal kunne melde frå om ulovleg innhald og vurdere
innhaldet både i audiovisuelle tenester og direktekopla
informasjonstenester og i alt anna lovleg innhald som
kan vere til skade for den fysiske, mentale eller moralske
utviklinga hjå mindreårige.

15) Slik det vart gjort framlegg om under det offentlege
samrådet om direktiv 97/36/EF, bør tilsvarsretten eller
tilsvarande rettslege tiltak nyttast på direktekopla medium,
og det bør takast omsyn til dei særlege eigenskapane til
det mediet og den tenesta som det gjeld.
(6)

TEF L 202 av 30.7.1997, s. 60.
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16) I rådsresolusjon av 5. oktober 1995 om framstilling
av kvinner og menn i reklame og media(1) vert
medlemsstatane og Kommisjonen oppmoda om å gjere
høvelege tiltak for å fremje eit mangfaldig og realistisk
bilete av kvalifikasjonane og potensialet til kvinner og
menn i samfunnet.
17) I samband med framlegget frå Kommisjonen om eit
rådsdirektiv for gjennomføring av prinsippet om lik
handsaming av menn og kvinner når det gjeld tilgang til
og yting av varer og tenester, peika Kommisjonen på at
framstillinga av kjønna i media og reklame reiser viktige
spørsmål om vern av vørdnaden til menn og kvinner, men
konkluderte med at det i lys av andre grunnleggjande
rettar, medrekna fridommen og mangfaldet til media,
ikkje ville vere føremålstenleg å ta opp desse spørsmåla
i det nemnde framlegget, men at han bør granske dei
nærmare.
18) Industrien for audiovisuelle tenester og direktekopla
informasjonstenester bør oppmodast på medlemsskapsplan om å ta opp kampen mot og unngå alle typar
skilnadshandsaming på grunnlag av kjønn, rase eller
etnisk opphav, religion eller tru, funksjonshemming, alder
eller seksuell legning i slike medium og i all reklame,
medrekna nye reklameteknikkar, utan at ytrings- eller
pressefridommen vert krenkt.
19) Denne rekommandasjonen omfattar den nye teknologiske
utviklinga og utfyller rekommandasjon 98/560/EF.
Som følgje av teknologiske framsteg omfattar
verkeområdet hans audiovisuelle tenester og direktekopla
informasjonstenester som vert gjorde tilgjengelege for
ålmenta gjennom faste eller mobile elektroniske nett.
20) Denne rekommandasjonen er ikkje til hinder for at
medlemsstatane kan nytte sine eigne forfatningsføresegner
og andre lover og annan rettspraksis som gjeld
ytringsfridom —
TILRÅR FØLGJANDE:
I. At medlemsstatane, for å fremje utviklinga i industrien for
audiovisuelle tenester og direktekopla informasjonstenester,
gjer dei tiltaka som er naudsynte for å sikre vern av
mindreårige og menneskeverdet i alle audiovisuelle
tenester og direktekopla informasjonstenester ved å
1. vurdere om det skal innførast tiltak i nasjonal
lovgjeving eller praksis med omsyn til tilsvarsretten
eller tilsvarande rettslege tiltak når det gjeld
direktekopla medium, samstundes som det skal
takast tilbørleg omsyn til nasjonale lovføresegner og
forfatningsrettslege føresegner, og utan at det rører ved
høvet til å tilpasse måten denne retten skal utøvast på
for å ta omsyn til særlege eigenskapar ved kvar einskild
type medium,
( 1)

TEF C 296 av 10.11.1995, s. 15.
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2. for å stimulere til bruk av teknologiske nyvinningar som
eit tillegg til og i samsvar med eksisterande rettslege
tiltak og andre tiltak som gjeld kringkastingstenester,
og i nært samarbeid med dei partane som det gjeld,
fremje
a) tiltak som gjer det mogleg for mindreårige å
nytte audiovisuelle tenester og direktekopla
informasjonstenester på ein forsvarleg måte,
særleg ved å gjere foreldre, lærarar og instruktørar
meir medvitne om potensialet til dei nye
tenestene og korleis dei kan gjerast trygge for
mindreårige, særleg gjennom mediekunnskapseller medieutdanningsprogram, og t.d. ved
vidareopplæring innanfor skuleundervisninga,
b) tiltak som gjer det enklare å identifisere og
få tilgang til kvalitetsinnhald og -tenester for
mindreårige der dette er høveleg og naudsynt, m.a.
ved å gje slik tilgang ved utdanningsinstitusjonar
og på offentlege stader,
c) tiltak for å gje borgarane fleire opplysningar om
korleis dei best kan nytte Internett,
vedlegg II inneheld døme på moglege tiltak på området
mediekunnskap,
3. fremje ei ansvarleg haldning blant fagfolk, formidlarar
og brukarar av nye kommunikasjonsmedium, t.d.
Internett, ved å
a) oppmode industrien for audiovisuelle tenester
og direktekopla informasjonstenester, utan at
ytrings- eller pressefridommen vert krenkt, om
å unngå all skilnadshandsaming på grunnlag av
kjønn, rase eller etnisk opphav, religion eller tru,
funksjonshemming, alder eller seksuell legning,
i alle audiovisuelle tenester og direktekopla
informasjonstenester, og å ta opp kampen mot slik
skilnadshandsaming,
b) oppmode om aktsemd og at sider som vert rekna
som ulovlege, vert rapporterte, utan at det rører ved
direktiv 2000/31/EF,
c) utarbeide åtferdsreglar i samarbeid med fagfolk og
reguleringsstyresmakter på nasjonalt plan og på
fellesskapsplan,
4. fremje tiltak for å ta opp kampen mot all ulovleg
verksemd på Internett som er skadeleg for mindreårige,
og gjere Internett til eit mykje sikrare medium; til
dømes ved å vurdere følgjande tiltak:
a) innføring av kvalitetsmerking for tenesteytarar,
slik at brukarane lett kan kontrollere om ein viss
tenesteytar følgjer åtferdsreglar eller ikkje,
b) utarbeiding av føremålstenlege rapporteringsmåtar
ved ulovleg og/eller mistenkjeleg verksemd på
Internett.
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II. At industrien for audiovisuelle tenester og direktekopla
informasjonstenester og andre partar som det gjeld,
1. utarbeider positive tiltak til gagn for mindreårige,
medrekna initiativ for å gje dei lettare tilgang
til
audiovisuelle
tenester
og
direktekopla
informasjonstenester, samstundes som potensielt
skadeleg innhald vert unngått, t.d. ved bruk
av filtreringssystem. Slike tiltak kan omfatte
harmonisering
gjennom
samarbeid
mellom
regulerings-, eigenkontroll- og samreguleringsorgan
i medlemsstatane, og gjennom utveksling av beste
praksis i slike spørsmål, som t.d. eit system med
felles forklarande symbol eller åtvaringar som viser
aldersgruppe og/eller kva sider ved innhaldet som ligg
til grunn for ei viss aldersmerking, noko som vil hjelpe
brukarane med å vurdere innhaldet i audiovisuelle
tenester og direktekopla informasjonstenester. Dette
kan t.d. gjerast ved hjelp av dei tiltaka som er førte opp
i vedlegg III,
2. undersøkjer om det er mogleg å lage filter som kan
hindre at informasjon som krenkjer menneskeverdet,
vert spreidd gjennom Internett,
3. utarbeider tiltak for å auke bruken av system for
innhaldsmerking av materiale som vert spreidd over
Internett,
4. vurderer verksame måtar for å ta opp kampen mot og
unngå skilnadshandsaming på grunnlag av kjønn, rase
eller etnisk opphav, religion eller tru, funksjonshemming,
alder eller seksuell legning i audiovisuelle tenester og
direktekopla informasjonstenester, og for å fremje eit
mangfaldig og realistisk bilete av dei kvalifikasjonane
og det potensialet som kvinner og menn har i samfunnet.
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ansvarleg og trygg måte, korleis klager kan setjast fram
og korleis foreldrekontroll kan takast i bruk. Det bør
rettast særlege kampanjar mot målgrupper som t.d. skular,
foreldreforeiningar og brukarar,
2. tek sikte på å undersøkje om det er mogleg å innføre eit
europeisk gratisnummer eller utvide ei eksisterande teneste
for å hjelpe Internett-brukarar ved å vise dei til tilgjengelege
klageordningar og informasjonskjelder, og gje foreldre
informasjon om kor effektiv filtreringsprogramvara er,
3. tek sikte på å undersøkje om det er mogleg å støtte
innføringa av eit generisk hovuddomenenamn som er
reservert for nettstader som vert overvaka, og som pliktar
seg til å respektere mindreårige og rettane deira, t.d. .KID.
eu,
4. held fram med å føre ein konstruktiv og jamleg
dialog med organisasjonane til innhaldsleverandørar,
forbrukarorganisasjonar og alle partane som det gjeld,
5. tek sikte på å fremje og støtte at eigenkontrollorgan dannar
nettverk og utvekslar røynsler seg imellom, for å kunne
vurdere kor verksame åtferdsreglane og metodane som
byggjer på eigenkontroll, er, og dermed sikre best moglege
standardar for vern av mindreårige,
6. tek sikte på å sende over til Europaparlamentet og Rådet, på
grunnlag av opplysningar frå medlemsstatane, ein rapport
om gjennomføringa og effektiviteten av dei tiltaka som er
førte opp i denne rekommandasjonen, og å revidere denne
rekommandasjonen dersom og når det er naudsynt.

MERKJER SEG AT KOMMISJONEN
1. tek sikte på, i samband med det fleirårige fellesskapsprogrammet (2005–2008) om fremjing av sikrare bruk
av Internett og ny direktekopla teknologi, å fremje
informasjonstiltak retta mot borgarar i heile Europa
ved å ta i bruk alle kommunikasjonsmedium, å gje
ålmenta opplysningar om føremonene og dei moglege
farane ved Internett, korleis Internett kan nyttast på ein

Utferda i Brussel, 20. desember 2006.

For Europaparlamentet

For Rådet

J. BORRELL FONTELLES

J. KORKEAOJA

President

Formann
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VEDLEGG I

RETTLEIANDE RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING PÅ NASJONALT PLAN AV TILTAK I
NASJONAL LOVGJEVING ELLER PRAKSIS FOR Å SIKRE TILSVARSRETTEN ELLER TILSVARANDE
RETTSLEGE TILTAK NÅR DET GJELD DIREKTEKOPLA MEDIUM
Målet er å innføre tiltak i nasjonal lovgjeving eller praksis i medlemsstatane for å sikre tilsvarsretten eller tilsvarande
rettslege tiltak når det gjeld direktekopla medium, samstundes som det vert teke omsyn til nasjonale lovføresegner
og forfatningsrettslege føresegner, og utan at det rører ved høvet til å tilpasse måten denne retten skal utøvast på med
omsyn til særlege eigenskapar ved kvar einskild type medium.
Uttrykket «medium» viser til alle kommunikasjonsmiddel for spreiing av redigert direktekopla informasjon til ålmenta,
t.d. aviser, tidsskrift, radio, fjernsyn og Internett-baserte nyhendetenester.
Utan at det rører ved andre sivilrettslege, forvaltingsrettslege eller strafferettslege føresegner som medlemsstatane har
vedteke, bør alle fysiske eller juridiske personar, utan omsyn til nasjonalitet, som har rettkomne interesser, særleg når
det gjeld omdømme og godt rykte, men ikkje avgrensa til dette, i dei høva der dei har vore utsette for ein påstand i ein
publikasjon eller ei overføring, ha rett til tilsvar eller tilsvarande rettslege tiltak. Medlemsstatane bør syte for at den
faktiske utøvinga av retten til tilsvar eller tilsvarande rettslege tiltak ikkje vert hindra ved ilegging av urimelege vilkår.
Tilsvarsretten eller tilsvarande rettslege tiltak bør gjelde for direktekopla medium innanfor jurisdiksjonen til ein
medlemsstat.
Medlemsstatane bør vedta dei tiltaka som er naudsynte for å innføre retten til tilsvar eller til tilsvarande rettslege tiltak,
og fastsetje kva framgangsmåte som skal følgjast for å utøve han. Dei bør særleg syte for ein tilstrekkeleg tidsfrist og
høvelege framgangsmåtar, slik at tilsvarsretten eller tilsvarande rettslege tiltak kan utøvast på ein høveleg måte av
fysiske eller juridiske personar som er busette eller etablerte i andre medlemsstatar.
Tilsvarsretten kan sikrast ikkje berre ved lovgjeving, men òg gjennom samregulerings- eller eigenkontrolltiltak.
Tilsvarsretten er eit særleg høveleg rettsleg tiltak når det gjeld dei nettbaserte miljøa, fordi det straks kan reagerast på
omstridde opplysningar, og det er teknisk mogleg å leggje ved svar frå dei personane som det gjeld. Tilsvaret bør likevel
kome innan ei rimeleg tid etter at oppmodinga er grunngjeven, og på eit tidspunkt og på ein måte som er høveleg med
omsyn til den publikasjonen eller overføringa som oppmodinga gjeld.
Det bør fastsetjast framgangsmåtar for korleis tvistar om utøvinga av tilsvarsretten eller tilsvarande rettslege tiltak kan
prøvast for domstolane eller tilsvarande uavhengige organ.
Ein søknad om utøving av tilsvarsretten eller tilsvarande rettslege tiltak kan avvisast dersom søkjaren ikkje har ei
rettkomen interesse i at eit slikt tilsvar vert offentleggjort, eller dersom tilsvaret vil innebere ei straffbar handling,
utsetje innhaldsleverandøren for sivile søksmål eller krenkje den offentlege moralen.
Tilsvarsretten skal ikkje røre ved andre rettslege tiltak som er tilgjengelege for personar som har fått vørdnaden sin, æra
si, ryktet sitt eller personvernet sitt krenkt av media.
______
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VEDLEGG II

Døme på moglege tiltak som gjeld mediekunnskap:
a) Jamleg utdanning av lærarar og instruktørar, i samarbeid med samanslutningar som arbeider med vern av barn, om
bruk av Internett innanfor skuleundervisninga, for såleis å halde ved lag medvitet om moglege farar ved Internett,
særleg når det gjeld samtalerom og liknande forum.
b) Innføring av særleg opplæring i Internett for barn frå svært tidleg alder, medrekna leksjonar som er opne for
foreldre.
c) Ein integrert utdanningsstrategi som ein del av læreplanar og program for mediekunnskap, for såleis å gje
informasjon om ansvarleg bruk av Internett.
d) Tilskiping av nasjonale kampanjar som er retta mot borgarane, der alle kommunikasjonsmedium vert tekne i bruk,
for å gje informasjon om ansvarleg bruk av Internett.
e) Spreiing av informasjonspakkar om moglege farar ved Internett («korleis surfe trygt på Internett», «korleis filtrere
uønskte meldingar»), og innføring av direktelinjer for rapportering av eller klager om skadeleg eller ulovleg
innhald.
f)

Høvelege tiltak for å skipe eller betre kapasiteten til direkte telefonlinjer, slik at det vert lettare å formidle klager
og å gjere det mogleg å rapportere om skadeleg eller ulovleg innhald.

______

VEDLEGG III

Døme på moglege tiltak for mindreårige frå industrien og dei partane som det gjeld:
a) Systematisk gje brukarar som teiknar abonnement hjå ein tenesteytar, tilgang til effektive filtreringssystem som
kan ajourførast og er lette å nytte.
b) Tilby tilgang til tenester som er særleg meinte for barn, og som er utstyrte med automatiske filtreringssystem frå
Internett-leverandørar og operatørar av mobiltelefontenester.
c) Innføre stimuleringstiltak for at omtala av dei tilgjengelege nettstadene vert jamleg ajourført, noko som gjer det
lettare å klassifisere nettstadene og vurdere innhaldet deira.
d) Leggje inn banner i søkjemotorar for å rette merksemd mot tilgjengeleg informasjon om både ansvarleg bruk av
Internett og om direkte telefonlinjer.

________________________
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EUROPAPARLAMENTS‑ OG RÅDSDIREKTIV 2011/7/EU

Nr. 47/713

2016/EØS/47/92

av 16. februar 2011
om bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner
(omarbeiding)

EUROPAPARLAMENTET OG
EUROPEISKE UNION HAR —

RÅDET

FOR

DEN

offentlige myndigheter skjer senere enn det som er avtalt
i henhold til kontrakten eller fastsatt i de alminnelige
handelsvilkårene. Selv om varene er levert eller tjenestene
er ytt, betales mange av de tilhørende fakturaene lenge
etter fristen. Forsinket betaling har negativ innvirkning på
foretakenes likviditet og vanskeliggjør deres økonomiske
forvaltning. Det påvirker også deres konkurranseevne
og lønnsomhet dersom kreditoren må skaffe ekstern
finansiering på grunn av forsinket betaling. Risikoen for
slike negative virkninger øker betydelig i økonomiske
nedgangstider, når det er vanskeligere å skaffe
finansiering.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte, særlig artikkel 114,

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen,

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

i samsvar med den ordinære regelverksprosessen(2) og

4)

Det er allerede blitt lettere å reise rettslige krav ved
forsinket betaling gjennom rådsforordning (EF)
nr. 44/2001 av 22. desember 2000 om domsmyndighet
og anerkjennelse og fullbyrdelse av rettsavgjørelser
på det sivilrettslige og handelsrettslige område(4),
europaparlaments‑ og rådsforordning (EF) nr. 805/2004
av 21. april 2004 om opprettelse av et europeisk
tvangsfullbyrdelsesdokument for ubestridte krav(5),
europaparlaments‑ og rådsforordning (EF) nr. 1896/2006
av 12. desember 2006 om opprettelse av en europeisk
betalingsprosedyre(6)
og
europaparlaments‑
og
rådsforordning (EF) nr. 861/2007 av 11. juli 2007 om
opprettelse av en europeisk småkravsprosedyre(7). For
å bekjempe forsinkede betalinger i handelstransaksjoner
er det imidlertid nødvendig å fastsette utfyllende
bestemmelser.

5)

Foretak bør være i stand til å drive handel i hele det
indre marked på vilkår som sikrer at transaksjoner over
landegrensene ikke medfører større risiko enn salg på
hjemmemarkedet. Det vil føre til konkurransevridning
dersom vesentlig ulike regler anvendes for transaksjoner
på hjemmemarkedet og transaksjoner over landegrensene.

ut fra følgende betraktninger:

1)

Det skal gjøres en rekke vesentlige endringer i
europaparlaments‑ og rådsdirektiv 2000/35/EF av
29. juni 2000 om bekjempelse av forsinket betaling
ved handelstransaksjoner(3). Av klarhetshensyn og
av praktiske årsaker er det ønskelig at de berørte
bestemmelsene omarbeides.

2)

De fleste varer og tjenester på det indre marked leveres
av markedsdeltakere til andre markedsdeltakere og
til offentlige myndigheter mot senere betaling ved at
leverandøren gir kunden en frist for å betale fakturaen
som er avtalt mellom partene og angitt på leverandørens
faktura eller fastsatt ved lov.

3)

Mange betalinger i handelstransaksjoner mellom
markedsdeltakere eller mellom markedsdeltakere og

( 1)
(2)

EUT C 255 av 22.9.2010, s. 42.
Europaparlamentets holdning av 20. oktober 2010 (ennå ikke offentliggjort
i EUT) og rådsbeslutning av 24. januar 2011.
EFT L 200 av 8.8.2000, s. 35.

(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

EFT L 12 av 16.1.2001, s. 1.
EUT L 143 av 30.4.2004, s. 15.
EUT L 399 av 30.12.2006, s. 1.
EUT L 199 av 31.7.2007, s. 1.
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I sin melding av 25. juni 2008 med tittelen «Tenk smått
først – En 'Small Business Act' for Europa» understreket
Kommisjonen at små og mellomstore foretak (SMB-er)
bør få lettere tilgang til finansiering, og at det bør utvikles
et lovgivnings‑ og forretningsmiljø som fremmer rettidig
betaling ved handelstransaksjoner. Det bør understrekes
at offentlige myndigheter har et særlig ansvar i denne
forbindelse. Kriteriene for definisjonen av SMB-er er
fastsatt ved kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF
av 6. mai 2003 om definisjonen av svært små, små og
mellomstore bedrifter(1).

7)

Et av de prioriterte tiltakene i kommisjonsmeldingen av
26. november 2008 med tittelen «Gjenopprettingsplan
for europeisk økonomi» er å redusere den administrative
byrden og å fremme entreprenørskap ved blant annet å
sikre at fakturaer, herunder til SMB-er, for levering av
varer eller yting av tjenester som prinsipp betales innen
én måned for å redusere likviditetsproblemene.

8)

Dette direktivs virkeområde bør begrenses til betalinger
som er vederlag for handelstransaksjoner. Dette direktiv
bør ikke regulere transaksjoner med forbrukere, renter i
forbindelse med andre betalinger, for eksempel betaling
i henhold til lovgivningen om sjekker og veksler, eller
betaling som er erstatning for skade, herunder utbetaling
fra forsikringsselskaper. Videre bør medlemsstatene kunne
unnta gjeld som er gjenstand for insolvensbehandling,
herunder behandling med sikte på omstrukturering av
gjeld.

9)

Dette direktiv bør regulere alle handelstransaksjoner
uavhengig av om de foretas mellom private eller offentlige
foretak eller mellom foretak og offentlige myndigheter,
ettersom offentlige myndigheter står for et stort antall
betalinger til foretak. Det bør derfor også regulere alle
handelstransaksjoner mellom hovedleverandører og deres
leverandører og underleverandører.

10) Det faktum at frie yrker er omfattet av dette direktiv,
bør ikke innebære at medlemsstatene må behandle dem
som foretak eller næringsdrivende for formål som ikke er
omfattet av dette direktivs virkeområde.
11) Levering av varer og yting av tjenester mot vederlag
som dette direktiv får anvendelse på, bør også omfatte
planlegging og gjennomføring av offentlig bygge- og
anleggsvirksomhet samt annet bygge‑ og anleggsarbeid.
12) Forsinket betaling utgjør et kontraktsbrudd som er blitt
økonomisk attraktivt for debitorer i de fleste medlemsstater
som følge av lave eller ingen renter på forsinkede
betalinger og/eller langsomme erstatningsprosedyrer. En
(1)

EUT L 124 av 20.5.2003, s. 36.
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tydelig dreining mot en kultur med rettidig betaling, der
unntak fra retten til å kreve rente alltid bør anses som klart
urimelige avtalevilkår eller praksiser, er nødvendig for
å snu denne tendensen og bekjempe forsinket betaling.
En slik endring bør også omfatte innføring av særskilte
bestemmelser om betalingsfrister og om erstatning
til kreditorer for påløpte kostnader, og blant annet at
unntaket fra retten til erstatning for inndrivelseskostnader
bør antas å være klart urimelig.

13) Det bør derfor innføres en bestemmelse om at avtalte
frister for betaling mellom foretak som en hovedregel
bør begrenses til 60 kalenderdager. Det kan imidlertid
forekomme situasjoner der foretak trenger lengre
betalingsfrist, for eksempel når foretak ønsker å gi
kundene handelskreditt. Det bør derfor fortsatt være mulig
for partene å inngå særskilt avtale om betalingsfrister
som overskrider 60 kalenderdager, dog forutsatt at en slik
forlengelse ikke er klart urimelig overfor kreditor.

14) Av hensyn til sammenhengen i Unionens regelverk
bør definisjonen av «offentlige oppdragsgivere» i
europaparlaments‑ og rådsdirektiv 2004/17/EF av
31. mars 2004 om samordning av framgangsmåtene ved
tildeling av kontrakter innenfor vann- og energiforsyning,
transport og posttjenester(2) og i europaparlaments‑ og
rådsdirektiv 2004/18/EF av 31. mars 2004 om samordning
av framgangsmåtene ved tildeling av offentlige bygge- og
anleggskontrakter, kontrakter om offentlige varekjøp og
kontrakter om offentlig tjenesteyting(3) anvendes i dette
direktiv.

15) Lovfestet forsinkelsesrente bør beregnes daglig som
enkel rente i samsvar med rådsforordning (EØF, Euratom)
nr. 1182/71 av 3. juni 1971 om fastsettelse av regler for
frister, datoer og tidspunkter(4).

16) Dette direktiv bør ikke pålegge kreditorer å kreve
forsinkelsesrente. I tilfelle av forsinket betaling bør dette
direktiv gi kreditor mulighet til å kreve forsinkelsesrente
uten foregående meddelelse om manglende betaling eller
annen lignende påminnelse til debitor om forpliktelsen til
å betale.

17) Med hensyn til retten til å kreve forsinkelsesrente skal en
debitors betaling anses som forsinket når kreditor ikke har
det skyldige beløpet til rådighet på forfallsdatoen, forutsatt
at sistnevnte har oppfylt sine juridiske forpliktelser og
avtaleforpliktelser.
(2)
(3)
(4)

EUT L 134 av 30.4.2004, s. 1.
EUT L 134 av 30.4.2004, s. 114.
EFT L 124 av 8.6.1971, s. 1.
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18) Fakturaer utløser betalingskrav og er viktige dokumenter i
transaksjonskjeden i forbindelse med levering av varer og
yting av tjenester, blant annet for å fastsette betalingsfrister.
For dette direktivs formål skal medlemsstatene fremme
ordninger som skaper rettssikkerhet med hensyn til den
nøyaktige datoen for debitors mottakelse av fakturaer,
herunder for e-fakturering, der mottakelsen av fakturaer
kan generere elektroniske bevis, og som dels er omfattet
av bestemmelsene om fakturering i rådsdirektiv
2006/112/EF av 28. november 2006 om det felles
merverdiavgiftssystem(1).
19) Rimelig erstatning til kreditorer for inndrivelseskostnader
som påløper som følge av forsinket betaling, er nødvendig
for å motvirke forsinket betaling. Inndrivelseskostnadene
bør også omfatte inndrivelse av administrasjonskostnader
og erstatning for interne kostnader som påløper som følge
av forsinket betaling, som dette direktiv bør fastsette et
fast minstebeløp for, som kan slås sammen med renten
for forsinket betaling. Erstatning i form av et fast beløp
bør ha som mål å begrense administrasjonskostnadene og
de interne kostnadene knyttet til inndrivelsen. Erstatning
for inndrivelseskostnader bør fastsettes med forbehold for
nasjonale bestemmelser som tillater en nasjonal domstol
å tilkjenne kreditor erstatning for enhver tilleggsskade i
forbindelse med debitors forsinkede betaling.
20) I tillegg til retten til å få betalt et fast beløp for å dekke
interne inndrivelseskostnader, bør kreditor også ha rett til
å få refundert andre inndrivelseskostnader som påløper
som følge av debitors forsinkede betaling. Slike kostnader
bør særlig omfatte kostnader kreditor har i forbindelse
med å engasjere en advokat eller et inkassobyrå.
21) Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes rett til å
fastsette faste erstatningsbeløp for inndrivelseskostnader
som er høyere og dermed gunstigere for kreditor, eller
til å øke disse beløpene, blant annet for å ta hensyn til
inflasjonen.
22) Dette direktiv bør ikke være til hinder for avbetaling
eller delbetaling. Hver avbetaling eller delbetaling bør
imidlertid betales på de avtalte vilkår og være omfattet av
reglene for forsinket betaling fastsatt i dette direktiv.
23) Som hovedregel har offentlige myndigheter sikrere, mer
forutsigbare og mer kontinuerlige inntektsstrømmer enn
foretak. Mange offentlige myndigheter kan dessuten få
finansiering på gunstigere vilkår enn foretak. Samtidig
er offentlige myndigheter mindre avhengige enn foretak
av å bygge opp stabile forretningsforbindelser for å nå
sine mål. Offentlige myndigheters lange betalingsfrister
og forsinkede betalinger for varer og tjenester påfører
foretak urimelige kostnader. Det bør derfor innføres
særskilte regler for handelstransaksjoner som gjelder
(1)

EUT L 347 av 11.12.2006, s. 1.
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levering av varer og tjenester fra foretak til offentlige
myndigheter, som særlig bør fastsette betalingsfrister som
vanligvis ikke overskrider 30 kalenderdager, med mindre
noe annet er uttrykkelig avtalt i kontrakten og forutsatt at
det er objektivt begrunnet i lys av kontraktens særskilte
art eller innhold, og som ikke i noe tilfelle overskrider 60
kalenderdager.
24) Det bør imidlertid tas hensyn til den særskilte situasjonen
for offentlige myndigheter som utøver økonomisk
virksomhet av industriell eller kommersiell art ved å
tilby varer eller tjenester på markedet som et offentlig
foretak. For dette formål bør medlemsstatene på visse
vilkår kunne forlenge den lovfestede betalingsfristen til
høyst 60 kalenderdager.
25) En særskilt kilde til bekymring i forbindelse med forsinket
betaling er situasjonen på området helsetjenester i et
stort antall medlemsstater. Helsetjenestene, som utgjør
en grunnleggende del av Europas sosiale infrastruktur,
blir ofte tvunget til å avstemme individuelle behov
med tilgjengelige økonomiske midler i takt med at
Europas befolkning blir eldre, forventningene øker og
legevitenskapen gjør framskritt. Alle systemer må kunne
takle den utfordring det er å prioritere helsetjenester på
en slik måte at det oppnås balanse mellom den enkelte
pasients behov og de tilgjengelige økonomiske midler.
Medlemsstatene bør derfor ha mulighet til å gi offentlige
foretak som yter helsetjenester, en viss fleksibilitet når
det gjelder å oppfylle forpliktelsene. For dette formål
bør medlemsstatene på visse vilkår kunne forlenge den
lovfestede betalingsfristen til høyst 60 kalenderdager.
Medlemsstatene bør likevel gjøre alt de kan for å sikre
at betalinger i helsesektoren foretas innen de lovfestede
betalingsfristene.
26) For ikke å sette oppnåelsen av målet i dette direktiv i fare
bør medlemsstatene sikre at varigheten av godkjennings‑
eller kontrollprosedyren for handelstransaksjoner
som hovedregel ikke overskrider 30 kalenderdager.
Det bør imidlertid tillates at godkjenningsprosedyren
overskrider 30 kalenderdager, f.eks. i forbindelse med
særlig komplekse kontrakter, når dette uttrykkelig er
avtalt i kontrakten og i eventuelle anbudsdokumenter, og
forutsatt at det ikke er klart urimelig overfor kreditor.
27) Unionens institusjoner er i en situasjon som kan
sammenlignes med situasjonen for de offentlige
myndigheter i medlemsstatene når det gjelder finansiering
og forretningsforhold. Rådsforordning (EF, Euratom)
nr. 1605/2002 av 25. juni 2002 om finansreglementet
som får anvendelse på De europeiske fellesskaps
alminnelige budsjett(2) fastsetter at kontroll, godkjenning
og betaling av kostnader som Unionens institusjoner
(2)

EFT L 248 av 16.9.2002, s. 1.
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har, skal utføres innen de frister som er fastsatt i dens
gjennomføringsregler. Disse gjennomføringsreglene er
for tiden fastsatt i kommisjonsforordning (EF, Euratom)
nr. 2342/2002 av 23. desember 2002 om fastsettelse av
nærmere regler for gjennomføringen av rådsforordning
(EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansreglementet som
får anvendelse på De europeiske fellesskaps alminnelige
budsjett(1), og de angir under hvilke omstendigheter
kreditorer som mottar forsinket betaling, har rett til å
motta forsinkelsesrente. I forbindelse med den pågående
gjennomgåelsen av disse forordningene bør det sikres at
de lengste betalingsfristene for Unionens institusjoner
tilpasses de lovfestede fristene som gjelder for offentlige
myndigheter i samsvar med dette direktiv.

32) Dette direktiv definerer bare begrepet «tvangsgrunnlag»,
men bør ikke regulere de ulike framgangsmåtene for
tvangsfullbyrdelse av et slikt tvangsgrunnlag eller på
hvilke vilkår tvangsfullbyrdelse av et slikt tvangsgrunnlag
kan stanses eller utsettes.

28) Dette direktiv bør forhindre at avtalefriheten misbrukes
til skade for kreditor. Et vilkår i en avtale eller en praksis
knyttet til forfallsdato eller betalingsfrist, rentesats for
forsinkelsesrente eller erstatning for inndrivelseskostnader
som ikke kan rettferdiggjøres på grunnlag av vilkårene
som gjelder for kreditor, eller som hovedsakelig tjener
det formål at debitor gis ytterligere likviditet på kreditors
bekostning, kan derfor anses å utgjøre slikt misbruk. For
dette formål og i samsvar med det akademiske utkastet
til felles referanseramme bør ethvert avtalevilkår eller
enhver praksis som klart avviker fra god handelspraksis
og er i strid med prinsippene om god tro og rettferdig
behandling, anses som urimelig overfor kreditor. Særlig
bør et direkte unntak fra retten til å kreve renter alltid anses
som klart urimelig, mens unntak fra retten til erstatning
for inndrivelseskostnader bør antas å være klart urimelig.
Dette direktiv bør ikke berøre nasjonale bestemmelser
om kontraktsinngåelse eller regulere gyldigheten av
avtalevilkår som er urimelige overfor debitor.

34) For å gjøre det lettere å overholde bestemmelsene i
dette direktiv bør medlemsstatene oppmuntre til bruk av
mekling eller andre former for alternativ konfliktløsning.
I europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/52/EF av
21. mai 2008 om visse sider ved mekling i sivilrettslige
og handelsrettslige saker(2) er det allerede fastsatt en
ramme for meklingsordninger på unionsplan, særlig
ved tverrnasjonale tvister, uten at det er til hinder for
at den kan få anvendelse på interne meklingsordninger.
Medlemsstatene bør også oppmuntre berørte parter til å
utarbeide frivillige atferdsregler, særlig med sikte på å
bidra til gjennomføringen av dette direktiv.
35) Det er nødvendig å sikre at framgangsmåtene for
inndrivelse ved ubestridte krav knyttet til forsinket
betaling i handelstransaksjoner avsluttes raskt, herunder
gjennom en hastesaksbehandling og uavhengig av
gjeldens størrelse.

29) I forbindelse med en styrket innsats for å forhindre
at avtalefriheten misbrukes til skade for kreditorer,
bør organisasjoner som er offisielt anerkjent som
representanter for foretak, og organisasjoner som
har en berettiget interesse i å representere foretak,
kunne bringe saker inn for nasjonale domstoler eller
administrasjonsorganer for å forhindre fortsatt anvendelse
av avtalevilkår eller praksiser som er klart urimelige
overfor kreditor.

36) Ettersom målet for dette direktiv, som er å bekjempe
forsinket betaling i det indre marked, ikke kan nås i
tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av
målets 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 forholdsmessighetsprinsippet
fastsatt i nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger enn
det som er nødvendig for å nå dette mål.

30) For å bidra til at dette direktivs mål nås, bør
medlemsstatene fremme spredning av god praksis,
herunder ved å oppmuntre til offentliggjøring av en liste
over rettidige betalere.
31) Det er ønskelig å sikre at kreditorer kan gjøre gjeldende
et eiendomsforbehold uten forskjellsbehandling i hele
Unionen, forutsatt at eiendomsforbeholdet er gyldig i
henhold til gjeldende nasjonale bestemmelser som skal
anvendes på grunnlag av internasjonal privatrett.
(1)

EFT L 357 av 31.12.2002, s. 1.

33) Konsekvensene av forsinket betaling kan virke
avskrekkende bare dersom de følges opp med
erstatningsprosedyrer som er raske og effektive for
kreditor. I samsvar med prinsippet om likebehandling
i artikkel 18 i traktaten om Den europeiske unions
virkemåte bør disse framgangsmåtene være tilgjengelige
for alle kreditorer som er etablert i Unionen.

37) Forpliktelsen til å innarbeide dette direktiv i nasjonal
lovgivning bør avgrenses til de bestemmelser som utgjør
en vesentlig endring sammenlignet med direktiv 2000/35/
EF. Forpliktelsen til å innarbeide de bestemmelser som er
uendret, følger av nevnte direktiv.
38) Dette direktiv berører ikke medlemsstatenes forpliktelser
med hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal
lovgivning og anvendelse av direktiv 2000/35/EF.
(2)

EUT L 136 av 24.5.2008, s. 3.
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39) 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 —

ii) marginalrentesatsen som er resultatet av
anbudsprosedyrer med variabel rente for Den
europeiske sentralbanks seneste viktigste
refinansieringstransaksjoner,
b) for en medlemsstat som ikke har euro som sin valuta,
den tilsvarende renten som fastsettes av den nasjonale
sentralbanken,

VEDTATT DETTE DIREKTIV:
Artikkel 1

8)

«skyldig beløp» kapitalbeløpet som skulle vært betalt
innen den avtalefestede eller lovfestede betalingsfristen,
herunder gjeldende skatter, toll, avgifter eller andre
kostnader som angis på fakturaen eller tilsvarende
betalingskrav,

9)

«eiendomsforbehold» en kontraktsmessig avtale etter
hvilken selgeren beholder eiendomsretten til varen inntil
hele kjøpesummen er betalt,

Formål og virkeområde
1. Dette direktivs formål er å bekjempe forsinket betaling i
handelstransaksjoner for å sikre at det indre marked fungerer på
en tilfredsstillende måte, og dermed fremme konkurranseevnen
til foretak, særlig SMB-er.
2. Dette direktiv får anvendelse på alle betalinger som er
vederlag for handelstransaksjoner.
3. Medlemsstatene kan unnta gjeld som er gjenstand for
insolvensbehandling innledet mot debitor, herunder behandling
med sikte på omstrukturering av gjeld.
Artikkel 2
Definisjoner

10) «tvangsgrunnlag» enhver avgjørelse, dom eller pålegg om
betaling utstedt av en domstol eller annen vedkommende
myndighet, herunder slike som kan fullbyrdes på et
foreløpig grunnlag, enten om omgående betaling eller
delbetaling, som gir kreditor mulighet til å få kravet mot
debitor innkrevd ved tvangsfullbyrdelse.

I dette direktiv menes med:
1)

2)

«handelstransaksjoner» transaksjoner mellom foretak
eller mellom foretak og offentlige myndigheter som fører
til levering av varer eller yting av tjenester mot vederlag,
«offentlig myndighet» enhver offentlig oppdragsgiver
som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2004/17/
EF og i artikkel 1 nr. 9 i direktiv 2004/18/EF, uavhengig
av kontraktens gjenstand eller verdi,

3)

«foretak» enhver organisasjon, unntatt en offentlig
myndighet, som handler innenfor rammen av sin
uavhengige yrkesmessige eller økonomiske virksomhet,
også når virksomheten utøves av én enkelt person,

4)

«forsinket betaling» betaling som ikke foretas innen den
avtalefestede eller lovfestede betalingsfristen, og der
vilkårene fastsatt i artikkel 3 nr. 1 eller artikkel 4 nr. 1 er
oppfylt,

5)

«forsinkelsesrente» lovfestet forsinkelsesrente eller
rente til en rentesats som er avtalt mellom foretak, med
forbehold for artikkel 7,

6)

«lovfestet forsinkelsesrente» enkel forsinkelsesrente til
en rentesats som tilsvarer summen av referanserenten
pluss minst åtte prosentpoeng,

7)

«referanserente» enten
a) for en medlemsstat som har euro som sin valuta,
enten
i) den rentesats som anvendes av Den europeiske
sentralbank ved dens seneste viktigste
refinansieringstransaksjoner, eller

()
1

EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1.

Nr. 47/717

Artikkel 3
Transaksjoner mellom foretak
1. Medlemsstatene skal sikre at kreditor i handelstransaksjoner
mellom foretak har rett til forsinkelsesrente uten at purring er
nødvendig, dersom følgende vilkår er oppfylt:
a) kreditor har oppfylt sine avtaleforpliktelser og juridiske
forpliktelser, og
b) kreditor har ikke mottatt det skyldige beløpet ved forfall,
med mindre debitor ikke er ansvarlig for forsinkelsen.
2. Medlemsstatene
referanserenten

skal

sikre

at

den

gjeldende

a) for første halvdel av det aktuelle året er den renten som var
gjeldende 1. januar samme år,
b) for andre halvdel av det aktuelle året er den renten som var
gjeldende 1. juli samme år.
3. Dersom vilkårene i nr. 1 er oppfylt, skal medlemsstatene
sikre følgende:
a) at kreditor har rett til forsinkelsesrente fra og med dagen
etter forfallsdatoen eller betalingsfristen som er fastsatt i
avtalen,
b) dersom forfallsdatoen eller betalingsfristen ikke er fastsatt i
avtalen, at kreditor har rett til forsinkelsesrente ved utløpet
av en av følgende frister:
i) 30 kalenderdager etter datoen da debitor mottar
fakturaen eller et tilsvarende betalingskrav,
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ii) dersom det er usikkert når debitor mottar fakturaen
eller et tilsvarende betalingskrav, 30 kalenderdager
etter at varene eller tjenestene mottas,

ii) dersom det er usikkert når debitor mottar fakturaen
eller et tilsvarende betalingskrav, 30 kalenderdager
etter at varene eller tjenestene mottas,
iii) dersom debitor mottar fakturaen eller et tilsvarende
betalingskrav før varene eller tjenestene mottas, 30
kalenderdager etter at varene eller tjenestene mottas,

iii) dersom debitor mottar fakturaen eller et tilsvarende
betalingskrav før varene eller tjenestene mottas, 30
kalenderdager etter at varene eller tjenestene mottas,

iv) dersom det i avtalen eller ved lov er fastsatt en
godkjennings- eller kontrollprosedyre som gjør det
mulig å bekrefte at varene eller tjenestene er i samsvar
med avtalen, og dersom debitor mottar fakturaen eller
et tilsvarende betalingskrav før eller på samme dato
som slik godkjenning eller kontroll finner sted, 30
kalenderdager etter denne sistnevnte datoen.
4. Dersom det er fastsatt en godkjennings- eller
kontrollprosedyre for å bekrefte at varene eller tjenestene
er i samsvar med kontrakten, skal medlemsstatene sikre at
prosedyrens varighet ikke overskrider 30 kalenderdager fra
den dag varene eller tjenestene mottas, med mindre noe annet
er uttrykkelig avtalt i kontrakten og forutsatt at det ikke er klart
urimelig overfor kreditor i henhold til artikkel 7.
5. Medlemsstatene skal sikre at betalingsfristen som
fastsettes i avtalen, ikke overskrider 60 kalenderdager, med
mindre noe annet er uttrykkelig avtalt i kontrakten og forutsatt
at det ikke er klart urimelig overfor kreditor i henhold til
artikkel 7.
Artikkel 4
Transaksjoner mellom foretak og offentlige myndigheter
1. Medlemsstatene skal sikre at kreditor i handelstransaksjoner der debitor er en offentlig myndighet, ved
utløpet av fristen fastsatt i nr. 3, 4 eller 6 har rett til lovfestet
forsinkelsesrente uten at purring er nødvendig, dersom følgende
vilkår er oppfylt:
a) kreditor har oppfylt sine avtaleforpliktelser og juridiske
forpliktelser, og
b) kreditor har ikke mottatt det skyldige beløpet ved forfall,
med mindre debitor ikke er ansvarlig for forsinkelsen.
2. Medlemsstatene
referanserenten

skal

sikre

at

den

gjeldende

a) for første halvdel av det aktuelle året er den renten som var
gjeldende 1. januar samme år,
b) for andre halvdel av det aktuelle året er den renten som var
gjeldende 1. juli samme år.
3. Medlemsstatene skal i handelstransaksjoner der debitor er
en offentlig myndighet, sikre at
a) betalingsfristen ikke overskrider noen av følgende frister:
i) 30 kalenderdager etter datoen da debitor mottar
fakturaen eller et tilsvarende betalingskrav,
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iv) dersom det i avtalen eller ved lov er fastsatt en
godkjennings‑ eller kontrollprosedyre som gjør det
mulig å bekrefte at varene eller tjenestene er i samsvar
med avtalen, og dersom debitor mottar fakturaen eller
et tilsvarende betalingskrav før eller på samme dato
som slik godkjenning eller kontroll finner sted, 30
kalenderdager etter denne sistnevnte datoen,
b) datoen for mottakelse av fakturaen er ikke gjenstand for en
kontraktsmessig avtale mellom debitor og kreditor.
4. Medlemsstatene kan forlenge fristene nevnt i nr. 3
bokstav a) til høyst 60 kalenderdager for
a) enhver offentlig myndighet som utøver økonomisk
virksomhet av industriell eller kommersiell art ved å tilby
varer eller tjenester på markedet, når det offentlige foretaket
er underlagt innsynskravene fastsatt i kommisjonsdirektiv
2006/111/EF av 16. november 2006 om innsyn i
medlemsstatenes økonomiske forbindelser med offentlige
foretak samt om økonomisk innsyn i visse foretak(1),
b) offentlige foretak som yter helsetjenester og som er behørig
anerkjent for formålet.
Dersom en medlemsstat beslutter å forlenge fristene i samsvar
med dette nummer, skal den sende en rapport om forlengelsen
til Kommisjonen innen 16. mars 2018.
På grunnlag av dette skal Kommisjonen framlegge en
rapport for Europaparlamentet og Rådet som angir hvilke
medlemsstater som har forlenget fristene i samsvar med dette
nummer, idet det tas hensyn til innvirkningen på det indre
markeds virkemåte, særlig på SMB-er. Rapporten skal ledsages
av eventuelle egnede forslag.
5. Medlemsstatene skal sikre at den lengste varigheten
av en godkjennings- eller kontrollprosedyre som nevnt i
nr. 3 bokstav a) iv) ikke overskrider 30 kalenderdager fra
den dag varene eller tjenestene mottas, med mindre noe
annet er uttrykkelig avtalt i kontrakten og i eventuelle
anbudsdokumenter, og forutsatt at det ikke er klart urimelig
overfor kreditor i henhold til artikkel 7.
(1)

EUT L 318 av 17.11.2006, s. 17.
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6. Medlemsstatene skal sikre at betalingsfristen som
fastsettes i avtalen, ikke overskrider fristene fastsatt i nr. 3, med
mindre noe annet er uttrykkelig avtalt i kontrakten og forutsatt
at det er objektivt begrunnet i lys av avtalens særskilte art eller
innhold, og ikke i noe tilfelle overskrider 60 kalenderdager.

c) om debitor har en objektiv grunn til å fravike den lovfestede
rentesatsen for forsinkelsesrenten, betalingsfristen nevnt i
artikkel 3 nr. 5, artikkel 4 nr. 3 bokstav a), artikkel 4 nr. 4
og artikkel 4 nr. 6 eller det faste beløpet nevnt i artikkel 6
nr. 1.

Artikkel 5

2. Ved anvendelse av nr. 1 skal et avtalevilkår eller en praksis
som utelukker forsinkelsesrente, anses som klart urimelig.

Betalingsplaner
Dette direktiv berører ikke partenes mulighet til i samsvar med
de relevante bestemmelser i gjeldende nasjonal lovgivning å
inngå avtale om betalingsplaner som omfatter avbetalinger. I
tilfeller der et avdrag ikke er betalt innen avtalt dato, skal renter
og erstatning fastsatt i dette direktiv beregnes bare på grunnlag
av det forfalte beløp.
Artikkel 6

3. Ved anvendelse av nr. 1 skal et avtalevilkår eller en
praksis som utelukker erstatning for inndrivelseskostnader som
nevnt i artikkel 6, antas å være klart urimelig.
4. Medlemsstatene skal sikre at det i kreditorenes og
konkurrentenes interesse finnes egnede og effektive midler for
å forhindre fortsatt bruk av avtalevilkår og praksiser som er
klart urimelige i henhold til nr. 1.

Erstatning for inndrivelseskostnader
1. Medlemsstatene skal sikre at når det skal betales
forsinkelsesrente i handelstransaksjoner i samsvar med
artikkel 3 eller 4, har kreditor rett til å motta fra debitor minst et
fast beløp på 40 euro.
2. Medlemsstatene skal sikre at det faste beløpet nevnt i
nr. 1 forfaller uten at purring er nødvendig og som erstatning
for kreditors egne inndrivelseskostnader.
3. Kreditor skal i tillegg til det faste beløpet nevnt i nr. 1 ha
rett til å motta en rimelig erstatning fra debitor for eventuelle
inndrivelseskostnader som overskrider det faste beløpet og
som påløper på grunn av debitors forsinkede betaling. Dette
kan blant annet omfatte utgifter til å engasjere en advokat eller
et inkassobyrå.

5. Midlene nevnt i nr. 4 skal omfatte bestemmelser som gir
organisasjoner som offisielt er anerkjent som representanter for
foretak, eller organisasjoner som har en berettiget interesse i å
representere foretak, adgang etter gjeldende nasjonal lovgivning
til å bringe en sak inn for domstolene eller vedkommende
administrasjonsorganer på det grunnlag at avtalevilkår eller
praksiser er klart urimelige i henhold til nr. 1, slik at de kan
anvende egnede og effektive midler for å forhindre fortsatt
bruk av dem.
Artikkel 8
Innsyn og bevisstgjøring
1. Medlemsstatene skal sikre innsyn når det gjelder de
rettigheter og forpliktelser som følger av dette direktiv,
herunder ved å offentliggjøre den gjeldende lovfestede
forsinkelsesrenten.

Artikkel 7
Urimelige avtalevilkår og praksiser
1. Medlemsstatene skal fastsette at et avtalevilkår eller en
praksis knyttet til forfallsdato eller betalingsfrist, rentesats for
forsinkelsesrente eller erstatning for inndrivelseskostnader
enten ikke kan iverksettes eller gir grunnlag for erstatningskrav
dersom det er klart urimelig overfor kreditor.
Når det skal tas stilling til om et avtalevilkår eller en praksis er
klart urimelig overfor kreditor, som definert i første ledd, skal
alle omstendigheter i saken vurderes, herunder
a) ethvert klart avvik fra god handelspraksis, som er i strid
med prinsippene om god tro og rettferdig behandling,
b) produktets eller tjenestens art, og

2. Kommisjonen skal offentliggjøre på Internett nærmere
opplysninger om de gjeldende lovfestede rentesatsene som
får anvendelse i alle medlemsstatene ved forsinket betaling i
handelstransaksjoner.
3. Medlemsstatene skal, når det er hensiktsmessig, anvende
fagtidsskrifter, informasjonskampanjer eller andre egnede
metoder for å øke bevisstheten blant foretak om rettsmidler ved
forsinket betaling.
4. Medlemsstatene kan oppmuntre til opprettelse av
kodekser for rettidig betaling som fastsetter klart definerte
betalingsfrister og en egnet framgangsmåte for behandling av
betalinger som er gjenstand for tvister, eller eventuelle andre
tiltak for å takle den viktige utfordringen som forsinket betaling
er, og som kan bidra til å utvikle en kultur med rettidig betaling
som støtter dette direktivs formål.
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Artikkel 9
Eiendomsforbehold
1. Medlemsstatene skal i samsvar med gjeldende
nasjonale bestemmelser som anvendes på grunnlag av
internasjonal privatrett, fastsette at selgeren beholder retten
til varene inntil full betaling er mottatt, såfremt en klausul
om eiendomsforbehold er uttrykkelig avtalt mellom kjøper og
selger før varene leveres.
2. Medlemsstatene kan vedta eller beholde bestemmelser
om delbetalinger som debitor allerede har foretatt.
Artikkel 10
Framgangsmåter for inndrivelse ved ubestridte krav
1. Medlemsstatene skal sikre at et tvangsgrunnlag vanligvis
kan oppnås innen 90 kalenderdager etter kreditors inngivelse
av stevning eller anmodning om rettsbehandling for en domstol
eller annen vedkommende myndighet, herunder gjennom
en hastesaksbehandling og uavhengig av gjeldens størrelse,
forutsatt at gjelden eller aspekter ved framgangsmåten ikke
bestrides. Medlemsstatene skal oppfylle denne forpliktelse i
samsvar med sine respektive nasjonale lover og forskrifter.
2. Nasjonale lover og forskrifter skal anvendes på samme
vilkår for alle kreditorer etablert i Unionen.
3. Ved beregningen av perioden nevnt i nr. 1 skal følgende
ikke tas i betraktning:
a) frister for forkynnelse av dokumenter,
b) eventuelle forsinkelser forårsaket av kreditor, for eksempel
tid som kreves for å beriktige anmodninger.
4. Denne artikkel berører ikke bestemmelsene i forordning
(EF) nr. 1896/2006.
Artikkel 11
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Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises
til direktivet når de kunngjøres. De skal også inneholde en
erklæring om at henvisninger i gjeldende lover og forskrifter til
det opphevede direktivet skal forstås som henvisninger til dette
direktiv. Nærmere regler for henvisningen og for utformingen
av erklæringen fastsettes av medlemsstatene.
2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.
3. Medlemsstatene kan opprettholde eller vedta bestemmelser
som er gunstigere for kreditor enn de bestemmelsene som er
nødvendige for å etterkomme dette direktiv.
4. Ved innarbeidingen av dette direktiv skal medlemsstatene
avgjøre om de vil utelukke avtaler inngått før 16. mars 2013.
Artikkel 13
Oppheving
Direktiv 2000/35/EF oppheves med virkning fra 16. mars
2013, uten at dette berører medlemsstatenes forpliktelser når
det gjelder fristen for innarbeiding av direktivet i nasjonal
lovgivning og anvendelsen av det. Det skal imidlertid fortsatt
få anvendelse på avtaler som er inngått før nevnte dato og som
dette direktiv ikke får anvendelse på i henhold til artikkel 12
nr. 4.
Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås
som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i
sammenligningstabellen i vedlegget.
Artikkel 14
Ikrafttredelse
Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.
Artikkel 15

Rapportering

Adressater

Kommisjonen skal innen 16. mars 2016 framlegge en rapport
for Europaparlamentet og Rådet om gjennomføringen av dette
direktiv. Rapporten skal ledsages av eventuelle egnede forslag.

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Artikkel 12

Utferdiget i Strasbourg, 16. februar 2011.

Innarbeiding i nasjonal lovgivning
1. Medlemsstatene skal innen 16. mars 2013 sette i kraft
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme
artikkel 1‑8 og 10. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen
teksten til disse bestemmelsene.

For Europaparlamentet

For Rådet

J. BUZEK

MARTONYI J.

President

Formann
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VEDLEGG

Sammenligningstabell
Direktiv 2000/35/EF

Dette direktiv

—

Artikkel 1 nr. 1

Artikkel 1

Artikkel 1 nr. 2

Artikkel 2 nr. 1 første ledd

Artikkel 2 nr. 1

Artikkel 2 nr. 1 annet ledd

Artikkel 2 nr. 2

Artikkel 2 nr. 1 tredje ledd

Artikkel 2 nr. 3

Artikkel 2 nr. 2

Artikkel 2 nr. 4

—

Artikkel 2 nr. 5

—

Artikkel 2 nr. 6

—

Artikkel 2 nr. 7, innledende ord

—

Artikkel 2 nr. 8

Artikkel 2 nr. 3

Artikkel 2 nr. 9

Artikkel 2 nr. 4

Artikkel 2 nr. 7 bokstav a)

Artikkel 2 nr. 5

Artikkel 2 nr. 10

Artikkel 3 nr. 1 bokstav a)

Artikkel 3 nr. 3 bokstav a)

Artikkel 3 nr. 1 bokstav b), innledende ord

Artikkel 3 nr. 3 bokstav b), innledende ord

Artikkel 3 nr. 1 bokstav b) i)

Artikkel 3 nr. 3 bokstav b) i)

Artikkel 3 nr. 1 bokstav b) ii)

Artikkel 3 nr. 3 bokstav b) ii)

Artikkel 3 nr. 1 bokstav b) iii)

Artikkel 3 nr. 3 bokstav b) iii)

Artikkel 3 nr. 1 bokstav b) iv)

Artikkel 3 nr. 3 bokstav b) iv)

—

Artikkel 3 nr. 4

—

Artikkel 3 nr. 5

Artikkel 3 nr. 1 bokstav c)

Artikkel 3 nr. 1

Artikkel 3 nr. 1 bokstav d) første og tredje punktum

—

Artikkel 3 nr. 1 bokstav d) annet punktum

Artikkel 2 nr. 7 bokstav b)

—

Artikkel 3 nr. 2

—

Artikkel 4

—

Artikkel 5

—

Artikkel 6 nr. 1

—

Artikkel 6 nr. 2

Artikkel 3 nr. 1 bokstav e)

Artikkel 6 nr. 3
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EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Direktiv 2000/35/EF

Dette direktiv

Artikkel 3 nr. 2

—

Artikkel 3 nr. 3

Artikkel 7 nr. 1

—

Artikkel 7 nr. 2

—

Artikkel 7 nr. 3

Artikkel 3 nr. 4

Artikkel 7 nr. 4

Artikkel 3 nr. 5

Artikkel 7 nr. 5

—

Artikkel 8

Artikkel 4

Artikkel 9

Artikkel 5 nr. 1, 2 og 3

Artikkel 10 nr. 1, 2 og 3

Artikkel 5 nr. 4

—

—

Artikkel 10 nr. 4

—

Artikkel 11

Artikkel 6 nr. 1

—

—

Artikkel 12 nr. 1

Artikkel 6 nr. 2

Artikkel 12 nr. 3

Artikkel 6 nr. 3

Artikkel 1 nr. 3

Artikkel 6 nr. 4

Artikkel 12 nr. 2

Artikkel 6 nr. 5

—

—

Artikkel 12 nr. 4

—

Artikkel 13

Artikkel 7

Artikkel 14

Artikkel 8

Artikkel 15

—

Vedlegg

25.8.2016

25.8.2016
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Nr. 47/723

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING

2016/EØS/47/93

av 13. juli 2011
om vedtakelse av retningslinjer for medlemsstatenes rapportering i henhold til europaparlamentsog rådsdirektiv 2010/40/EU
[meddelt under nummer K(2011) 4947]
(2011/453/EU)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

4)

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

Artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2010/40/EU krever også at det
vedtas retningslinjer for medlemsstatenes rapportering.

5)

Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med
uttalelse fra Den europeiske ITS-komité nedsatt i henhold
til direktiv 2010/40/EU —

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/
EU av 7. juli 2010 om en ramme for innføring av intelligente
transportsystemer innen veitransport og for grensesnitt mot
andre transportformer(1), særlig artikkel 15 nr. 2, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

Artikkel 17 nr. 1 i direktiv 2010/40/EU pålegger
medlemsstatene å oversende Kommisjonen, innen 27.
august 2011, en rapport om sine nasjonale aktiviteter og
prosjekter med hensyn til de prioriterte områdene.
Artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2010/40/EU pålegger
medlemsstatene å gi Kommisjonen opplysninger innen
27. august 2012 om nasjonale ITS-tiltak som er planlagt
gjennomført i den etterfølgende femårsperioden.
Artikkel 17 nr. 3 i direktiv 2010/40/EU pålegger
medlemsstatene å rapportere hvert 3. år etter den første
rapporten om de framskritt som gjøres i forbindelse med
innføringen av tiltakene nevnt i artikkel 17 nr. 1.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 193 av 23.7.2011, s. 48, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 56/2012 av 30. mars 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 44.
1
( ) EUT L 207 av 6.8.2010, s. 1.

TRUFFET DENNE BESLUTNING:
Artikkel 1
Retningslinjene for medlemsstatenes rapportering slik de
framkommer i vedlegget, vedtas herved.
Artikkel 2
Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 13. juli 2011.

For Kommisjonen
Siim KALLAS
Visepresident
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VEDLEGG

RETNINGSLINJER FOR MEDLEMSSTATENES RAPPORTERING I HENHOLD TIL DIREKTIV
2010/40/EU
1.

Første rapport

Rapporten nevnt i artikkel 17 nr. 1 i direktiv 2010/40/EU, heretter kalt «første rapport», skal presentere den nåværende
situasjonen for prioriterte aktiviteter og prosjekter som nevnt i artikkel 2 i direktiv 2010/40/EU samt i vedlegg I til
direktivet.
Første rapport skal omfatte en innledning som gir en generell oversikt over de nasjonale aktivitetene og prosjektene og
den relevante kontaktinformasjon i medlemsstatene, dvs. navn på organisasjon, type organisasjon (departement/nasjonal
myndighet/oppdragstaker/annet), navn på kontaktperson, e-postadresse, telefonnummer osv.
Første rapport skal også omfatte en beskrivelse av de nasjonale aktivitetene og prosjektene på hvert prioriterte område
med, i den grad det er hensiktsmessig og anses relevant av medlemsstaten, en beskrivelse av de relevante initiativene,
deres mål, tidsskjema, milepæler, ressurser, viktigste berørte parter og status.
Om mulig skal det framskaffes tall, slik at framdriften kan måles bedre og mulig framtidig referansemåling forenkles.
2.

Informasjon om nasjonale ITS-tiltak

Opplysningene om nasjonale ITS-tiltak planlagt for den påfølgende femårsperioden, som nevnt i artikkel 17 nr.. 2 i
direktiv 2010/40/EU, skal omfatte en generell rapport om de aktivitetene som er planlagt for den neste femårsperioden i
medlemsstaten. Denne rapporten skal minst omfatte relevante opplysninger om følgende emner:
a) en beskrivelse av den nasjonale framgangsmåten og/eller strategien med hensyn til utvikling og innføring av ITS,
herunder hovedmålene,
b) en beskrivelse av den tekniske og rettslige rammen som gjelder for utvikling og innføring av ITS,
c) en beskrivelse av aktiviteter for å innføre ITS,
d) en beskrivelse av de nasjonale prioriteringsområder for virksomhet og tilknyttede tiltak, herunder angivelse av
hvordan disse er forbundet med prioriteringsområdene fastsatt i artikkel 2 i direktiv 2010/40/EU,
e) gjennomføring av nåværende og planlagte tiltak med beskrivelse av:

3.

–

instrumenter,

–

ressurser,

–

høring og aktive berørte parter,

–

milepæler,

–

overvåkning.

Statusrapporter

Rapportene som skal framlegges i henhold til artikkel 17 nr. 3 i direktiv 2010/40/EU, heretter kalt «statusrapporter», skal
følge samme oppbygning som første rapport og skal framheve de framskrittene som er gjort siden den forrige rapporten.
____________
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KOMMISJONSBESLUTNING

2016/EØS/47/94

av 26. april 2011
om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne for delsystemet «Infrastruktur» i det
transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog
[meddelt under nummer K(2011) 2741]
(2011/275/EU)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

og EF-verifisering som skal brukes i de tekniske
spesifikasjonene for samtrafikkevne vedtatt i henhold til
europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF(3).

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 6 nr. 1, og

6)

I henhold til artikkel 17 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF
skal medlemsstatene underrette Kommisjonen og
de andre medlemsstatene om framgangsmåtene for
samsvarsvurdering og verifisering som skal brukes i
særtilfellene, samt hvilke organer som er ansvarlig for å
gjennomføre disse framgangsmåtene.

7)

Denne TSI-en berører ikke bestemmelsene i andre
relevante TSI-er som kan få anvendelse på delsystemer
for infrastruktur.

ut fra følgende betraktninger:
1)

I samsvar med artikkel 2 bokstav e) i og vedlegg II
til direktiv 2008/57/EF er jernbanesystemet inndelt
i strukturelle og funksjonelle delsystemer, herunder
delsystemet «Infrastruktur».

2)

Ved vedtak C(2006) 124 endelig av 9. februar 2006
fikk Det europeiske jernbanebyrå (Byrået) et mandat av
Kommisjonen til å utvikle tekniske spesifikasjoner for
samtrafikkevne (TSI-er) i henhold til europaparlamentsog rådsdirektiv 2001/16/EF av 19. mars 2001 om
samtrafikkevnen til det transeuropeiske jernbanesystem
for konvensjonelle tog(2). I forbindelse med nevnte
mandat er Byrået bedt om å utarbeide et utkast til TSI
for delsystemet «Infrastruktur» i jernbanesystemet for
konvensjonelle tog.

8)

TSI-en i vedlegget bør ikke pålegge bruk av en bestemt
teknologi eller bestemte tekniske løsninger, unntatt i
tilfeller der dette er absolutt nødvendig av hensyn til
samtrafikkevnen til jernbanesystemet i Unionen.

9)

I samsvar med artikkel 11 nr. 5 i direktiv 2008/57/EF
bør TSI-en i vedlegget i et begrenset tidsrom tillate at
samtrafikkomponenter anvendes i delsystemer uten å
være sertifisert, dersom visse vilkår er oppfylt.

Med tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne (TSIer) menes spesifikasjoner som er vedtatt i samsvar med
direktiv 2008/57/EF. TSI-ene i vedlegget omfatter
delsystemet «Infrastruktur» med sikte på å oppfylle
de grunnleggende kravene og sikre samtrafikkevnen i
jernbanesystemet.

10) For fortsatt å oppmuntre til nyskaping og ta hensyn til
erfaringene som er gjort, bør TSI-en i vedlegget revideres
regelmessig.

3)

4)

5)

I TSI-en i vedlegget behandles ikke alle grunnleggende
krav fullt ut. I samsvar med artikkel 5 nr. 6 i direktiv
2008/57/EF blir tekniske forhold som ikke dekkes,
identifisert som åpne punkter i vedlegg F til denne TSI-en.
I TSI-en i vedlegget er det vist til kommisjonsbeslutning
2010/713/EU av 9. november 2010 om moduler for
framgangsmåter for vurdering av samsvar, bruksegnethet

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 126 av 14.5.2011, s. 53, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 57/2012 av 30. mars 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 45.
(1) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1.
(2) EFT L 110 av 20.4.2001, s. 1.

11) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 29 nr. 1 i
direktiv 2008/57/EF —
TRUFFET DENNE BESLUTNING:
Artikkel 1
Kommisjonen vedtar herved en teknisk spesifikasjon for
samtrafikkevne (TSI) med hensyn til delsystemet «Infrastruktur»
i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog.
TSI-en er fastsatt i vedlegget til denne beslutning.
(3)

EUT L 319 av 4.12.2010, s. 1.
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Artikkel 2

Artikkel 5

Denne TSI-en får anvendelse på all ny, oppgradert eller
fornyet infrastruktur i det transeuropeiske jernbanesystem
for konvensjonelle tog, som definert i vedlegg I til direktiv
2008/57/EF.

Framgangsmåtene for vurdering av samsvar, bruksegnethet
og EF-verifisering angitt i kapittel 6 i TSI-en i vedlegget skal
bygge på modulene fastsatt i beslutning 2010/713/EU.

Artikkel 6
Artikkel 3
1. Når det gjelder de punktene som er klassifisert som
åpne punkter i vedlegg F til TSI-en, er de vilkårene som skal
være oppfylt ved verifisering av samtrafikkevnen i henhold
til artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2008/57/EF, de gjeldende
tekniske reglene som er i bruk i medlemsstaten, og som
tillater ibruktaking av de delsystemene som omfattes av denne
beslutning.
2. Hver medlemsstat skal innen seks måneder etter at denne
beslutning er meddelt, underrette de øvrige medlemsstatene og
Kommisjonen om:
a) de gjeldende tekniske reglene nevnt i nr. 1,
b) framgangsmåtene for samsvarsvurdering og kontroll som
skal benyttes ved anvendelse av de tekniske reglene nevnt i
nr. 1,
c) hvilke organer den utpeker til å gjennomføre framgangsmåtene for samsvarsvurdering og kontroll av de åpne
punktene nevnt i nr. 1.

Artikkel 4
1. Medlemsstaten skal fastsette hvilke linjer i det
transeuropeiske transportnettet for konvensjonelle tog (TEN-T),
vedtatt ved europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1692/96/EF(1),
den planlegger å klassifisere som TEN-hovedlinjer eller andre
TEN-linjer på grunnlag av klassene i punkt 4.2.1 i denne TSIen. Medlemsstatene skal gi Kommisjonen disse opplysningene
innen ett år fra denne kommisjonsbeslutnings anvendelsesdato.
2. Kommisjonen skal, i samarbeid med Byrået og de andre
medlemsstatene, samordne klassifiseringen nevnt i nr. 1,
særlig med hensyn til grensekryssinger og samsvaret med den
europeiske gjennomføringsplanen for Det europeiske system for
styring av jernbanetrafikk, som omhandlet i kommisjonsvedtak
2009/561/EF(2).
3. Den endelige klassifiseringen som følge av samordningen
skal undersøkes av komiteen nedsatt ved rådsdirektiv 96/48/
EF(3) og, etter å ha vært diskutert, offentliggjøres av byrået.
4. Medlemsstaten skal ta hensyn til klassifiseringen
offentliggjort av Byrået når den fastsetter sin nasjonale
overgangsplan.
(1)
(2)
(3)

EFT L 228 av 9.9.1996, s. 1.
EUT L 194 av 25.7.2009, s. 60.
EFT L 235 av 17.9.1996, s. 6.

1. I en overgangsperiode på ti år er det tillatt å utstede et
EF-verifiseringssertifikat til et delsystem som inneholder
samtrafikkomponenter som ikke har en EF-erklæring om
samsvar eller bruksegnethet, forutsatt at bestemmelsene i punkt
6.6 i vedlegget er overholdt.

2. Produksjon eller oppgradering/fornyelse av delsystemet
med bruk av de ikke-sertifiserte samtrafikkomponentene,
herunder ibruktaking, skal være fullført innen utløpet av
overgangsperioden.

3.

I overgangsperioden skal medlemsstatene sikre at

a) årsakene til den manglende sertifiseringen av samtrafikkomponentene påvises på en riktig måte i framgangsmåten
for verifisering nevnt i nr. 1,

b) de nasjonale sikkerhetsmyndighetene i sin rapport
omhandlet i artikkel 18 i europaparlaments- og rådsdirektiv
2004/49/EF(4) også gir nærmere opplysninger om de ikkesertifiserte samtrafikkomponentene og årsakene til at de
ikke er sertifisert, herunder anvendelsen av nasjonale regler
meddelt i henhold til artikkel 17 i direktiv 2008/57/EF.

4. Når overgangsperioden er utløpt, og med de unntak
som tillates i henhold til punkt 6.6.3 om vedlikehold, skal
samtrafikkomponenter omfattes av den nødvendige EFerklæringen om samsvar og/eller bruksegnethet før de
innarbeides i delsystemet.

Artikkel 7
I samsvar med artikkel 5 nr. 3 bokstav f) i direktiv 2008/57/
EF er det i kapittel 7 i TSI-en i vedlegget fastsatt en strategi for
overgang til et infrastrukturdelsystem med full samtrafikkevne.
Denne overgangen skal gjennomføres i forbindelse med artikkel
20 i nevnte direktiv, der prinsippene for anvendelsen av TSIen på fornyelses- eller oppgraderingsprosjekter er spesifisert.
Medlemsstatene skal tre år etter at denne beslutning er trådt i
kraft, oversende Kommisjonen en rapport om gjennomføringen
av artikkel 20 i direktiv 2008/57/EF. Denne rapporten vil bli
diskutert innenfor rammen av komiteen nedsatt ved artikkel 29
i direktiv 2008/57/EF, og TSI-en i vedlegget vil eventuelt bli
tilpasset.
(4)

EUT L 164 av 30.4.2004, s. 44.

25.8.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Artikkel 8
1. Når det gjelder de punktene som er klassifisert som
særtilfeller i kapittel 7 i TSI-en, er de vilkårene som skal være
oppfylt ved verifiseringen av samtrafikkevnen i henhold til
artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2008/57/EF, de gjeldende tekniske
reglene som er i bruk i medlemsstaten, og som tillater
ibruktaking av de delsystemene som omfattes av denne
beslutning.

Nr. 47/727

c) hvilke organer den utpeker til å gjennomføre
framgangsmåtene for samsvarsvurdering og kontroll av
særtilfellene nevnt i nr. 1.
Artikkel 9
Denne beslutning får anvendelse fra 1. juni 2011.
Artikkel 10

2. Hver medlemsstat skal innen seks måneder etter at denne
beslutning er meddelt, underrette de øvrige medlemsstatene og
Kommisjonen om:

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 26. april 2011.

a) de gjeldende tekniske reglene nevnt i nr. 1,
b) framgangsmåtene for samsvarsvurdering og kontroll som
vil bli benyttet ved anvendelsen av de tekniske reglene
nevnt i nr. 1,

For Kommisjonen
Siim KALLAS
Visepresident
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DIREKTIV 2008/57/EF OM SAMTRAFIKKEVNEN I FELLESSKAPETS JERNBANESYSTEM

TEKNISK SPESIFIKASJON FOR SAMTRAFIKKEVNE
Delsystemet «Infrastruktur» i jernbanesystemet for konvensjonelle tog
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1.

INNLEDNING

1.1.

Teknisk virkeområde
Denne TSI-en gjelder delsystemet «Infrastruktur» og deler av delsystemet «Vedlikehold» i det
transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog. De er oppført på listen over delsystemer i nr. 1.1 i
vedlegg II til direktiv 2008/57/EF.

1.2.

Geografisk virkeområde
Det geografiske virkeområdet for denne TSI-en er det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle
tog, som beskrevet i nr. 1.1 i vedlegg I til direktiv 2008/57/EF.

1.3.

Innhold i denne TSI-en
I samsvar med artikkel 5 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF skal denne TSI-en
a) angi det tilsiktede virkeområdet (kapittel 2),
b) fastsette grunnleggende krav til delsystemet «Infrastruktur» (kapittel 3),
c) fastsette hvilke funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner delsystemet og dets grensesnitt
mot andre delsystemer skal oppfylle (kapittel 4),
d) fastsette hvilke samtrafikkomponenter og grensesnitt som skal omfattes av europeiske spesifikasjoner,
herunder europeiske standarder, som er nødvendige for å nå målet om samtrafikkevne i det
transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog (kapittel 5),
e) angi for hvert enkelt tilfelle som vurderes, på den ene side hvilke framgangsmåter som skal benyttes for
å vurdere samtrafikkomponentenes samsvar eller bruksegnethet, og på den annen side EF-verifiseringen
av delsystemene (kapittel 6),
f)

angi strategien for gjennomføring av denne TSI-en (kapittel 7),

g) angi, med henblikk på det berørte personalet, hvilke faglige kvalifikasjoner som kreves, og hvilke vilkår
for helse og sikkerhet på arbeidsplassen som må oppfylles for drift og vedlikehold av delsystemet samt
for gjennomføringen av TSI-en (kapittel 4).
I samsvar med artikkel 5 nr. 5 i direktiv 2008/57/EF er bestemmelser om særtilfeller angitt i kapittel 7.
I kapittel 4 fastsetter denne TSI-en også drifts- og vedlikeholdsregler for virkeområdet angitt i nr. 1.1 og
1.2 ovenfor.
2.

DEFINISJON AV OG VIRKEOMRÅDE FOR DELSYSTEMET

2.1.

Definisjon av delsystemet «Infrastruktur»
Denne TSI omfatter:
a) det strukturelle delsystemet Infrastruktur,
b) den delen av det funksjonelle delsystemet som gjelder delsystemet «Infrastruktur» (dvs. vaskeanlegg
for utvendig rengjøring av tog, vannpåfylling, drivstoffpåfylling, faste anlegg for toalettømming og
stasjonær strømforsyning).
Elementene i delsystemet «Infrastruktur» er beskrevet i nr. 2.1 i vedlegg II (2.1. Infrastruktur) til direktiv
2008/57/EF.
Virkeområdet for denne TSI-en omfatter følgende aspekter ved delsystemet «Infrastruktur»:
a) trasering,
b) sporparametrer,
c) sporveksler og skinnekryss,
d) sporets evne til å motstå påførte belastninger,
e) konstruksjoners evne til å motstå trafikkbelastninger,
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f)

sporgeometriens kvalitet og grenseverdier for enkeltfeil,

g) plattformer,
h) helse, miljø og sikkerhet,
i)

driftsbestemmelser,

j)

faste anlegg for vedlikehold av tog.

Ytterligere opplysninger er gitt i punkt 4.2.3 i denne TSI-en.
2.2.

Denne TSI-ens grensesnitt mot andre TSI-er
I punkt 4.3 i denne TSI-en angis funksjonsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene for grensesnittene
mot følgende delsystemer, som definert i de relevante TSI-ene:
a) delsystemet «Rullende materiell»,
b) delsystemet «Energi»,
c) delsystemet «Styring, kontroll og signal»,
d) delsystemet «Drift og trafikkstyring».
Grensesnittene mot TSI-en «Bevegelseshemmede personer» er beskrevet i punkt 2.3 nedenfor.
Grensesnittene mot TSI-en «Sikkerhet i jernbanetunneler» er beskrevet i punkt 2.4 nedenfor.

2.3.

Denne TSI-ens grensesnitt mot TSI-en «Bevegelseshemmede personer»
Alle krav til delsystemet «Infrastruktur» med hensyn til bevegelseshemmede personers tilgang til
jernbanesystemet er fastsatt i TSI-en «Bevegelseshemmede personer».
Denne TSI-en omfatter derfor ikke krav som gjelder dette aspektet ved delsystemet «Infrastruktur».

2.4.

Denne TSI-ens grensesnitt mot TSI-en «Sikkerhet i jernbanetunneler»
Alle krav til delsystemet «Infrastruktur» med hensyn til sikkerhet i jernbanetunneler er fastsatt i TSI-en
«Sikkerhet i jernbanetunneler».
Denne TSI-en omfatter derfor ikke krav som gjelder dette aspektet ved delsystemet «Infrastruktur».

2.5.

Innlemmelse av infrastruktur i virkeområdet for TSI-en «Støy»
Virkeområdet for denne TSI-en omfatter ikke støybegrensning, da det ventes på forslaget nevnt i den
tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «Rullende materiell — støy», der
følgende er spesifisert:
«Teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «rullende materiell — støy»
Kommisjonsvedtak av 23. desember 2005 (2006/66/EF).
Dette vedtak trer i kraft seks måneder etter at det er meddelt.
7.2. Gjennomgåelse av TSI-en
...EU vil uansett, og senest sju år etter at denne TSI-en er trådt i kraft, legge fram for komiteen nevnt i
artikkel 21, en rapport og om nødvendig et forslag til gjennomgåelse av denne TSI-en med hensyn til
følgende punkter:
5.

3.

Innlemmelse av infrastruktur i virkeområdet for TSI-en for «støy» i samordning med TSI-en for
«infrastruktur».»

GRUNNLEGGENDE KRAV
Tabellen nedenfor inneholder henvisninger til de grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg III til direktiv
2008/57/EF, som det tas hensyn til i kravene til grunnleggende parametrer fastsatt i kapittel 4.
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Tabell 1
Grunnleggende parametrer i delsystemet «Infrastruktur» som tilsvarer de grunnleggende kravene

Punkt

Grunnleggende parametrer for
delsystemet «Infrastruktur» i
jernbanesystemet for konvensjonelle
tog

Sikkerhet

Pålitelighet
Tilgjengelig
het

Helse

Miljøvern

Teknisk
kompatibilitet

4.2.4.1

Frittromsprofil

1.1.1

1.5-§1

4.2.4.2

Sporavstand

1.1.1

1.5

4.2.4.3

Største helling

1.1.1

1.5-§1

4.2.4.4

Minsteradius
kurve

4.2.4.5

Minsteradius for vertikal kurve

1.5-§1

4.2.5.1

Nominell sporvidde

1.5-§1

4.2.5.2

Overhøyde

4.2.5.3

Endring av overhøyde

4.2.5.4

Manglende overhøyde

1.1.1

1.5-§1

4.2.5.5

Ekvivalent konisitet

1.1.1,
1.1.2

1.5

4.2.5.6

Skinnehodeprofil for frie linjer

1.1.1,
1.1.2

1.5-§1

4.2.5.7

Skinnehelling

1.1.1,
1.1.2

1.5-§1

4.2.5.8

Sporets stivhet

4.2.6.1

Låseinnretning

4.2.6.2

Geometri i sporveksler
skinnekryss under drift

og

1.1.1,
1.1.2

4.2.6.3

Maksimal føringsløs lengde i
faste skinnekryss

1.1.1,
1.1.2

1.5

4.2.7.1

Sporets evne til å
vertikale belastninger

motstå

1.1.1,
1.1.2,
1.1.3

1.5-§1

4.2.7.2

Sporets evne til
langsgående krefter

å

motstå

1.1.1,
1.1.2,
1.1.3

1.5-§1

4.2.7.3

Sporets evne
sidekrefter

å

motstå

1.1.1,
1.1.2,
1.1.3

1.5-§1

4.2.8.1

Nye broers evne til å motstå
trafikkbelastninger

1.1.1,
1.1.3

1.5-§1

4.2.8.2

Ekvivalent vertikal belastning
fra nye jordkonstruksjoner og
virkninger av jordtrykk

1.1.1,
1.1.3

1.5-§1

4.2.8.3

Motstandsevne
hos
nye
konstruksjoner over eller ved
sporet

1.1.1,
1.1.3

1.5-§1

4.2.8.4

Eksisterende
broers
og
jordkonstruksjoners evne til å
motstå trafikkbelastninger

1.1.1,
1.1.3

1.5-§1

4.2.9.1

Bestemmelse av grenseverdier
for strakstiltak, inngrep og
varsling

1.1.1,
1.1.2

for

horisontal

1.5-§1

1.1.1
1.5-§1

1.5
1.1.1,
1.1.2

til

1.2

1.2

1.5

1.5-§1
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Nr. 47/737

Grunnleggende parametrer for
delsystemet «Infrastruktur» i
jernbanesystemet for konvensjonelle
tog

Sikkerhet

4.2.9.2

Grenseverdi for strakstiltak for
sporskjevhet

1.1.1,
1.1.2

1.2

1.5-§1

4.2.9.3

Grenseverdi for strakstiltak for
variasjon i sporvidde

1.1.1,
1.1.2

1.2

1.5-§1

4.2.9.4

Grenseverdi for strakstiltak for
overhøyde

1.1.1

1.2

1.5-§1

4.2.10.1

Plattformenes nyttelengde

4.2.10.2

Plattformbredde og
plattformkant

1.1.1

4.2.10.3

Plattformende

1.1.1

4.2.10.4

Plattformhøyde

1.1.1,
2.1.1-§3

1.5-§1

4.2.10.5

Avstand mellom spormidte og
plattformkant

1.1.1,
2.1.1-§3

1.5-§1

4.2.11.1

Maksimal
tunneler

4.2.11.2

Grenseverdier for støy og
vibrasjon og begrensende tiltak

4.2.11.3

Beskyttelse mot elektrisk støt

2.1.1-§3

4.2.11.4

Sikkerhet i jernbanetunneler

1.1.1,
1.1.4,
2.1.1-§1,
2.1.1-§4

4.2.11.5

Virkninger av sidevind

4.2.12.1

Avstandsmerker

1.2

4.2.13.2

Toalettømming

1.2

4.2.13.3

Anlegg for utvendig rengjøring
av tog

1.2

4.2.13.4

Vannpåfylling

1.2

1.3.1

1.5-§1

4.2.13.5

Drivstoffpåfylling

1.2

1.3.1

1.5-§1

4.2.13.6

Stasjonær strømforsyning

1.2

4.4.1

Særlige vilkår for arbeid som
planlegges på forhånd

1.2

4.4.2

Driftsforstyrrelser

1.2

4.4.3

Beskyttelse av arbeidstakere mot
aerodynamiske virkninger

4.5

Vedlikeholdsplan

4.6

Faglige kvalifikasjoner

4.7

Helse og sikkerhet

Punkt

trykkvariasjon

Pålitelighet
Tilgjengelig
het

Helse

Miljøvern

Teknisk
kompatibilitet

1.5

i 2.1.1-§ 2,
2.1.1-§ 4
1.4.1,
1.4.4,
1.4.5

1.3

1.4.2

1.1.1

1.3.1

1.5-§1
1.5-§1

1.5-§1

2.1.1-§2
1.2
1.1.5

1.2

2.1.1-§2,
2.1.1-§3,
2.1.1-§4

1.2

1.3

1.4.2

1.5
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4.

BESKRIVELSE AV DELSYSTEMET «INFRASTRUKTUR»

4.1.

Innledning

25.8.2016

1) Det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog, som omfattes av direktiv 2008/57/
EF, og som delsystemene «Infrastruktur» og «Vedlikehold» er en del av, er et integrert system der
sammenhengen må kontrolleres for å sikre systemets samtrafikkevne med hensyn til de grunnleggende
kravene.
2)

I artikkel 5. nr. 7 i direktivet heter det:t «TSI-ene skal ikke være til hinder for medlemsstatenes
beslutninger om bruk av infrastrukturer til trafikk med kjøretøyer som ikke omfattes av TSI-ene.»
Når en ny eller oppgradert konvensjonell linje prosjekteres, skal det derfor tas hensyn til alle tog som
kan få tillatelse til å kjøre på linjen.

3) Grenseverdiene fastsatt i denne TSI-en er ikke ment å være normale dimensjonerende verdier. De
dimensjonerende verdiene må imidlertid ligge innenfor grenseverdiene fastsatt i denne TSI-en.
4) Funksjonsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene for delsystemet og dets grensesnitt, som
beskrevet i punkt 4.2 og 4.3, inneholder ikke krav om bruk av en bestemt teknologi eller bestemte
tekniske løsninger, bortsett fra der dette er strengt nødvendig av hensyn til samtrafikkevnen for det
transeuropeiske jernbanenett for konvensjonelle tog. Nyskapende løsninger for samtrafikkevnen kan
likevel gjøre det nødvendig med nye spesifikasjoner og/eller nye vurderingsmetoder. For å muliggjøre
teknologisk nyskaping skal disse spesifikasjonene og vurderingsmetodene utvikles ved hjelp av
prosessen beskrevet i punkt 6.2.3.
4.2.

Funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner for delsystemet

4.2.1.

Linjekategorier
1) I henhold til nr. 1.1 i vedlegg I kan jernbanenettet for konvensjonelle tog deles inn i ulike klasser.
For å sikre samtrafikkevne på en kostnadseffektiv måte blir det i denne TSI-en definert «TSIlinjekategorier». Funksjonsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene i denne TSI-en varierer
med TSI-linjekategoriene.
2) Kravene som skal oppfylles av delsystemet «Infrastruktur», er angitt for hver av de følgende TSIlinjekategoriene i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog der det er relevant.
Disse TSI-linjekategoriene kan benyttes til å klassifisere eksisterende linjer, forutsatt at de relevante
ytelsesparametrene blir oppfylt i samsvar med den nasjonale overgangsplanen.
Tabell 2
TSI-linjekategorier for delsystemet «Infrastruktur» i jernbanesystemet for konvensjonelle tog
Trafikktyper

Linjetyper

TSI-linjekategorier

Persontrafikk (P)

Godstrafikk (F)

Blandet trafikk
(M)

Ny TEN-hovedlinje (IV)

IV-P

IV-F

IV-M

Oppgradert TEN-hovedlinje
(V)

V-P

V-F

V-M

Ny annen TEN-linje (VI)

VI-P

VI-F

VI-M

Oppgradert annen TEN-linje
(VII)

VII-P

VII-F

VII-M

3) Legg merke til at knutepunkter for persontrafikk, knutepunkter for godstrafikk og forbindelseslinjer
eventuelt omfattes av de ovennevnte TSI-linjekategoriene.
4) TSI-linjekategorien for hvert sporavsnitt skal offentliggjøres i infrastrukturregisteret.
4.2.2.

Ytelsesparametrer
1) Ytelsesnivåene for TSI-linjekategoriene definert i punkt 4.2.1 kjennetegnes av følgende
ytelsesparametrer:
a) profil,
b) aksellast,
c) linjehastighet
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d) togets lengde.
2) Ytelsesnivåene for hver TSI-linjekategori er fastsatt i tabell 3 nedenfor.
Tabell 3

TSI-linjekategorier

Ytelsesparametrer for TSI-linjekategorier
Profil

Aksellast
(t)

Linjehastighet
(km/t)

Togets lengde
(m)

IV-P

GC

22,5

200

400

IV-F

GC

25

140

750

IV-M

GC

25

200

750

V-P

GB

22,5

160

300

V-F

GB

22,5

100

600

V-M

GB

22,5

160

600

VI-P

GB

22,5

140

300

VI-F

GC

25

100

500

VI-M

GC

25

140

500

VII-P

GA

20

120

250

VII-F

GA

20

100

500

VII-M

GA

20

120

500

Merknader:

(P) = persontrafikk, (F) = godstrafikk, (M) = blandet trafikk, profil GA, GB, GC
er definert i vedlegg C i EN 15273-3:2009.

3) Artikkel 5 nr. 7 i direktiv 2008/57/EF fastslår:
«TSI-ene skal ikke være til hinder for medlemsstatenes beslutninger om bruk av infrastrukturer til
trafikk med kjøretøyer som ikke omfattes av TSI-ene.»
Det er derfor tillatt å utforme nye og oppgraderte linjer på en slik måte at de også passer til større
profiler, høyere aksellaster, høyere hastigheter og lengre tog enn dem som er spesifisert.
4) Det er tillatt å utforme spesielle steder på linjen for lavere linjehastigheter og/eller kortere toglengder
enn dem som er fastsatt i tabell 3, dersom dette er behørig begrunnet ut fra geografiske, bymessige eller
miljømessige begrensninger.
5) Infrastruktur som er utformet etter minstekravene i denne TSI-en, har ikke kapasitet til å oppfylle
kravene til både høyeste hastighet og største aksellast. Infrastrukturen kan benyttes ved høyeste
hastighet bare dersom aksellasten er mindre enn den største aksellasten fastsatt i tabell 3. Likeledes
kan infrastrukturen anvendes ved største aksellast bare dersom hastigheten er lavere enn den høyeste
hastigheten fastsatt i tabell 3.
6) De faktiske ytelsesparametrene for hvert sporavsnitt skal offentliggjøres i infrastrukturregisteret.
7) I de offentliggjorte opplysningene om aksellast skal EN-linjekategoriene og/eller EN-lokomotivklassene
definert i vedlegg A, J, og K til EN 15528:2008, anvendes sammen med den tillatte hastigheten. Dersom
den lastbærende evnen for hvert sporavsnitt overstiger verdiene i de spesifiserte EN-linjekategoriene
og/eller EN-lokomotivklassene, kan det gis ytterligere opplysninger der den lastbærende evnen
defineres.
8) I de offentliggjorte opplysningene om profil skal det angis hvilken av profilene GA, GB eller GC som
benyttes. De offentliggjorte opplysningene skal dessuten omfatte andre profiler, som definert i vedlegg
D til EN 15273:2009, som benyttes for flernasjonale avtaler. De offentliggjorte opplysningene kan i
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tillegg omfatte profiler som benyttes nasjonalt.
4.2.3.

Grunnleggende parametrer for å beskrive delsystemet «Infrastruktur»

4.2.3.1.

Liste over grunnleggende parametrer
1) De grunnleggende parametrene som kjennetegner delsystemet «Infrastruktur», gruppert etter aspektene
oppført i punkt 2.1, er følgende:
A. Trasering:
a)

Frittromsprofil (4.2.4.1)

b)

Sporavstand (4.2.4.2)

c)

Største helling (4.2.4.3)

d)

Minsteradius for horisontal kurve (4.2.4.4)

e)

Minsteradius for vertikal kurve (4.2.4.5)

B. Sporparametrer:
f)

Nominell sporvidde (4.2.5.1)

g)

Overhøyde (4.2.5.2)

h)

Endring av overhøyden (som funksjon av tiden) (4.2.5.3)

i)

Manglende overhøyde (4.2.5.4)

j)

Ekvivalent konisitet (4.2.5.5)

k)

Skinnehodeprofil for frie linjer (4.2.5.6)

l)

Skinnehelling (4.2.5.7)

m)

Sporets stivhet (4.2.5.8)

C. Sporveksler og skinnekryss:
n)

Låseinnretning (4.2.6.1)

o)

Geometri i sporveksler og skinnekryss under drift (4.2.6.2)

p)

Maksimal føringsløs lengde i faste skinnekryss (4.2.6.3)

D. Sporets evne til å motstå påførte belastninger:
q)

Sporets evne til å motstå vertikale belastninger (4.2.7.1)

r)

Sporets evne til å motstå langsgående krefter (4.2.7.2)

s)

Sporets evne til å motstå sidekrefter (4.2.7.3)

E. Konstruksjonenes evne til å motstå trafikkbelastninger:

F.

t)

Nye broers evne til å motstå trafikkbelastninger (4.2.8.1)

u)

Ekvivalent vertikal belastning fra nye jordkonstruksjoner og virkninger av jordtrykk
(4.2.8.2)

v)

Motstandsevne hos nye konstruksjoner over eller ved sporet (4.2.8.3)

w)

Eksisterende broers og jordkonstruksjoners evne til å motstå trafikkbelastninger (4.2.8.4)

Sporgeometriens kvalitet og grenseverdier for enkeltfeil
x)

Bestemmelse av grenseverdier for strakstiltak, inngrep og varsling (4.2.9.1)

y)

Grenseverdi for strakstiltak for sporskjevhet (4.2.9.2)

z)

Grenseverdi for strakstiltak for variasjon i sporvidde (4.2.9.3)
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aa)

Grenseverdi for strakstiltak for overhøyde (4.2.9.4)

G. Plattformer:
bb)

Plattformers nyttelengde (4.2.10.1)

cc)

Plattformbredde og plattformkant (4.2.10.2),

dd)

Plattformende (4.2.10.3)

ee)

Plattformhøyde (4.2.10.4)

ff)

Avstand mellom spormidte og plattformkant (4.2.10.5)

H. Helse, miljø og sikkerhet:

I.

gg)

Maksimal trykkvariasjon i tunneler (4.2.11.1)

hh)

Grenseverdier for støy og vibrasjon og begrensende tiltak (4.2.11.2)

ii)

Beskyttelse mot elektrisk støt (4.2.11.3)

jj)

Sikkerhet i jernbanetunneler (4.2.11.4)

kk)

Virkninger av sidevind (4.2.11.5)

Driftsbestemmelser:
ll)

J.

Avstandsmerker (4.2.12.1)

Faste anlegg for vedlikehold av tog:
mm) Toalettømming (4.2.13.2)

4.2.3.2.

nn)

Anlegg for utvendig rengjøring av tog (4.2.13.3)

oo)

Vannpåfylling (4.2.13.4)

pp)

Drivstoffpåfylling (4.2.13.5)

qq)

Stasjonær strømforsyning (4.2.13.6)

Krav til grunnleggende parametrer
1) Disse kravene beskrives i de følgende numre, sammen med eventuelle særlige forhold som kan tillates
i hvert enkelt tilfelle for de aktuelle parametrene og grensesnittene.
2) Alle kravene i kapittel 4 i denne TSI-en gjelder for linjer som er bygd med den standardiserte europeiske
sporvidden, som definert i nr. 4.2.5.1 for linjer som er i samsvar med denne TSI-en.
3) Spesifikasjonene for overhøyde, endring av overhøyde, manglende overhøyde, endring i manglende
overhøyde og sporskjevhet får anvendelse på linjer med en nominell sporvidde på 1 435 mm. For
linjer som har en annen sporvidde, skal grenseverdiene for disse parametrene fastsettes i forhold til den
nominelle avstanden mellom skinnene.
4) Ved flerskinnespor skal kravene i denne TSI-en anvendes separat for hvert skinnepar når det er utformet
for å trafikkeres som eget spor.
5) Kravene til linjer som representerer særtilfeller, herunder linjer med en annen sporvidde, er beskrevet i
punkt 7.6.
6) Korte sporavsnitt med innretninger som gjør det mulig med overgang mellom ulike nominelle
sporvidder, er tillatt. Overgangenes plassering og type skal offentliggjøres i infrastrukturregisteret.
7) Kravene er beskrevet med tanke på normale driftsforhold for delsystemet. Eventuelle konsekvenser av
de utførte arbeidene som kan gjøre det nødvendig med midlertidige reduksjoner i delsystemets ytelse,
behandles i punkt 4.4.
8) Ytelsesnivåene for konvensjonelle tog kan økes ved å innføre særskilte systemer, f.eks. krengesystemer.
Særskilte vilkår er tillatt for kjøring av slike tog, forutsatt at de ikke fører til innskrenkninger for
andre tog som ikke er utstyrt med slike systemer. Dersom slike spesialvilkår får anvendelse, skal dette
registreres i infrastrukturregisteret. Spesialvilkårene skal gjøre offentlig tilgjengelige.
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4.2.4.

Trasering

4.2.4.1.

Frittromsprofil
Alle TSI-linjekategorier
1) Frittromsprofilen skal fastsettes på grunnlag av profilen i tabell 3 i denne TSI-en.
2) Frittromsprofilen skal beregnes ved hjelp av den kinematiske metoden i samsvar med kravene i kapittel
5, 7, 10 og vedlegg C til EN 15273-3:2009.
3) For strømforsyning via kjøreledning er strømavtakerprofilene fastsatt i TSI-en for energi for
konvensjonelle tog.

4.2.4.2.

Sporavstand
Alle TSI-linjekategorier
1) Avstanden mellom sporene skal fastsettes på grunnlag av profilen i tabell 3 i denne TSI-en.
2) Eventuelt skal det for minsteavstanden mellom sporene også tas hensyn til aerodynamiske virkninger.
Reglene for å ta hensyn til aerodynamiske virkninger og den sporavstanden der det må tas hensyn til
aerodynamiske virkninger, er et åpent punkt.
3) Minsteavstanden mellom sporene på et linjeavsnitt skal offentliggjøres i infrastrukturregisteret.

4.2.4.3.

Største helling
TSI-linjekategorier IV-P og VI-P
1) En helling på inntil 35 mm/m tillates for hovedspor i prosjekteringsfasen, forutsatt at følgende krav
overholdes:
a) Den glidende gjennomsnittsprofilens helling over 10 km er mindre eller lik 25 mm/m.
b) Den lengste strekningen med sammenhengende helling på 35 mm/m er høyst 6 km.
2) Hellingen på spor langs passasjerplattformer skal være høyst 2,5 mm/m der passasjervogner regelmessig
skal tilkoples eller frakoples.
TSI-linjekategorier IV-F, IV-M, VI-F og VI-M
3) En helling på høyst 12,5 mm/m tillates for hovedspor i prosjekteringsfasen.
4) For sporavsnitt på inntil 3 km tillates en helling på høyst 20 mm/m.
5) For sporavsnitt på inntil 0,5 km tillates en helling på høyst 35 mm/m på steder der tog ikke er ment å
stanse eller starte under normal drift.
6) Sporenes helling langs plattformer skal være høyst 2,5 mm/m når passasjervogner regelmessig skal
tilkoples eller frakoples.
TSI-linjekategorier V-P, V-F, V-M, VII-P, VII-F og VII-M
7) Ingen verdier er spesifisert for oppgraderte linjer, ettersom hellingen bestemmes ved den opprinnelige
utformingen av den aktuelle linjen.
Alle TSI-linjekategorier
8) Hellingen på spor for hensetting av rullende materiell skal være høyst 2,5 mm/m, med mindre særlige
tiltak treffes for å hindre det rullende materiellet i å rulle vekk.
9) Helling og steder med endret helling skal offentliggjøres i infrastrukturregisteret.
10) For hensettingsspor skal stigningsforholdene offentliggjøres i infrastrukturregisteret bare dersom de
overstiger 2,5 mm/m.

4.2.4.4.

Minsteradius for horisontal kurve
Alle TSI-linjekategorier
1) Minsteradien for en horisontal kurve skal velges med utgangspunkt i hastigheten som den aktuelle
kurven er konstruert for.
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2) For hensettingsspor eller sidespor skal minsteradien for horisontale kurver være minst 150 m.
3) Minsteradien for horisontale kurver langs plattformer er fastsatt i TSI-en for bevegelseshemmede
personer.
4) S-kurver (unntatt S-kurver i skiftestasjoner der vogner skiftes enkeltvis) med radius på mellom 150 m
og 300 m skal utformes i samsvar med avsnitt 8.4 i EN 13803-2:2006 for å hindre bufferlåsing.
5) Radien for minste horisontale kurve på et linjeavsnitt skal offentliggjøres i infrastrukturregisteret.
4.2.4.5.

Minsteradius for vertikal kurve
Alle TSI-linjekategorier
1) Radien for vertikale kurver (unntatt for skifterygger på skiftestasjoner) skal være minst 600 m på en
forhøyning eller 900 m i en fordypning.
2) For skifterygger på skiftestasjoner skal radien for vertikale kurver være minst 250 m på en forhøyning
eller 300 m i en fordypning.

4.2.5.

Sporparametrer

4.2.5.1.

Nominell sporvidde
Alle TSI-linjekategorier
1) Den standardiserte europeiske sporvidden er 1 435 mm.
2) Den nominelle sporvidden for en linje skal offentliggjøres i infrastrukturregisteret.

4.2.5.2.

Overhøyde
Alle TSI-linjekategorier
1) Den prosjekterte overhøyden på spor i tilknytning til stasjonsplattformer skal være høyst 110 mm.
2) Maksimal overhøyde på et linjeavsnitt skal offentliggjøres i infrastrukturregisteret.
TSI-linjekategorier IV-P, V-P, VI-P og VII-P
3) Den prosjekterte overhøyden skal begrenses til 180 mm.
TSI-linjekategorier IV-F, IV-M, V-F, V-M, VI-F, VI-M, VII-F og VII-M
4) Den prosjekterte overhøyden skal begrenses til 160 mm.
TSI-linjekategorier IV-F, IV-M, VI-F og VI-M
5) På kurver med mindre radius enn 290 m skal overhøyden begrenses til grenseverdien gitt ved følgende
formel:
D ≤ (R-50) / 1,5
der D er overhøyden i mm og R er radien i m.

4.2.5.3.

Endring av overhøyden (som funksjon av tiden)
Alle TSI-linjekategorier
1) Endringen i overhøyde gjennom en overgang skal være høyst 70 mm/s, beregnet ved den største tillatte
hastigheten for tog som ikke er utstyrt med et kompensasjonssystem for manglende overhøyde.
2) Dersom manglende overhøyde ved slutten av overgangen er mindre enn eller lik 150 mm, og endringen
i manglende overhøyde gjennom overgangen er mindre enn eller lik 70 mm/s, kan imidlertid den
maksimale endringen i overhøyde økes til 85 mm/s.

4.2.5.4.

Manglende overhøyde
Alle TSI-linjekategorier
1) Følgende spesifikasjoner gjelder for samtrafikklinjer med en nominell sporvidde som definert i punkt
4.2.5.1 i denne TSI-en:
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4.2.5.4.1.
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Manglende overhøyde på frie linjer og på hovedspor i sporveksler og skinnekryss
1) Største manglendeoverhøyde som det er tillatt for tog å kjøre med, skal ta hensyn til godkjenningskriteriene
for de berørte kjøretøyene, fastsatt i TSI-ene for rullende materiell for høyhastighetstog og rullende
materiell for konvensjonelle tog.
2) For tog som ikke er utstyrt med kompensasjonssystemer for manglende overhøyde, skal manglende
overhøyde på linjer med hastigheter på inntil 200 km/t, i fravær av ytterligere dokumentasjon, ikke
overstige følgende:
a) 130 mm (eller 0,85 m/s2 ukompensert sideakselerasjon) for rullende materiell godkjent i henhold
til TSI-en for godsvogner,
b) 150 mm (eller 1,0 m/s2 ukompensert sideakselerasjon) for rullende materiell godkjent i henhold til
TSI-en for lokomotiver og passasjervogner.
3) Det er tillatt for tog som er særlig konstruert for kjøring med større manglende overhøyde (togsett med
lavere aksellaster og tog utstyrt med et kompensasjonssystem for manglende overhøyde), å kjøre med
høyere verdier for manglende overhøyde, forutsatt at det kan påvises at dette kan gjennomføres på en
sikker måte.

4.2.5.4.2.

Sprang i manglende overhøyde på avvikespor i sporveksler
1) De største dimensjonerende verdiene for sprang i manglende overhøyde på avvikespor skal være:
a) 120 mm for sporveksler som tillater avvikehastigheter på 30 km/t ≤ V ≤ 70 km/t,
b) 105 mm for sporveksler som tillater avvikehastigheter på 70 km/t < V ≤ 170 km/t,
c) 85 mm for sporveksler som tillater avvikehastigheter på 170 km/t < V ≤ 200 km/t.
2) Et avvik på 20 mm fra disse verdiene kan godtas for eksisterende sporvekselkonstruksjoner.

4.2.5.5.

Ekvivalent konisitet
Alle TSI-linjekategorier
1) Grenseverdiene for ekvivalent konisitet gjengitt i tabell 4 skal beregnes for amplituden (y) for
hjulsatsens sideforskyvning:
– y = 3 mm

dersom (TG – SR)

≥ 7 mm

–

dersom 5 mm ≤ (TG – SR) < 7 mm

– y = 2 mm

dersom (TG – SR)

< 5 mm

der TG er sporvidden og SR er avstanden mellom hjulsatsens flenskontaktflater. Det kreves ingen
vurdering av ekvivalent konisitet for sporveksler og skinnekryss.
4.2.5.5.1.

Dimensjonerende verdier for ekvivalent konisitet
1) Dimensjonerende verdier for sporvidde, skinnehodeprofil og skinnehelling for frie linjer skal velges på
en slik måte at det sikres at grenseverdiene for ekvivalent konisitet fastsatt i tabell 4 ikke overskrides.
Tabell 4
Dimensjonerende grenseverdier for ekvivalent konisitet
Hastighetsområde
(km/t)

Ekvivalent konisitet
S 1002, GV 1/40

EPS

v ≤ 60

Vurdering ikke påkrevd

Vurdering ikke påkrevd

60 < v ≤ 160

0,25

0,30

160 < v ≤ 200

0,25

0,30

2) Beregningen skal gjennomføres med følgende hjulsatser og med de angitte sporviddene (simulert i
samsvar med EN 15302:2008):
a) S 1002 som definert i vedlegg C til EN 13715:2006, med SR = 1 420 mm
b) S 1002 som definert i vedlegg C til EN 13715:2006, med SR = 1 426 mm
c) GV 1/40 som definert i vedlegg B til EN 13715:2006, med SR = 1 420 mm
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d) GV 1/40 som definert i vedlegg B til EN 13715:2006, med SR = 1 426 mm
e) EPS som definert i vedlegg D til EN 13715:2006, med SR = 1 420 mm
4.2.5.5.2.

Krav til kontroll av ekvivalent konisitet under drift
1) Krav til kontroll av ekvivalent konisitet under drift er et åpent punkt.
2) Når den første utformingen av sporsystemet er fastsatt, er sporvidden en viktig parameter for å
kontrollere ekvivalent konisitet under drift. Inntil det åpne punktet er avklart, skal derfor nedenstående
verdier for gjennomsnittlig sporvidde og krav til tiltak som må treffes ved ustabil kjøring, oppfylles.
3) Infrastrukturforvaltningen skal sikre at den gjennomsnittlige sporvidden på rette spor og i kurver med
radius R > 10 000 m ved eller over grenseverdien ikke blir mindre enn det som er angitt i tabell 5
nedenfor.
Tabell 5
Minste gjennomsnittlige sporvidde under drift på rette spor og i kurver med radius R > 10 000 m
Hastighetsområde
(km/t)

Gjennomsnittlig sporvidde (mm) over 100 m

v ≤ 60

Vurdering ikke påkrevd

60 < v ≤ 160

1430

160 < v ≤ 200

1430

4) Dersom ustabil kjøring rapporteres på et spor som oppfyller kravet i punkt 4.2.5.5 til rullende materiell
med hjulsatser som oppfyller kravene til ekvivalent konisitet fastsatt i TSI-ene «Rullende materiell
for høyhastighetstog» og «Rullende materiell for konvensjonelle tog», skal jernbaneforetaket og
infrastrukturforvaltningen i fellesskap finne årsaken.
4.2.5.6.

Skinnehodeprofil for frie linjer
Alle TSI-linjeklasser
1) Skinnehodeprofiler for frie linjer skal ha følgende konstruksjonsegenskaper:
a) Siden på skinnehodet skal skråne med en vinkel mellom loddrett og 1/16 i forhold til skinnehodets
vertikalakse.
b) Den vertikale avstanden mellom toppen av denne sidehellingen og toppen av skinnen skal være
minst 15 mm.
c) De skal ha en radius på minst 12 mm i profilhjørnet.
d) Den horisontale avstanden mellom skinnekronen og berøringspunktet skal være mellom 31 og
37 mm.
Figur 1
Skinnehodeprofil

1

Skinnekrone

2

Berøringspunkt

3

Sidehelling

4

Skinnehodets vertikalakse

5

Profilhjørne
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4.2.5.7.
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Skinnehelling
Alle TSI-linjekategorier

4.2.5.7.1.

Frie linjer
1) Skinnen skal helle mot midten av sporet.
2) Skinnehellingen for en gitt strekning skal velges i området 1/20 til 1/40.
3) Den valgte verdien skal oppgis i infrastrukturregisteret.

4.2.5.7.2.

Krav til sporveksler og skinnekryss
1) Skinnen i sporveksler og sporkryss skal konstrueres slik at de enten er vertikale eller har helling.
2) Dersom skinnen heller, skal den prosjekterte hellingen i sporveksler og skinnekryss være den samme
som for frie linjer.
3) Hellingen kan bestemmes ved formen på den aktive delen av skinnehodeprofilen.
4) For korte deler av frie linjer mellom sporveksler og skinnekryss uten helling kan spor legges uten
helling.
5) En kort overgang fra hellende til vertikal skinne er tillatt.

4.2.5.8.

Sporets stivhet
Alle TSI-linjekategorier
1) Krav til sporets stivhet som helhetlig system er et åpent punkt.

4.2.6.

Sporveksler og skinnekryss

4.2.6.1.

Låseinnretning
TSI-linjekategorier IV-P, IV-F, IV-M, VI-P, VI-F og VI-M
1) Alle bevegelige deler i sporveksler og skinnekryss skal utstyres med en låseinnretning, unntatt i
skiftestasjoner og andre spor som bare brukes til skifting.
TSI-linjekategorier V-P, V-F, V-M, VII-P, VII-F og VII-M
2) Alle bevegelige deler i sporveksler og sporkryss skal utstyres med en låseinnretning når den største
hastigheten er høyere 40 km/t, med mindre de brukes utelukkende i sporretningen.

4.2.6.2.

Geometri i sporveksler og sporkryss under drift
Alle TSI-linjekategorier
1) Dette avsnittet av TSI-en inneholder grenseverdier for drift som er forenlige med hjulsatsenes
geometriske egenskaper, som definert i TSI-ene «Rullende materiell for høyhastighetstog» og
«Rullende materiell for konvensjonelle tog». Det vil være infrastrukturforvaltningens oppgave å
bestemme dimensjonerende verdier og sikre at driftsverdiene ikke ligger utenfor TSI-grenseverdiene.
Disse grenseverdiene er fastsatt som grenseverdier for strakstiltak.
Figur 2
Avrunding av krysspiss i faste enkle skinnekryss

1

Teoretisk kryss

2

Teoretisk referanselinje

3

Faktisk krysspiss
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2) De tekniske egenskapene for sporveksler og skinnekryss skal være i samsvar med følgende driftsverdier:
a) Maksimumsverdi for fri hjulpassasje i sporveksler: 1 380 mm.
Denne verdien kan økes dersom infrastrukturforvaltningen påviser at sporvekselens aktiveringsog låsesystem kan motstå de tverrgående slagkreftene fra en hjulsats.
b) Minimumsverdi for ledevidde i enkle skinnekryss: 1 392 mm.
Denne verdien skal måles 14 mm under kjøreflaten og på den teoretiske referanselinjen,
i en passende avstand bak den faktiske krysspissen, som angitt i figur 2. For skinnekryss med
avrundet krysspiss kan denne verdien reduseres. I så fall skal infrastrukturforvaltningen påvise at
avrundingen er tilstrekkelig til å sikre at hjulet ikke vil treffe den faktiske krysspissen.
c) Maksimumsverdi for fri hjulpassasje ved krysspiss: 1 356 mm.
d) Maksimumsverdi for fri hjulpassasje ved inngang mot ledeskinne/vingeskinne: 1 380 mm.
e) Minste sporrillebredde: 38 mm.
f)

Minste sporrilledybde: 40 mm.

g) Maksimal overhøyde på ledeskinne: 70 mm.
3) Alle relevante krav til sporveksler og skinnekryss gjelder også for andre tekniske løsninger der det
benyttes sporvekseltunger, f.eks. sideveksler i flerskinnespor.
4.2.6.3.

Maksimal føringsløs lengde i faste skinnekryss
Alle TSI-linjekategorier
1) Den dimensjonerende verdien for maksimal føringsløs lengde skal tilsvare et 1:9 (tgα = 0,11, α = 6°20’)
skinnekryss med en ledeskinne som er forhøyet minst 45 mm og forbundet med en hjuldiameter på
minst 330 mm på rette hovedspor.

4.2.7.

Sporets evne til å motstå påførte belastninger

4.2.7.1.

Sporets evne til å motstå vertikale belastninger
Alle TSI-linjekategorier
1) Sporet, herunder sporveksler og skinnekryss, skal konstrueres for å kunne motstå minst følgende
krefter:
a) aksellasten i henhold til ytelsesparametrene for TSI-linjeklassene, som definert i tabell 3,
b) den største dynamiske hjulkraften som en hjulsats utøver på sporet. I TSI-ene «Rullende materiell
for høyhastighetstog» og «Rullende materiell for konvensjonelle tog» er det fastsatt en grenseverdi
for største dynamiske hjulkraft for nærmere angitte prøvingsforhold. Sporets evne til å motstå
vertikale belastninger skal være i samsvar med disse verdiene,
c) den største kvasistatiske hjulkraften som en hjulsats utøver på sporet. I TSI-ene «Rullende materiell
for høyhastighetstog» og «Rullende materiell for konvensjonelle tog» er det fastsatt en grenseverdi
for den største kvasistatiske hjulkraften for nærmere angitte prøvingsforhold. Sporets evne til å
motstå vertikale belastninger skal være i samsvar med disse verdiene.

4.2.7.2.

Sporets evne til å motstå langsgående krefter
Alle TSI-linjekategorier

4.2.7.2.1.

Dimensjonerende krefter
1) Sporet, herunder sporveksler og skinnekryss, skal konstrueres slik at de skal kunne motstå krefter
i lengderetningen som følge av bremsing. I TSI-ene «Rullende materiell for høyhastighetstog» og
«Rullende materiell for konvensjonelle tog» er det fastsatt grenseverdier for retardasjon som skal
brukes til å bestemme krefter i lengderetningen som følge av bremsing.
2) Sporet skal også utformes slik at det motstår varmekreftene i lengderetningen som skyldes
temperaturendringer i skinnen, og slik at sannsynligheten for solslyng blir så liten som mulig.
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Kompatibilitet med bremseanlegg
1) Sporet skal utformes slik at det er forenlig med bruken av magnetiske sporbremser for nødbremsing.
2) Det skal offentliggjøres i infrastrukturregisteret hvorvidt den valgte sporutformingen er forenlig
med bruk av bremseanlegg som er uavhengig av friksjonsforholdene mellom skinne og hjul ved
driftsbremsing og nødbremsing. Bremseanlegg som er uavhengig av friksjonsforholdene mellom
skinne og hjul, omfatter virvelstrømssporbremser og magnetiske sporbremser.
3) Dersom sporet er forenlig med bruk av bremseanlegg som er uavhengig av friksjonsforholdene,
skal eventuelle kompatibilitetsavhengige begrensninger på bruk av bremseanleggene angis i
infrastrukturregisteret, samtidig som det tas hensyn til lokale klimaforhold og forventet antall gjentatte
oppbremsinger på et bestemt sted.

4.2.7.3.

Sporets evne til å motstå sidekrefter
Alle TSI-linjekategorier
1) Sporet, herunder sporveksler og skinnekryss, skal konstrueres for å kunne motstå minst følgende
krefter:
a) Den største dynamiske sidekraften som en hjulsats utøver på sporet. I TSI-ene «Rullende materiell
for høyhastighetstog» og «Rullende materiell for konvensjonelle tog» er det fastsatt en grenseverdi
for de sidekreftene en hjulsats utøver på sporet. Sporets evne til å motstå sidekrefter skal være i
samsvar med disse verdiene.
b) Den største kvasistatiske styrekraften som en hjulsats utøver på sporet. I TSI-ene «Rullende
materiell for høyhastighetstog» og «Rullende materiell for konvensjonelle tog» er det fastsatt
en grenseverdi for den kvasistatiske styrekraften for nærmere angitte radier og prøvingsforhold.
Sporets evne til å motstå sidekrefter skal være i samsvar med disse verdiene.

4.2.8.

Konstruksjoners evne til å motstå trafikkbelastninger:
1) Kravene i EN 1991-2:2003 og vedlegg A2 til EN 1990:2002, utgitt som EN 1990:2002/A1:2005, og
angitt i dette kapittel av TSI-en, skal anvendes i samsvar med de tilhørende punktene i de nasjonale
tilleggene til disse standardene dersom de finnes.

4.2.8.1.

Nye broers evne til å motstå trafikkbelastninger
Alle TSI-linjekategorier — bare for nye konstruksjoner på nye eller eksisterende linjer

4.2.8.1.1.

Vertikale belastninger
1) Konstruksjonene skal utformes slik at de støtter vertikale belastninger i samsvar med følgende
lastmodeller, definert i EN 1991-2:2003:
a) lastmodell 71, som fastsatt i EN 1991-2:2003 punkt 6.3.2 nr. 2 P,
b) dessuten, for sammenhengende broer, lastmodell SW/0, som fastsatt i EN 1991-2:2003 punkt 6.3.3
nr. 3 P.
2) Lastmodellene skal multipliseres med faktoren alfa (α), som fastsatt i EN 1991-2:2003 punkt 6.3.2 nr.
3 P og 6.3.3 nr. 5 P.
3) Verdien av alfa (α) skal være lik eller større enn verdiene fastsatt i tabell 6.
Tabell 6
Faktor alfa (α) for utforming av nye konstruksjoner
Linjetyper eller TSI-linjekategorier

Minste alfafaktor (α)

IV

1,1

V

1,0

VI

1,1

VII-P

0,83

VII-F, VII-M

0,91

4) Lastvirkningene fra lastmodellene skal økes med den dynamiske faktoren phi (Φ), som fastsatt i EN
1991-2:2003 punkt 6.4.3 nr. 1 P og 6.4.5.2 nr. 2.
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4.2.8.1.2.

Sentrifugalkrefter
1) Dersom sporet på en bro er kurvet over hele eller deler av broens lengde, skal det tas hensyn til
sentrifugalkraften under prosjekteringen av konstruksjonene, som fastsatt i EN 1991-2:2003 punkt
6.5.1 nr. 2, 4 P og 7.

4.2.8.1.3.

Slingrekrefter
1) Det skal tas hensyn til slingrekreftene under prosjekteringen av konstruksjonene, som fastsatt i EN
1991-2:2003 punkt 6.5.2.

4.2.8.1.4.

Påvirkninger som følge av akselerasjon og bremsing (belastninger i lengderetningen)
1) Det skal tas hensyn til akselerasjons- og bremsekreftene under prosjekteringen av konstruksjonene,
som fastsatt i EN 1991-2:2003 punkt 6.5.3 nr. 2 P, 4, 5 og 6. Når det gjelder retningen på akselerasjonsog bremsekreftene, skal det tas hensyn til de tillatte kjøreretningene på hvert spor.

4.2.8.1.5.

Prosjektert sporskjevhet som følge påvirkninger fra togtrafikk
1) Den største totale prosjekterte sporskjevhetenn som følge av påvirkninger fra togtrafikk skal ikke
overskride verdiene fastsatt i punkt A2.4.4.2.2 nr. 3 P i vedlegg A2 til EN 1990:2002, utgitt som EN
1990:2002/A1:2005. Den totale prosjekterte sporskjevheten omfatter all skjevhet som kan forekomme i
sporet når broen utsettes for trafikkpåvirkninger, pluss den sporskjevheten som skyldes broens samlede
deformasjon som følge av trafikkpåvirkninger.

4.2.8.2.

Ekvivalent vertikal belastning fra nye jordkonstruksjoner og virkninger av
jordtrykk
Alle TSI-linjekategorier — bare for nye konstruksjoner på nye og eksisterende linjer
1) Jordkonstruksjoner skal utformes slik at de støtter vertikale belastninger i samsvar med lastmodell 71,
som fastsatt i EN 1991-2:2003 punkt 6.3.6.4.
2) Lastmodell 71 skal multipliseres med faktoren alfa (a), som fastsatt i EN 1991-2:200 punkt 6.3.2 nr. 3
P. Verdien av alfa skal være lik eller større enn verdiene fastsatt i tabell 6.

4.2.8.3.

Motstandsevne hos nye konstruksjoner over eller ved sporet
Alle TSI-linjekategorier — bare for nye konstruksjoner på nye og eksisterende linjer
1) Det skal tas hensyn til aerodynamiske påvirkninger fra passerende tog, som fastsatt i EN 1991-2:2003
punkt 6.6.

4.2.8.4.

Eksisterende broers og jordkonstruksjoners evne til å motstå trafikkbelastninger
Alle TSI-linjekategorier — bare for eksisterende konstruksjoner på nye eller eksisterende linjer
1) Broer og jordkonstruksjoner skal bringes opp til et nærmere angitt nivå for samtrafikkevne i samsvar
med TSI-linjekategorien som definert i punkt 4.2.1.
2) Minstekravene til konstruksjonenes bæreevne for hver TSI-linjekategori er angitt i vedlegg E. Verdiene
representerer det minstenivået som konstruksjonene må oppnå for at linjen skal kunne godkjennes som
samtrafikklinje.
3) Følgende tilfeller er relevante:
a) Dersom en eksisterende konstruksjon erstattes med en ny konstruksjon, skal den nye konstruksjonen
være i samsvar med kravene i punkt 4.2.8.1 eller 4.2.8.2.
b) Dersom de eksisterende konstruksjonenes minste bæreevne, uttrykt ved den offentliggjorte ENlinjeklassen kombinert med den tillatte hastigheten, oppfyller kravene i vedlegg E, oppfyller de
eksisterende konstruksjonene også de relevante kravene til samtrafikkevne.
c) Dersom en eksisterende konstruksjon ikke oppfyller kapasitetskravene i vedlegg E og det utføres
arbeider (f.eks. forsterkning) for at den skal oppfylle kravene i denne TSI-en (og konstruksjonen
ikke skal erstattes med en ny), skal konstruksjonen bringes i samsvar med kravene i vedlegg E.
4) For det britiske nettet, jf. nr. 2 og 3 ovenfor, kan EN-linjekategorien erstattes med RA-nummeret
(levert i samsvar med den nasjonale tekniske forskriften meddelt for dette formål), og en henvisning til
vedlegg E skal følgelig erstattes med en henvisning til vedlegg C.
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4.2.9.

Sporgeometriens kvalitet og grenseverdier for enkeltfeil:

4.2.9.1.

Bestemmelse av grenseverdier for strakstiltak, inngrep og varsling
Alle TSI-linjekategorier
1) Infrastrukturforvaltningen skal fastsette hensiktsmessige grenseverdier for strakstiltak, inngrep og
varsling for følgende parametrer:
a) justering i sideretningen — standardavvik (bare grenseverdi for varsling),
b) nivå i lengderetningen — standardavvik (bare grenseverdi for varsling),
c) justering i sideretningen — enkeltfeil — gjennomsnittsverdier til toppverdier,
d) nivå i lengderetningen — enkeltfeil — gjennomsnittsverdier til toppverdier,
e) sporskjevhet — enkeltfeil — nullverdi til toppverdi i henhold til grenseverdiene for strakstiltak
fastsatt i punkt 4.2.9.2,
f)

variasjon i sporvidde — enkeltfeil — nominell sporvidde til toppverdi i henhold til grenseverdiene
for strakstiltak fastsatt i punkt 4.2.9.3,

g) gjennomsnittlig sporvidde over en tilfeldig lengde på 100 m — nominell sporvidde til
gjennomsnittsverdi i henhold til grenseverdiene for strakstiltak fastsatt i punkt 4.2.5.5.2,
h) overhøyde — dimensjonerende verdi til toppverdi i henhold til grenseverdiene for strakstiltak
fastsatt i punkt 4.2.9.4.
2) Målevilkårene for disse parametrene er fastsatt i kapittel 5 i EN 13848-1:2003 +A1:2008.
3) Infrastrukturforvaltningen skal ved bestemmelse av disse grenseverdiene ta hensyn til de grenseverdiene
for sporkvalitet som brukes som grunnlag for godkjenning av kjøretøyer. Kravene til godkjenning av
kjøretøyer er fastsatt i TSI-ene «Rullende materiell for høyhastighetstog» og «Rullende materiell for
konvensjonelle tog».
4) Grenseverdiene for strakstiltak, inngrep og varsling vedtatt av infrastrukturforvaltningen skal
registreres i vedlikeholdsplanen som kreves i punkt 4.5 i denne TSI-en.
4.2.9.2.

Grenseverdi for strakstiltak for sporskjevhet
Alle TSI-linjekategorier
1) Grenseverdien for strakstiltak for sporskjevhet som enkeltfeil skal angis som en nullverdi eller
toppverdi. Med sporskjevhet menes den algebraiske differansen mellom to sideforhøyninger målt i
en fastsatt avstand fra hverandre, vanligvis uttrykt som et stigningsforhold mellom de to punktene der
sideforhøyningen måles. Sideforhøyningen måles i sporhodenes nominelle sentrer.
2) Grenseverdien for sporskjevhet er en funksjon av det anvendte målegrunnlaget (l) i etter følgende
formel:
Grenseverdi for skjevhet = (20/l + 3)
a) der l er målegrunnlaget (i m), med 1,3 m k ≤ l ≤ 20 m,
b) med en verdi på høyst 7 mm/m.
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Figur 3

isolerte skjevhetsfeil [mm/m]

Grenseverdi for sporskjevhet for alle TSI-linjekategorier

basislengde for skjevhet 1 [m]

3) Infrastrukturforvaltningen skal i vedlikeholdsplanen fastsette på hvilket grunnlag den vil måle sporet
for å kontrollere at dette kravet overholdes. Målegrunnlaget skal omfatte minst én basismåling mellom
2 og 5 m.
TSI-linjekategorier IV-F, IV-M, V-F, V-M, VI-F, VI-M, VII-F og VII-M
4) Dersom den horisontale kurvens radius er mindre enn 420 m og overhøyden D > (R – 100)/2, skal
sporskjevheten begrenses etter følgende formel: Grenseverdi for skjevhet = (20/l + 1,5), med en
maksimalverdi på mellom 6 mm/m og 3 mm/m, avhengig av basislengden for skjevhet som vist i
figur 4.
Figur 4

isolerte skjevhetsfeil [mm/m]

Grenseverdi for skjevhet for godslinjer og blandede linjer i kurver med liten radius

basislengde for skjevhet 1 [m]
4.2.9.3.

Grenseverdi for strakstiltak for variasjon i sporvidde
Alle TSI-linjekategorier
Grenseverdiene for strakstiltak for variasjon i sporvidden er fastsatt i tabell 7.
Tabell 7
Grenseverdier for strakstiltak for variasjon i sporvidde
Hastighet
(km/t)

Dimensjoner
(mm)
Nominell sporvidde til toppverdi
Minste sporvidde

Største sporvidde

V ≤ 80

–9

+35

80 < V ≤ 120

–9

+35
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Hastighet
(km/t)
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Dimensjoner
(mm)
Nominell sporvidde til toppverdi

4.2.9.4.

Minste sporvidde

Største sporvidde

120 < V ≤ 160

–8

+35

160 < V ≤ 200

–7

+28

Grenseverdi for strakstiltak for overhøyde
TSI-linjekategorier IV-P, V-P, VI-P og VII-P
1) Overhøyden under drift skal ligge innenfor +/- 20 mm fra den prosjekterte overhøyden, men den største
tillatte overhøyden under drift er 190 mm.
TSI-linjekategorier IV-F, IV-M, V-F, V-M, VI-F, VI-M, VII-F og VII-M
2) Overhøyden under drift skal ligge innenfor +/- 20 mm fra den prosjekterte overhøyden, men den største
tillatte overhøyden under drift er 170 mm.

4.2.10.

Plattformer
1) Kravene i dette punktet får bare anvendelse på passasjerplattformer der tog som er i samsvar med
TSI-ene «Rullende materiell for høyhastighetstog» og «Rullende materiell for konvensjonelle tog», er
beregnet å stanse under normal drift.

4.2.10.1.

Plattformenes nyttelengde
Alle TSI-linjekategorier
1) Plattformens lengde skal være tilstrekkelig til å gi plass til det lengste toget som oppfyller kravene til
samtrafikkevne, og som er beregnet å stanse ved plattformen under normal drift. Ved beregning av
lengden på togene som er beregnet å stanse ved plattformen, skal det tas hensyn til både de gjeldende
driftskravene og de driftskravene som med rimelighet kan forventes i minst ti år etter at plattformen er
tatt i bruk.
2) Det er tillatt å bygge plattformen med bare den lengden som kreves etter de gjeldende driftskravene,
forutsatt at det tas høyde for de framtidige driftskrav som med rimelighet kan forutses.
3) Plattformens nyttelengde skal oppgis i infrastrukturregisteret.

4.2.10.2.

Plattformbredde og plattformkant
Alle TSI-linjekategorier
1) I TSI-en for bevegelseshemmede personer er det fastsatt krav til plattformbredde og plattformkant.

4.2.10.3.

Plattformende
Alle TSI-linjekategorier
1) I TSI-en for bevegelseshemmede personer er det fastsatt krav til plattformende.

4.2.10.4.

Plattformhøyde
Alle TSI-linjekategorier
1) I TSI-en for bevegelseshemmede personer er det fastsatt krav til plattformhøyde.

4.2.10.5.

Av s t a n d m e l l o m s p o r m i d t e o g p l a t t f o r m k a n t
Alle TSI-linjekategorier
1) I TSI-en for bevegelseshemmede personer er det fastsatt krav til avstand mellom spormidte og
plattformkant.

4.2.11.

Helse, miljø og sikkerhet

4.2.11.1.

Maksimale trykkvariasjoner i tunneler
Alle TSI-linjekategorier
1) Den største trykkvariasjonen i tunneler og underjordiske konstruksjoner langs utsiden av alle tog som
oppfyller kravene i TSI-ene «Rullende materiell for høyhastighetstog» og «Rullende materiell for
konvensjonelle tog», og som er beregnet å kjøre i den aktuelle tunnelen i hastigheter over 190 km/t,
skal ikke være større enn 10 kPa i løpet av den tiden det tar for toget å passere gjennom tunnelen i
største tillatte hastighet.
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4.2.11.2.

Grenseverdier for støy og vibrasjon og begrensende tiltak
Alle TSI-linjekategorier
1) Støygrenser og begrensende tiltak er et åpent punkt.
2) Vibrasjonsgrenser og begrensende tiltak er et åpent punkt.

4.2.11.3.

Beskyttelse mot elektrisk støt
Alle TSI-linjekategorier
1) Kravene til beskyttelse mot elektrisk støt fra kjørestrømanlegget er fastsatt i bestemmelsene om
beskyttelsestiltak for kjøreledningssystemet i TSI-en for energi for konvensjonelle tog.

4.2.11.4.

Sikkerhet i jernbanetunneler
Alle TSI-linjekategorier
1) Kravene til sikkerhet i jernbanetunneler er fastsatt i TSI-en «Sikkerhet i jernbanetunneler».

4.2.11.5.

Vi r k n i n g e r a v s i d e v i n d
Alle TSI-linjekategorier
1) Kravene for å begrense virkningene av sidevind er et åpent punkt.

4.2.12.

Driftsbestemmelser

4.2.12.1.

Av s t a n d s m e r k e r
Alle TSI-linjekategorier
1) Avstandsmerker skal finnes med jevne mellomrom langs sporet.
2) Den nominelle avstanden mellom avstandsmerkene skal registreres i infrastrukturregisteret.

4.2.13.

Faste anlegg for vedlikehold av tog

4.2.13.1.

Generelt
1) I dette punkt 4.2.13 fastsettes infrastrukturelementene i delsystemet «Vedlikehold» som kreves for
vedlikehold av tog.
2) Typene og plasseringen av de faste anleggene for vedlikehold av tog skal offentliggjøres i
infrastrukturregisteret.

4.2.13.2.

To a l e t t ø m m i n g
Alle TSI-linjekategorier
1) Faste anlegg for toalettømming skal være forenlige med egenskapene til det lukkede toalettanlegget
spesifisert i TSI-ene «Rullende materiell for høyhastighetstog» og «Rullende materiell for
konvensjonelle tog».

4.2.13.3.

Anlegg for utvendig rengjøring av tog
Alle TSI-linjekategorier
1) Dersom et vaskeanlegg benyttes, skal det kunne rengjøre utsiden av en- og toetasjes tog innenfor en
høyde på
a) 1 000 til 3 500 mm for et enetasjes tog,
b) 500 til 4 300 mm for toetasjes tog.
2) Vaskeanlegget skal være utformet slik at togene kan kjøres gjennom anlegget i hastigheter på mellom
2 km/t og 5 km/t.

4.2.13.4.

Va n n p å f y l l i n g
Alle TSI-linjeklasser
1) Faste anlegg for vannpåfylling skal være forenlige med egenskapene til vannanlegget spesifisert i TSIene «Rullende materiell for høyhastighetstog» og «Rullende materiell for konvensjonelle tog».
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2) Fast utstyr for vannforsyning på samtrafikknettet skal ha drikkevann som oppfyller kravene i
rådsdirektiv 98/83/EF(1).
3) Utstyrets driftsform skal sikre at vann som leveres til rullende materiell, oppfyller kvalitetskravene i
direktiv 98/83/EF.
4.2.13.5.

Drivstoffpåfylling
Alle TSI-linjekategorier
1) Utstyret for drivstoffpåfylling skal være forenlig med egenskapene til drivstoffsystemet spesifisert i
TSI-en «Rullende materiell for konvensjonelle tog».

4.2.13.6.

Stasjonær strømforsyning
Alle TSI-linjekategorier
1) Dersom slike anlegg finnes, skal stasjonær strømforsyning skje ved hjelp av ett eller flere av
strømforsyningsanleggene spesifisert i TSI-ene «Rullende materiell for høyhastighetstog» og «Rullende
materiell for konvensjonelle tog».
Funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner for grensesnittene

4.3.

Grensesnittene mellom delsystemet «Infrastruktur» og de andre delsystemene med hensyn til teknisk
kompatibilitet er beskrevet i punktene nedenfor.
4.3.1.

Grensesnitt mot delsystemet «Rullende materiell»
Tabell 8
Grensesnitt mot delsystemet «Rullende materiell» og TSI-en for lokomotiver og passasjervogner
Henvisning til TSI-en for infrastruktur for
jernbanesystemet for konvensjonelle tog

Grensesnitt

Sporvidde

4.2.5.1
4.2.5.6
4.2.6.2

Nominell sporvidde
4.2.3.5.2.1 Mekaniske og geometriske
Skinnehodeprofil for frie linjer
egenskaper for hjulsatser
Geometri i sporveksler og 4.2.3.5.2.2 Mekaniske og geometriske
skinnekryss under drift
egenskaper for hjul

Profiler

4.2.4.1
4.2.4.2
4.2.4.5

Frittromsprofil
Sporavstand
Minsteradius for
kurve

4.2.7.1

Sporets evne til å motstå 4.2.3.2
vertikale belastninger
Nye broers evne til å motstå
trafikkbelastninger
Ekvivalent vertikal belastning
fra nye jordkonstruksjoner og
virkninger av jordtrykk
Eksisterende
broers
og
jordkonstruksjoners evne til å
motstå trafikkbelastninger

Aksellast og
akselavstand

4.2.8.1
4.2.8.2
4.2.8.4

Kjøreegenskaper 4.2.7.1

Ekvivalent
konisitet

4.2.3.1.

Profiler

vertikal
Aksellast og hjullast

4.2.8.1.3

Sporets evne til å motstå 4.2.3.4.2.1 Grenseverdier for sikker
vertikale belastninger
kjøring
Sporets evne til å motstå 4.2.3.4.2.2 Grenseverdier for
sidekrefter
sporbelastning
Slingrekrefter

4.2.5.5

Ekvivalent konisitet

4.2.7.3

(1)

Henvisning til TSI-en for lokomotiver og
passasjervogner for jernbanesystemet for
konvensjonelle tog

4.2.3.4.3

Ekvivalent konisitet

Påvirkninger i
4.2.7.2
lengderetningen
4.2.8.1.4

Sporets evne til å motstå 4.2.4.5
langsgående krefter
Påvirkninger
som
følge
av
akselerasjon
og
bremsing (belastninger i
lengderetningen)

Bremsevirkning

Minste
kurveradius

4.2.4.4

Minsteradius for horisontal 4.2.3.6
kurve

Minste kurveradius

Horisontal
kurveradius

4.2.5.4

Manglende overhøyde
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4.2.3.4.2.1 Grenseverdier for sikker
kjøring

25.8.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Grensesnitt

Akselerasjon i
vertikale kurver
Aerodynamisk
virkning

Henvisning til TSI-en for infrastruktur for
jernbanesystemet for konvensjonelle tog

4.2.4.5
4.2.4.2
4.2.8.3
4.2.11.1

Sidevind
Anlegg for
vedlikehold av
tog

4.2.11.5
4.2.13.2
4.2.13.3
4.2.13.4
4.2.13.5
4.2.13.6

Minsteradius for vertikal
kurve
Sporavstand
Motstandsevne
hos
nye
konstruksjoner over eller ved
sporet
Maksimale trykkvariasjoner i
tunneler

Nr. 47/755

Henvisning til TSI-en for lokomotiver og
passasjervogner for jernbanesystemet for
konvensjonelle tog

4.2.3.1

Profiler

4.2.6.2.1

Luftstrømvirkninger på
passasjerer på plattformen
4.2.6.2.2 Luftstrømvirkninger på
personer som arbeider langs
sporet
4.2.6.2.3 Trykkbølge fra togets forende
4.2.6.2.4 Maksimale trykkvariasjoner i
tunneler
Virkninger av sidevind
4.2.6.2.5 Sidevind
Toalettømming
4.2.11.3
Toalettømmingsanlegg
Anlegg
for
utvendig 4.2.11.2.2 Utvendig rengjøring gjennom
rengjøring av tog
et vaskeanlegg
Vannpåfylling
4.2.11.4
Utstyr for påfyll av vann
Drivstoffpåfylling
4.2.11.5
Grensesnitt for påfyll av vann
Stasjonær strømforsyning
4.2.11.7
Utstyr for påfyll av drivstoff
4.2.11.6
Særlige krav til parkering av
tog
Tabell 9

Grensesnitt mot delsystemet «Rullende materiell» og TSI-en for godsvogner
Grensesnitt

Henvisning til TSI-en for infrastruktur for
jernbanesystemet for konvensjonelle tog

Sporvidde

4.2.5.1
4.2.5.6
4.2.6.2

Profiler

4.2.4.1
4.2.4.2
4.2.4.5

Aksellast og
akselavstand

4.2.7.1
4.2.7.3
4.2.8.1
4.2.8.2
4.2.8.4

Kjøreegenskaper 4.2.7.1
4.2.7.3
Påvirkninger i
4.2.7.2
lengderetningen
4.2.8.1.4

Henvisning til TSI-en for godsvogner for
jernbanesystemet for konvensjonelle tog

Nominell sporvidde
Skinnehodeprofil for frie linjer
Geometri i sporveksler og
skinnekryss under drift
Frittromsprofil
Sporavstand
Minsteradius for vertikal
kurve
Sporets evne til å motstå
vertikale belastninger
Sporets evne til å motstå
sidekrefter
Nye broers evne til å motstå
trafikkbelastninger
Ekvivalent vertikal belastning
fra nye jordkonstruksjoner og
virkninger av jordtrykk
Eksisterende
broers
og
jordkonstruksjoners evne til å
motstå trafikkbelastninger
Sporets evne til å motstå
vertikale belastninger
Sporets evne til å motstå
sidekrefter (b)
Sporets evne til å motstå
langsgående krefter
Påvirkninger
som
følge
av
akselerasjon
og
bremsing (belastninger i
lengderetningen)
Minsteradius for horisontal
kurve

4.2.3.4

Kjøretøyets dynamiske
egenskaper

4.2.3.1

Kinematisk lasteprofil

4.2.3.2

Statisk aksellast og lineær
belastning

4.2.3.4

Kjøretøyets dynamiske
egenskaper

4.2.4.1

Bremsevirkning

4.2.2.1.
4.2.3.5.

Grensesnitt (f.eks. kopling)
mellom kjøretøyer, mellom
kjøretøysett og mellom tog
Trykkrefter i lengderetningen

Minste
kurveradius

4.2.4.4

Horisontal
kurveradius
Akselerasjon i
vertikale kurver
Aerodynamisk
virkning

4.2.5.4

Manglende overhøyde

4.2.4.5

Minsteradius for vertikal 4.2.3.1
kurve
Sporavstand
4.2.6.2
Motstandsevne
hos
nye
konstruksjoner over eller ved
sporet
Maksimale trykkvariasjoner i
tunneler
Virkninger av sidevind
4.2.6.3

4.2.4.2
4.2.8.3
4.2.11.1

Sidevind

4.2.11.5

Kinematisk lasteprofil
Aerodynamiske virkninger

Sidevind
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Grensesnitt mot delsystemet «Energi»
Tabell 10
Grensesnitt mot delsystemet «Energi»
Grensesnitt

4.3.3.

Henvisning til TSI-en for infrastruktur for
jernbanesystemet for konvensjonelle tog

Henvisning til TSI-en for energi for
jernbanesystemet for konvensjonelle tog

Profiler

4.2.4.1

Frittromsprofil

4.2.14

Strømavtakerprofil

Beskyttelse mot
elektrisk støt

4.2.11.3

Beskyttelse mot elektrisk støt

4.7.3

Beskyttelsestiltak for
kjøreledningssystemet
Beskyttelsestiltak for
tilbakestrømkretsen

4.7.4

Grensesnitt mot TSI-en for styring, kontroll og signal
Tabell 11
Grensesnitt mot TSI-en for styring, kontroll og signal

Grensesnitt

4.3.4.

Henvisning til TSI-en for infrastruktur for
jernbanesystemet for konvensjonelle tog

Henvisning til TSI-en for styring, kontroll og
signal for jernbanesystemet for konvensjonelle
tog

Frittromsprofil
4.2.4.1
for anlegg for
styring, kontroll
og signal

Frittromsprofil

Bruk av
virvelstrøms
bremser

Sporets evne til å motstå Vedlegg A tillegg 1 avsnitt 5.2: Bruk av
langsgående krefter
elektriske/magnetiske bremser

4.2.7.2

4.2.5
4.2.16

Grensesnitt for overføring
mellom ETCS og EIRENE
Synlighet av styrings- og
kontrollelementer
montert
langs sporet

Grensesnitt mot delsystemet «Drift og trafikkstyring»
Tabell 12
Grensesnitt mot delsystemet «Drift og trafikkstyring»
Grensesnitt

Henvisning til TSI-en for infrastruktur for
jernbanesystemet for konvensjonelle tog

Henvisning til TSI-en for drift og trafikkstyring
for jernbanesystemet for konvensjonelle tog

Bruk av
virvelstrøms
bremser

4.2.7.2

Sporets evne til å motstå 4.2.2.6.2
langsgående krefter

Driftsregler

4.4

Driftsregler

4.4.

Driftsregler

4.4.1.

Særlige vilkår for arbeid som planlegges på forhånd

Bremsevirkning

4.2.1.2.2.2 Endrede elementer
4.2.3.6
Redusert drift

1) Ved arbeid som planlegges på forhånd, kan det være nødvendig å avvike midlertidig fra spesifikasjonene
for delsystemet «Infrastruktur» og dets samtrafikkomponenter som definert i kapittel 4 og 5 i denne
TSI-en. Særlige driftsbestemmelser er fastsatt i TSI-en for drift og trafikkstyring for jernbanesystemet
for konvensjonelle tog.
4.4.2.

Driftsforstyrrelser
1) Hendelser som påvirker normal drift av en linje, kan inntreffe. Driftsreglene for å håndtere slike
hendelser er fastsatt i TSI-en for drift og trafikkstyring for jernbanesystemet for konvensjonelle tog.

4.4.3.

Beskyttelse av arbeidstakere mot aerodynamiske virkninger
1) Infrastrukturforvaltningen skal fastsette på hvilken måte arbeidstakere skal beskyttes mot aerodynamiske
virkninger.
2) For tog som oppfyller kravene i TSI-ene «Rullende materiell for høyhastighetstog» og «Rullende
materiell for konvensjonelle tog», skal infrastrukturforvaltningen ta hensyn til togenes faktiske
hastighet og grenseverdien for aerodynamiske virkninger angitt i TSI-ene «Rullende materiell for
høyhastighetstog» og «Rullende materiell for konvensjonelle tog».
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4.5.

Vedlikeholdsplan

4.5.1.

Før en linje tas i bruk
1) Det skal utarbeides vedlikeholdsdokumentasjon, som skal minst inneholde følgende:
a) et sett med grenseverdier for strakstiltak,
b) hvilke tiltak som skal treffes (hastighetsbegrensning, reparasjonstid) når de fastsatte verdiene
overskrides,
knyttet til følgende elementer:
i.

krav til kontroll av ekvivalent konisitet under drift,

ii. geometri i sporveksler og skinnekryss under drift,
iii. kvalitet på sporgeometrien og grenseverdier for enkeltfeil,
iv. plattformkant i henhold til kravene i TSI-en for bevegelseshemmede personer.
4.5.2.

Etter at en linje er tatt i bruk
1) Infrastrukturforvaltningen skal ha en vedlikeholdsplan som inneholder punktene oppført i punkt 4.5.1
sammen med minst følgende punkter knyttet til de samme elementene:
a) et sett med grenseverdier for inngrep og varsling,
b) en erklæring om metodene som benyttes, personalets faglige kvalifikasjoner og det personlige
verneutstyret som skal brukes,
c) de reglene som skal anvendes for å beskytte personer som arbeider på eller i nærheten av sporet,
d) de midlene som brukes for å kontrollere at driftsverdiene overholdes.

4.6.

Faglige kvalifikasjoner
1) De faglige kvalifikasjonene som kreves for personalet som vedlikeholder delsystemet «Infrastruktur»,
skal beskrives i vedlikeholdsplanen (se punkt 4.5.2).

4.7.

Helse og sikkerhet
1) Helse- og sikkerhetsforholdene behandles i forbindelse med kravene i følgende punkter: 4.2.11.1
(Maksimale trykkvariasjoner i tunneler), 4.2.11.2 (Grenseverdier for støy og vibrasjon og begrensende
tiltak), 4.2.11.3 (Beskyttelse mot elektrisk støt), 4.2.10 (Plattformer), 4.2.11.4 (Sikkerhet i
jernbanetunneler), 4.2.13 (Faste anlegg for vedlikehold av tog) and 4.4 (Driftsregler).

4.8.

Infrastrukturregister
1) I samsvar med artikkel 35 i direktiv 2008/57/EF skal infrastrukturregisteret angi hovedtrekkene ved
delsystemet «Infrastruktur».
2) I vedlegg D til denne TSI-en er det angitt hvilke opplysninger om delsystemet «Infrastruktur» som
skal gis i infrastrukturregisteret. De opplysningene som skal gis i infrastrukturregisteret for andre
delsystemer, er fastsatt i de aktuelle TSI-ene.

5.

SAMTRAFIKKOMPONENTER

5.1.

Grunnlag for utvelging av samtrafikkomponenter
1) Kravene i punkt 5.3 er basert på en tradisjonell utforming av ballastoverbygning med vignolskinne
(bredfotskinne) på sviller av betong eller tre og med festeinnretninger som hindrer utglidning i
lengderetningen ved hjelp av en understøttelse på skinnefoten.
2) Komponenter og underenheter som brukes til å bygge andre sporkonstruksjoner, anses ikke for å være
samtrafikkomponenter.

5.2.

Liste over komponenter
1) I denne tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne betegnes bare følgende elementer som
«samtrafikkomponenter», uansett om de er enkeltkomponenter eller underenheter til sporet:
a) skinnen (5.3.1),
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b) skinnens festesystemer (5.3.2),
c) svillene (5.3.3).
2) I følgende punktene beskrives spesifikasjonene som får anvendelse på hver av disse komponentene.
3) Skinner, festeinnretninger og sviller som brukes på korte sporavsnitt for særskilte formål, for eksempel
i sporveksler og skinnekryss, på ekspansjonsinnretninger, overgangsplater og spesialkonstruksjoner,
anses ikke for å være samtrafikkomponenter.
5.3.

Komponentenes yteevne og spesifikasjoner

5.3.1.

Skinnen
1) Spesifikasjonene for samtrafikkomponenten «skinne» er som følger:
a) skinnehodeprofil,
b) skinnetverrsnittets treghetsmoment,
c) skinnens hardhet.

5.3.1.1.

Skinnehodeprofil
1) Skinnehodeprofilen skal oppfylle kravene i punkt 4.2.5.6 «Skinnehodeprofil for frie linjer».
2) Skinnehodeprofilen skal være utformet på en slik måte at det er mulig å oppfylle kravene i punkt
4.2.5.5.1 «Dimensjonerende verdier for ekvivalent konisitet», når den brukes sammen med en nærmere
angitt rekke av sporvidder og skinnehellinger i samsvar med kravene i denne TSI-en.

5.3.1.2.

Skinnetverrsnittets treghetsmoment
1) Treghetsmomentet er relevant for kravene i punkt 4.2.7 «Sporets evne til å motstå påførte belastninger».
2) Den beregnede verdien av treghetsmomentet (I) for det prosjekterte skinnetverrsnittet om den
horisontale hovedaksen gjennom tyngdepunktet skal være minst 1 600 cm4.

5.3.1.3.

Skinnens hardhet
1) Skinnens hardhet er relevant for kravene i punkt 4.2.5.6 «Skinnehodeprofil for frie linjer».
2) Skinnens hardhet målt ved skinnehodets krone skal være minst 200 HBW.

5.3.2.

Skinnens festesystemer
1) Skinnens festesystemer er relevant for kravene i punkt 4.2.7.2 «Sporets evne til å motstå langsgående
krefter», punkt 4.2.7.3 «Sporets evne til å motstå sidekrefter» og punkt 4.2.7.1 «Sporets evne til å
motstå vertikale belastninger».
2) Skinnens festesystemer skal under prøving i laboratorier oppfylle følgende krav:
a) Den langsgående kraften som kreves for at skinnen skal begynne å skli (dvs. bevege seg på en
uelastisk måte) gjennom et enkelt skinnefeste, skal være minst 7 kN.
b) Skinnefestet skal kunne motstå 3 000 000 sykluser med den typiske belastningen i en skarp kurve,
slik at festeinnretningens yteevne med hensyn til klemstyrke og lengdeinnspenning ikke reduseres
med mer enn 20 % og den vertikale stivheten ikke reduseres med mer enn 25 %. Den typiske
belastningen skal være tilpasset
i.

den største aksellasten som skinnes festesystem er konstruert for å tåle,

ii. den kombinasjonen av skinner, skinnehelling, skinneunderlag og type sviller som festesystemet
kan bli brukt sammen med.
5.3.3.

Sviller
1) Svillene skal utformes slik at de, når de brukes sammen med en spesifisert skinne og et spesifisert
festesystem, har egenskaper som er i samsvar med kravene i punkt 4.2.5.1 «Nominell sporvidde»,
punkt 4.2.5.5.2 «Krav til kontroll av ekvivalent konisitet under drift (tabell 5: Minste sporvidde under
drift på rette spor og i kurver med en radius R > 10 000 m)», punkt 4.2.5.7 «Skinnehelling» og punkt
4.2.7 «Sporets evne til å motstå påførte belastninger».
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6.

SAMSVARSVURDERING AV
DELSYSTEMENE

SAMTRAFIKKOMPONENTENE

6.1.

Samtrafikkomponenter

6.1.1.

Framgangsmåter for samsvarsvurdering

OG
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1) Framgangsmåten for samsvarsvurdering av samtrafikkomponenter, som definert i kapittel 5 i denne
TSI-en, skal gjennomføres ved å anvende de relevante modulene.
6.1.2.

Bruk av moduler
1) Følgende moduler for samsvarsvurdering av samtrafikkomponenter anvendes:
a) CA «Intern produksjonskontroll»
b) CB «EF-typeprøving»
c) CD «Typesamsvar på grunnlag av kvalitetsstyringssystemet i produksjonsprosessen»
d) CF «Typesamsvar på grunnlag av produktverifisering»
e) CH «Samsvar på grunnlag av et fullstendig kvalitetsstyringssystem»
2) Modulene for samsvarsvurdering av samtrafikkomponenter skal velges blant modulene i tabell 13.
Tabell 13
Moduler for samsvarsvurdering av samtrafikkomponenter
Framgangsmåter

Skinne

Brakt i omsetning i EU før denne TSI-en trådte CA eller CH
i kraft
Brakt i omsetning i EU etter at denne TSI-en
trådte i kraft

Skinnens festesystem

Sviller

CA eller CH

CB + CD
eller
CB + CF
eller
CH

3) Produkter som er brakt i omsetning før offentliggjøring av denne TSI-en, anses som typegodkjent,
og EF-typeprøving (modul CB) er derfor ikke nødvendig, forutsatt at produsenten påviser at
samtrafikkomponentene er prøvd og verifisert med positivt resultat i forbindelse med tidligere bruk
under sammenlignbare forhold, og at de er i samsvar med kravene i denne TSI-en. I så fall er disse
vurderingene fortsatt gyldige for den nye bruken. Dersom det ikke er mulig å vise at løsningen tidligere
er vurdert på en positiv måte, får framgangsmåten for samtrafikkomponenter som ble markedsført i EU
etter offentliggjøring av denne TSI, anvendelse.
4) Samsvarsvurderingen av samtrafikkomponenter skal omfatte de fasene og de egenskapene som er
angitt i tabell 20 i vedlegg A til denne TSI-en.
6.1.3.

Nyskapende løsninger for samtrafikkomponenter
1) Dersom en nyskapende løsning foreslås for en samtrafikkomponent som definert i punkt 5.2, skal
produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet angi avvikene fra det aktuelle punktet i
denne TSI-en og oversende dem til Kommisjonen for analyse.
2) Dersom analysen resulterer i en positiv uttalelse, skal de hensiktsmessige funksjons- og
grensesnittspesifikasjonene for komponenten, samt vurderingsmetoden, utvikles under tilsyn av
Kommisjonen.
3) Relevante funksjons- og grensesnittspesifikasjoner og tilhørende vurderingsmetoder skal innarbeides i
TSI-en når den revideres.
4) Kommisjonen kan tillate at den nyskapende løsningen benyttes før den innarbeides i en revidert utgave
av TSI-en, ved å gi melding om en beslutning som Kommisjonen treffer i samsvar med artikkel 29 i
direktivet.
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6.1.4.

EF-samsvarserklæring for samtrafikkomponenter

6.1.4.1.

Samtrafikkomponenter som er omfattet av andre fellesskapsdirektiver
1) I artikkel 13 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF er følgende fastsatt: «Dersom samtrafikkomponentene er
omfattet av andre fellesskapsdirektiver som omfatter andre aspekter, skal det i EF-samsvarserklæringen
eller EF-erklæringen om bruksegnethet i slike tilfeller angis at samtrafikkomponentene også oppfyller
kravene i disse andre direktivene.»
2) I henhold til nr. 3 i vedlegg IV til direktiv 2008/57/EF skal EF-samsvarserklæringen ledsages av en
erklæring om bruksvilkår.

6.1.4.2.

EF-samsvarserklæring for skinnen
1) EF-samsvarserklæringen skal ledsages av en erklæring som angir de verdiene for sporvidde og
skinnehelling som gjør at det ved hjelp av skinnehodeprofilen er mulig å oppfylle kravene i punkt
4.2.5.5.

6.1.4.3.

EF-samsvarserklæring for skinnens festesystemer
1) EF-samsvarserklæringen skal ledsages av en erklæring som angir
a) den kombinasjonen av skinner, skinnehelling, skinneunderlag og type sviller som festesystemet
kan brukes sammen med,
b) den største aksellasten som skinnes festesystem er konstruert for å tåle.

6.1.4.4.

EF-samsvarserklæring for sviller
1) EF-samsvarserklæringen skal ledsages av en erklæring som angir den kombinasjonen av skinner,
skinnehelling og type festesystemer for skinnen som svillene kan brukes sammen med.

6.2.

Delsystemet «Infrastruktur»

6.2.1.

Generelle bestemmelser
1) På søkerens anmodning skal det meldte organet gjennomføre EF-verifiseringen av delsystemet
«Infrastruktur» i samsvar med artikkel 18 i og vedlegg VI til direktiv 2008/57/EF og bestemmelsene i
de relevante modulene.
2) Dersom søkeren påviser at prøvingene eller verifiseringene av et «Infrastruktur»-delsystem tidligere
har falt positivt ut for en konstruksjon under sammenlignbare forhold, skal det meldte organet ta hensyn
til disse prøvingene og verifiseringene ved EF-verifiseringen.
3) EF-verifisering av delsystemet «Infrastruktur» skal omfatte de fasene og egenskapene som er
angitt i tabell 21 i vedlegg B til denne TSI-en. Særlige framgangsmåter for vurdering av bestemte
grunnleggende parametrer i delsystemet «Infrastruktur» er oppført i punkt 6.2.4.
4) Søkeren skal utarbeide EF-verifiseringserklæringen for delsystemet «Infrastruktur» i samsvar med
artikkel 18 i og vedlegg V til direktiv 2008/57/EF.

6.2.2.

Bruk av moduler
1) I forbindelse med framgangsmåten for EF-verifisering av delsystemet «Infrastruktur» kan søkeren
velge enten:
a) modul SG: EF-verifisering på grunnlag av verifisering av enkelteksemplar, eller
b) modul SH1: EF-verifisering
konstruksjonskontroll.

6.2.2.1.

på

grunnlag

av

fullstendig

kvalitetsstyringssystem

og

Bruk av modul SG
1) Dersom EF-verifisering gjennomføres mest effektivt ved bruk av opplysninger som er samlet inn av
infrastrukturforvaltningen, oppdragsgiveren eller de berørte hovedleverandørene (f.eks. data innhentet
ved bruk av ferdsskriver eller andre måleinnretninger), skal det meldte organet ta hensyn til disse
opplysningene ved vurdering av samsvar.

6.2.2.2.

Bruk av modul SH1
1) Modul SH1 kan velges bare når den virksomheten som bidrar til det foreslåtte delsystemet som skal
verifiseres (konstruksjon, framstilling, montering og installasjon), omfattes av et kvalitetsstyringssystem
for konstruksjon, produksjon samt inspeksjon og prøving av det ferdige produktet, som er godkjent og
kontrollert av et meldt organ.

6.2.3.

Nyskapende løsninger
1) Dersom delsystemet omfatter en nyskapende løsning som nevnt i punkt 4.1, skal søkeren angi avvikene
fra de relevante punktene i TSI-en og oversende dem til Kommisjonen.
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2) I tilfelle av en positiv uttalelse vil relevant funksjons- og grensesnittspesifikasjoner og vurderingsmetoder for denne løsningen bli utviklet.
3) De relevante funksjons- og grensesnittspesifikasjonene og de tilhørende vurderingsmetodene skal
deretter innarbeides i TSI-en i forbindelse med revisjonen.
4) Kommisjonen kan tillate at den nyskapende løsningen benyttes før den innarbeides i TSI-en i
forbindelse med revisjonen, ved å gi melding om en beslutning som Kommisjonen treffer i samsvar
med artikkel 29 i direktivet.
6.2.4.

Særlige framgangsmåter for vurdering av delsystem

6.2.4.1.

Vu r d e r i n g a v f r i t t r o m s p r o f i l
1) Vurdering av frittromsprofil skal gjøres ved å anvende resultatene fra beregninger gjennomført av
infrastrukturforvaltningen eller oppdragsgiveren på grunnlag av kapittel 5, 7, 10 og vedlegg C i EN
15273-3:2009.

6.2.4.2.

Vu r d e r i n g a v s p o r a v s t a n d
1) Vurdering av sporavstand skal gjøres ved å anvende resultatene fra beregninger gjennomført av
infrastrukturforvaltningen eller oppdragsgiveren på grunnlag av kapittel 9 i EN 15273-3:2009.

6.2.4.3.

Vu r d e r i n g a v m a n g l e n d e o v e r h ø y d e
1) I punkt 4.2.5.4.1 fastslås følgende: «Det er tillatt for tog som er særlig konstruert for kjøring med større
manglende overhøyde (togsett med lavere aksellaster og tog utstyrt med et kompensasjonssystem for
manglende overhøyde), å kjøre med høyere verdier for manglende overhøyde, forutsatt at det kan
påvises at dette kan gjennomføres på en sikker måte.»
2) Det kreves ikke at en slik påvisning av sikkerhet verifiseres av et meldt organ.

6.2.4.4.

Vu r d e r i n g a v d i m e n s j o n e r e n d e v e r d i e r f o r e k v i v a l e n t k o n i s i t e t
1) Vurdering av dimensjonerende verdier for ekvivalent konisitet skal foretas ved hjelp av resultatene
av beregninger som infrastrukturforvaltningen eller oppdragsgiveren har utført på grunnlag av EN
15302:2008.

6.2.4.5.

Vu r d e r i n g a v m i n s t e v e r d i f o r g j e n n o m s n i t t l i g s p o r v i d d e
1) Målemetoden for sporvidde er gitt i avsnitt 4.2.1 i EN 13848-1:2003 + A1:2008.

6.2.4.6.

Vu r d e r i n g a v m a k s i m a l e t r y k k v a r i a s j o n e r i t u n n e l e r
1) Vurdering av maksimal trykkvariasjon i en tunnel (10 kPa-kriterium) skal foretas ved hjelp av resultatene
av beregninger gjennomført av infrastrukturforvaltningen eller oppdragsgiveren på grunnlag av alle
driftsvilkår med alle tog som er i samsvar med TSI-en for rullende materiell for høyhastighetstog og
konvensjonelle tog, og som er beregnet på hastigheter over 190 km/t i den konkrete tunnelen som skal
vurderes.
2) Inngangsparametrene som skal benyttes, skal overholde referanseverdien for togenes karakteristiske
referansetrykkbilde som fastsatt i TSI-en for lrullende materiell for høyhastighetstog.
3) De referansetverrsnittsarealene som skal tas i betraktning for samtrafikktogene, er følgende, uavhengig
av om det er et kjøretøy med eller uten trekkraft:
a) 12 m2 for kjøretøyer som er konstruert for den kinematiske referanseprofilen GC,
b) 11 m2 for kjøretøyer som er konstruert for den kinematiske referanseprofilen GB,
c) 10 m2 for kjøretøyer som er konstruert for mindre kinematiske profiler.
4) Ved vurderingen kan det tas hensyn til eventuelle konstruksjonskjennetegn som reduserer
trykkvariasjonen (tunnelinngangens form, sjakter, etc.) samt tunnelens lengde.

6.2.4.7.

Vu r d e r i n g a v g e o m e t r i i s p o r v e k s l e r o g s k i n n e k r y s s u n d e r d r i f t
1) Vurdering av sporveksler og skinnekryss i prosjekteringsfasen er nødvendig for å kontrollere at de
dimensjonerende verdiene er i samsvar med grenseverdiene for drift fastsatt i punkt 4.2.6.2.
2) Vurdering av faste skinnekryss i prosjekteringsfasen er også nødvendig for å kontrollere at kravene til
føringsløs lengde i punkt 4.2.6.3 er oppfylt.
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6.2.4.8.

Vu r d e r i n g a v n y e k o n s t r u k s j o n e r
1) Vurdering av konstruksjoner skal gjøres ved bare å kontrollere trafikklastene som er brukt under
prosjekteringen, mot minstekravene i 4.2.8.1, 4.2.8.2 og 4.2.8.3. Det kreves ikke at det meldte organet
gjennomgår konstruksjonen eller utfører beregninger. Ved gjennomgang av alfa-verdien som er brukt
under prosjekteringen i henhold til 4.2.8.1 og 4.2.8.2, er det bare påkrevd å kontrollere at verdien er i
samsvar med tabell 6.

6.2.4.9.

Vu r d e r i n g a v e k s i s t e r e n d e k o n s t r u k s j o n e r
1) Vurdering av eksisterende konstruksjoner skal gjøres ved å kontrollere at verdiene i EN-linjekategoriene
(og eventuelt lokomotivklassene), i kombinasjon med den tillatte hastigheten som er offentliggjort av
infrastrukturforvaltningen for de linjene som inneholder konstruksjonene, oppfyller kravene i vedlegg
E til denne TSI-en.

6.2.4.10.

Vu r d e r i n g a v f a s t e a n l e g g f o r v e d l i k e h o l d a v t o g
1) Vurdering av faste anlegg for vedlikehold av tog er den berørte medlemsstats ansvar.

6.2.5.

Tekniske løsninger som gir formodning om samsvar i prosjekteringsfasen

6.2.5.1.

Vu r d e r i n g a v s p o r e t s m o t s t a n d s e v n e f o r f r i e l i n j e r
1) Frie linjer med ballast anses å oppfylle kravene i punkt 4.2.7 med hensyn til sporets evne til å motstå
vertikale krefter, krefter i lengderetningen og sidekrefter dersom
a) kravene til sporkomponenter for samtrafikkomponentene skinne (5.3.1), skinnens festesystemer
(5.3.2) og sviller (5.3.3) i kapittel 5 «Samtrafikkomponenter» er oppfylt,
b) det er minst 1 500 festeinnretninger for skinnen per skinne og lengdekilometer.

6.2.5.2.

Vu r d e r i n g a v s p o r e t s m o t s t a n d s e v n e f o r s p o r v e k s l e r o g s k i n n e k r y s s
1) Sporveksler og skinnekryss i frie linjer med ballast anses å oppfylle kravene i punkt 4.2.7 med hensyn
til sporets evne til å motstå vertikale krefter, krefter i lengderetningen og krefter i sideretningen dersom
a) kravene til skinnen (5.3.1) i kapittel 5 «Samtrafikkomponenter» er oppfylt for skinnene i
sporveksler og skinnekryss, og tilsvarende sporvekseltunger og skinnekryss benyttes,
b) kravene til skinnens festesystemer (5.3.2) i kapittel 5 «samtrafikkomponenter» er oppfylt for alle
festeinnretninger, unntatt festeinnretninger som benyttes som bevegelige deler i sporveksler og
skinnekryss,
c) det finnes minst 1 500 skinnefeste per skinne og lengdekilometer, jevnt fordelt over lengden av
sporveksler og skinnekryss.

6.3.

EF-verifisering når hastighet benyttes som overgangskriterium
1) I henhold til punkt 7.4 kan en linje tas i bruk ved en lavere hastighet enn den planlagte
maksimumshastigheten. I dette punktet fastsettes kravene til EF-verifisering under slike omstendigheter.
2) Noen av grenseverdiene fastsatt i kapittel 4 avhenger av den planlagte hastigheten på linjen.
Samsvar bør vurderes ved den planlagte maksimumshastigheten; det er imidlertid tillatt å vurdere
hastighetsavhengige egenskaper ved den lavere hastigheten på tidspunktet for ibruktaking.
3) Samsvar for de andre egenskapene for den planlagte hastigheten på linjen forblir gyldig.
4) Med henblikk på å erklære samtrafikkevnen ved denne planlagte hastigheten er det først nødvendig å
vurdere samsvar for de egenskapene som midlertidig ikke overholdes, når de bringes opp på det nivået
som kreves.

6.4.

Vurdering av vedlikeholdsplan
1) I punkt 4.5 kreves det at infrastrukturforvaltningen skal ha en vedlikeholdsplan for delsystemet
«Infrastruktur» for alle konvensjonelle linjer.
2) Meldte organ skal bekrefte at vedlikeholdsdokumentasjonen finnes, og at den inneholder de punktene
som er oppført i punkt 4.5.1. Meldte organ er ikke ansvarlig for å vurdere egnetheten av de detaljerte
kravene i vedlikeholdsdokumentasjonen.
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3) Meldte organ skal vedlegge en kopi av vedlikeholdsdokumentasjonen som kreves i punkt 4.5.1 i denne
TSI-en, med de tekniske dataene nevnt i artikkel 18 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF.

6.5.

Vurdering av infrastrukturregister
1) I punkt 4.8 kreves det at infrastrukturregisteret skal inneholde en angivelse av de viktigste kjennetegnene
ved delsystemet «Infrastruktur». Meldte organ er ansvarlig for å vurdere om de nevnte kjennetegnene
er gjort tilgjengelig i infrastrukturregisteret.

6.6.

Delsystemer som inneholder samtrafikkomponenter som ikke har en EF-erklæring

6.6.1.

Vilkår
1) I overgangsperioden fastsatt i artikkel 6 i denne beslutning kan et meldt organ utstede et EFverifiseringssertifikat for et delsystem, selv om noen av samtrafikkomponentene som inngår i
delsystemet, ikke omfattes av de aktuelle EF-erklæringene om samsvar og/eller bruksegnethet i
henhold til denne TSI-en, dersom følgende tre kriterier er oppfylt:
a) Delsystemets samsvar er kontrollert av det meldte organet mot kravene i kapittel 4 og i forhold
til kapittel 6.2 til 7 (unntatt 7.6 «Særtilfeller») i denne TSI-en. Det kreves heller ikke at
samtrafikkomponentene er i samsvar med kapittel 5 og 6.1.
b) De samtrafikkomponentene som ikke omfattes av den aktuelle EF-erklæringen om samsvar og/
eller bruksegnethet, skal ha vært brukt i et delsystem som allerede er godkjent og tatt i bruk i minst
én av medlemsstatene før denne TSI-en trer i kraft.
2) EF-erklæringer om samsvar og/eller bruksegnethet skal ikke utarbeides for samtrafikkomponenter som
vurderes på denne måten.

6.6.2.

Dokumentasjon
1) Det skal framgå klart av EF-verifiseringssertifikatet for delsystemet hvilke samtrafikkomponenter det
meldte organet har vurdert som ledd i verifiseringen av delsystemet.
2) Følgende skal framgå klart av EF-verifiseringserklæringen for delsystemet:
a) hvilke samtrafikkomponenter som er vurdert som del av delsystemet,
b) en bekreftelse på at delsystemet inneholder samtrafikkomponenter som er identiske med dem som
er verifisert som del av delsystemet,
c) årsaken(e) til at produsenten ikke har framlagt en EF-erklæring om samsvar og/eller bruksegnethet
for disse samtrafikkomponentene før de ble innlemmet i delsystemet, herunder anvendelsen av
nasjonale regler som er meddelt i samsvar med artikkel 17 i direktiv 2008/57/EF.

6.6.3.

Vedlikehold av delsystemer som er sertifisert i henhold til punkt 6.6.1
1) I og etter overgangsperioden, og inntil delsystemet er oppgradert eller fornyet (samtidig som det tas
hensyn til medlemsstatenes beslutning om anvendelse av TSI-er), kan det organet som er ansvarlig
for vedlikeholdet, på eget ansvar benytte samtrafikkomponenter som ikke er har en EF-erklæring
om samsvar og/eller bruksegnethet, som erstatninger (reservedeler) som ledd i vedlikeholdet av
delsystemet, forutsatt at de er av samme type.
2) Uansett må organet med ansvar for vedlikeholdet sikre at komponenter som brukes ved utskifting i
forbindelse med vedlikehold, er egnet til den bruken de får, brukes til det de er bestemt for, og gjør
det mulig å oppnå samtrafikkevne i jernbanesystemet, samtidig som de oppfyller de grunnleggende
kravene. Slike komponenter må være sporbare og sertifisert i samsvar med nasjonale eller internasjonale
regler eller i samsvar med regler for god praksis som er allment anerkjent i jernbanesektoren.

7.

GJENNOMFØRING AV TSI-EN FOR INFRASTRUKTUR

7.1.

Anvendelse av denne TSI-en på konvensjonelle jernbanelinjer
1) Kapittel 4 til 6 og eventuelle særlige bestemmelser i punkt 7.2-7.6 nedenfor får full anvendelse på de
linjene som omfattes av denne TSI-ens geografiske virkeområde, og som tas i bruk som samtrafikklinjer
når denne TSI-en er trådt i kraft.
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2) Medlemsstatene skal utvikle en nasjonal overgangsstrategi, der det for TEN-linjene spesifiseres hvilke
elementer i delsystemet «Infrastruktur» som er nødvendige for samtrafikktjenester (f.eks. spor, sidespor,
stasjoner, skiftestasjoner), og som derfor må oppfylle kravene i denne TSI-en. Overgangsstrategien skal
omfatte planer for fornyelse og oppgradering. Når medlemsstatene spesifiserer disse elementene, skal
de vurdere sammenhengen i hele systemet.
7.2.

Anvendelse av denne TSI-en på nye konvensjonelle jernbanelinjer
1) Nye TEN-hovedlinjer (type IV) skal oppfylle kravene for TSI-linjekategori IV-P, IV-F eller IV-M.
2) Nye andre TEN-linjer (type VI) skal oppfylle kravene for TSI-linjekategori VI-P, VI-F eller VI-M.
Linjen kan også oppfylle kravene for henholdsvis TSI-linjekategori IV-P, IV-F eller IV-M.
3) I denne TSI menes med en «ny linje» en linje som opprettes der det for tiden ikke finnes en linje.
4) Følgende situasjoner, der formålet er f.eks. å øke hastigheten eller kapasiteten, kan anses som
oppgradering av en linje snarere enn bygging av en ny:
a) endring av linjeføringen på deler av en eksisterende strekning,
b) bygging av et kryssingsspor,
c) utvidelse av en eksisterende strekning med ett eller flere spor, uansett avstand mellom de
opprinnelige og de nye sporene.

7.3.

Anvendelse av denne TSI-en på eksisterende konvensjonelle jernbanelinjer
Fire muligheter for anvendelse av denne TSI-en er relevante.

7.3.1.

Oppgradering av en linje
1) I samsvar med artikkel 2 bokstav m) i direktiv 2008/57/EF menes med «oppgradering» ethvert større
endringsarbeid på et delsystem eller en del av et delsystem som forbedrer delsystemets generelle
yteevne.
2) Delsystemet «Infrastruktur» for en linje anses som oppgradert når minst ytelsesparametrene aksellast
og profil i henhold til punkt 4.2.2 er overholdt. I disse tilfellene skal medlemsstatene kontrollere at
dokumentasjonen omhandlet i artikkel 20 nr. 1 i direktiv 2008/57/EF oppfyller følgende krav:
(2.1) Oppgradering av eksisterende TEN-hovedlinjer skal være i samsvar med kravene til TSIlinjekategori V-P, V-F og V-M. (En oppgradering til kravene som gjelder for linjetype IV, er
tillatt.)
(2.2) Oppgradering av eksisterende hovedlinjer i TEN-nettet skal være i samsvar med kravene til TSIlinjekategori VII-P, VII-F eller VII-M. (En oppgradering til kravene som gjelder for linjetype IV
er tillatt.)
(2.3) For andre TSI-parametrer avgjør medlemsstaten i henhold til artikkel 20 nr. 1 i direktiv 2008/57/
EF i hvilken grad TSI-en skal gjelde for prosjektet.
3) Dersom artikkel 20 nr. 2 i direktiv 2008/57/EF får anvendelse fordi oppgraderingen må godkjennes før
den tas i bruk, skal medlemsstaten avgjøre hvilke av kravene i TSI-en som må oppfylles, samtidig som
den tar hensyn til overgangsstrategien nevnt i punkt 7.1.
4) Dersom artikkel 20 nr. 2 i direktiv 2008/57/EF ikke får anvendelse fordi oppgraderingen ikke må
godkjennes før den tas i bruk, anbefales samsvar med denne TSI-en. Dersom samsvar ikke kan oppnås,
skal oppdragsgiver underrette medlemsstatene om årsakene til dette.
5) Dersom et prosjekt omfatter elementer som ikke er i samsvar med TSI-en, bør framgangsmåtene for
samsvarsvurdering og EF-verifisering avtales med medlemsstaten.

7.3.2.

Fornyelse av en linje
1) I samsvar med artikkel 2 bokstav n) i direktiv 2008/57/EF menes med «fornyelse» ethvert større
utskiftingsarbeid på et delsystem eller en del av et delsystem som ikke endrer delsystemets generelle
yteevne.
2) For dette formål bør større utskiftinger tolkes som et prosjekt der elementer på en linje eller deler av
en linje systematisk skiftes ut i samsvar med den nasjonale overgangsplanen. Fornyelse skiller seg
fra en utskifting som ledd i vedlikehold, omhandlet i oppnå en linje som oppfyller kravene i TSI-en.
punkt 7.3.3 nedenfor, ved at en fornyelse gjør det mulig å En fornyelse er i praksis det samme som en
oppgradering, men uten at det skjer en endring i ytelsesparametrene.
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3) Dersom artikkel 20 nr. 2 i direktiv 2008/57/EF får anvendelse fordi fornyelsen må godkjennes før den
tas i bruk, skal medlemsstaten avgjøre hvilke av kravene i TSI-en som må oppfylles, samtidig som den
tar hensyn til overgangsstrategien nevnt i punkt 7.1.
4) Dersom artikkel 20 nr. 2 i direktiv 2008/57/EF ikke får anvendelse fordi fornyelsen ikke må godkjennes
før den tas i bruk, anbefales samsvar med denne TSI-en. Dersom samsvar ikke kan oppnås, skal
oppdragsgiver underrette medlemsstatene om årsakene til dette.
5) Dersom et prosjekt omfatter elementer som ikke er i samsvar med TSI-en, bør framgangsmåtene for
samsvarsvurdering og EF-verifisering avtales med medlemsstaten.
7.3.3.

Utskifting som ledd i vedlikehold
1) Når deler av et delsystem på en linje vedlikeholdes, kreves ikke en formell verifisering og
ibruktakingstillatelse i samsvar med denne TSI-en. Utskiftinger som ledd i vedlikehold bør imidlertid
så langt det er praktisk mulig, gjennomføres i samsvar med kravene i denne TSI-en.
2) Målet bør være at utskiftinger som ledd i vedlikehold gradvis bidrar til utviklingen av en samtrafikklinje.
3) For å få en viktig del av delsystemet «infrastruktur» til gradvis å utvikle seg i retning av samtrafikkevne
bør en gruppe grunnleggende parametrer alltid tilpasses sammen. Det dreier seg om følgende grupper:
a) trasering,
b) sporparametrer,
c) sporveksler og skinnekryss,
d) sporets evne til å motstå påførte belastninger,
e) konstruksjoners evne til å motstå trafikkbelastninger,
f)

plattformer.

4) I slike tilfeller må det tas hensyn til det faktum at ingen av disse elementene alene og hver for seg kan
sikre samsvar med helheten: Et delsystems samsvar kan fastslås bare for systemet som helhet, dvs. når
alle elementene er i samsvar med TSI-en.
7.3.4.

Eksisterende linjer som ikke omfattes av et fornyelses- eller oppgraderingsprosjekt
1) Det er mulig at et eksisterende delsystem tillater kjøring med kjøretøyer som er i samsvar med
TSI-en, samtidig som de oppfyller de grunnleggende kravene i direktiv 2008/57/EF. I så fall bør
infrastrukturforvaltningen på frivillig grunnlag kunne utfylle infrastrukturregisteret fastsatt i artikkel
35 i direktiv 2008/57/EF i samsvar med vedlegg D i denne TSI-en.
2) Framgangsmåten som skal brukes for å påvise graden av samsvar med de grunnleggende parametrene
i TSI-en skal fastsettes i den spesifikasjonen for infrastrukturregisteret som Kommisjonen skal vedta i
samsvar med nevnte artikkel.

7.4.

Hastighet som overgangskriterium
1) Det er tillatt å ta i bruk en linje som samtrafikklinje ved en lavere hastighet enn den planlagte
maksimumshastigheten for linjen. I så fall bør imidlertid linjen ikke konstrueres på en måte som hindrer
framtidig bruk av den planlagte maksimumshastigheten for linjen.
2) Avstanden mellom sporene skal f.eks. egne seg for den planlagte maksimumshastigheten, men
overhøyden må være tilpasset den hastigheten som gjelder på det tidspunktet linjen tas i bruk.
3) Krav til samsvarsvurdering under disse omstendighetene er fastsatt i punkt 6.3.

7.5.

Forenlighet mellom infrastruktur og rullende materiell
1) Rullende materiell som oppfyller kravene i TSI-en «Rullende materiell», er ikke automatisk forenlig
med alle linjer som oppfyller kravene i denne TSI-en «Infrastruktur». Et kjøretøy med GC-profil er for
eksempel ikke forenlig med en tunnel med GB-profil.
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2) Utformingen av TSI-linjekategoriene som er definert i kapittel 4, er normalt kompatibel med
drift av kjøretøyer som er kategorisert i samsvar med EN 15528:2008, ved hastigheter opp til
maksimumshastigheten angitt i vedlegg E. Det kan imidlertid være en risiko for at de dynamiske
virkningene, herunder resonans i visse broer, kan bli for store, noe som ytterligere kan påvirke
kompatibiliteten mellom kjøretøyer og infrastruktur.
3) På grunnlag av særskilte driftsscenarioer avtalt mellom infrastrukturforvaltningen og jernbaneforetaket
kan det gjennomføres kontroller for å påvise kompatibilitet for kjøretøyer som kjøres ved hastigheter
over maksimumshastigheten angitt i vedlegg E.
4) Som fastsatt i punkt 4.2.2 i denne TSI-en er det tillatt å utforme nye og oppgraderte linjer på en slik
måte at de også passer til større profiler, høyere aksellaster, høyere hastigheter og lengre tog enn dem
som er spesifisert.
7.6.

Særtilfeller
Følgende særtilfeller kan anvendes på bestemte jernbanenett. Disse særtilfellene klassifiseres som
a) «P»-tilfeller:

permanente tilfeller,

b) «T»-tilfeller:

midlertidige tilfeller, der det anbefales at målsystemet virkeliggjøres innen 2020 (et
mål fastsatt i vedtak nr. 1692/96/EF, endret ved vedtak nr. 884/2004/EF(1).

Særtilfellene fastsatt i punkt 7.6.1-7.6.13 bør leses i sammenheng med de relevante avsnittene i kapittel 4.
Med mindre annet er angitt (for eksempel dersom det foreligger et tilleggskrav), skal særtilfellene erstatte
de tilsvarende kravene i kapittel 4. Dersom kravet i det relevante avsnittet i kapittel 4 ikke er gjenstand for
et særtilfelle, er disse kravene ikke gjentatt i punkt 7.6.1-7.6.13 og gjelder fortsatt uendret.
7.6.1.

Særtrekk ved det estiske jernbanenettet
Særtilfellene for sporviddesystemet 1 520/1 524 mm er et åpent punkt.

7.6.2.

Særtrekk ved det finske jernbanenettet

7.6.2.1.

Frittromsprofil (4.2.4.1)
P-tilfeller
Alle TSI-linjekategorier — nr. 1 og 2
1) Frittromsprofilen skal fastsettes på grunnlag av profil FIN 1.
2) Beregninger av frittromsprofil skal gjøres ved hjelp av den statiske eller kinematiske metoden i samsvar
med kravene i avsnitt D.4.4 i EN 15273-3:2009 vedlegg D.

7.6.2.2.

Minsteradius for horisontal kurve (4.2.4.4)
P-tilfeller
Alle TSI-linjekategorier — nr. 4
4) S-kurver med en radius på mellom 150 m og 300 m skal utformes i samsvar med nasjonale regler som
er meddelt for dette formål, for å hindre bufferlåsing.

7.6.2.3.

Nominell sporvidde (4.2.5.1)
P-tilfeller
Alle TSI-linjekategorier — nr. 1
1) Den nominelle sporvidden er 1 524 mm.

7.6.2.4.

Dimensjonerende verdier for ekvivalent konisitet (4.2.5.5.1)
P-tilfeller
Alle TSI-linjekategorier — nr. 2
2) For den nominelle sporvidden på 1 524 mm skal beregningen gjennomføres med følgende hjulsett og
med de angitte sporviddene (simulert i henhold til EN 15302:2008):
a) S 1002 som definert i EN 13715:2006, vedlegg C, med SR = 1 505 mm,
b) S 1002 som definert i EN 13715:2006, vedlegg C, med SR = 1 511 mm,

_______________
(1) EUT L 167 av 30.4.2004, s. 1.
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c) GV 1/40 som definert i EN 13715:2006, vedlegg B, med SR = 1 505 mm,
d) GV 1/40 som definert i EN 13715:2006, vedlegg B, med SR = 1 511 mm,
e) EPS som definert i EN 13715:2006, vedlegg D, med SR = 1 505 mm.
7.6.2.5.

Krav til kontroll av ekvivalent konisitet under drift (4.2.5.5.2)
P-tilfeller
Alle TSI-linjekategorier — tabell 5
Tabell 14
Minste gjennomsnittlige sporvidde under drift på rette spor og i kurver med radius R > 10 000 m

7.6.2.6.

Hastighetsområde
(km/t)

Gjennomsnittlig sporvidde (mm) over 100 m

v ≤ 60

Vurdering ikke påkrevd

60 < v ≤ 160

1519

160 < v ≤ 200

1519

Geometri i sporveksler og skinnekryss under drift (4.2.6.2)
P-tilfeller
Alle TSI-linjekategorier — nr. 2
2) De tekniske egenskapene for sporveksler og skinnekryss ved en nominell sporvidde på 1524 mm skal
oppfylle følgende krav:
a) Maksimumsverdi for fri hjulpassasje i sporveksler: 1 469 mm.
b) Minimumsverdi for ledevidde i enkle skinnekryss: 1 478 mm.
c) Maksimumsverdi for fri hjulpassasje ved krysspiss: 1 440 mm.
d) Maksimumsverdi for fri hjulpassasje ved inngang mot ledeskinne/vingeskinne: 1 469 mm.
e) Maksimal overhøyde på ledeskinnen er 55 mm.
Tilleggskravene i a) og b) gjelder uendret.

7.6.3.

Særtrekk ved det greske jernbanenettet

7.6.3.1.

Ytelsesparametrer (4.2.2)
P-tilfeller
Alle TSI-linjekategorier — nr. 2, 6 og 7
2) Nye og oppgraderte 1 000 mm-linjer (på Peloponnes) på det transeuropeiske jernbanesystem for
konvensjonelle tog skal utformes for en profil i samsvar med nasjonale regler meddelt for dette formål
og for en aksellast på 14 t.
6) De faktiske ytelsesparametrene for hvert sporavsnitt for 1 000 mm-linjene (på Peloponnes) skal
offentliggjøres i infrastrukturregisteret.
7) Opplysningene om aksellast skal offentliggjøres sammen med den tillatte hastigheten.

7.6.3.2.

Frittromsprofil (4.2.4.1)
P-tilfeller
Alle TSI-linjekategorier — nr. 1 og 2
1) Frittromsprofilen for 1 000 mm-linjene (på Peloponnes) skal fastsettes i samsvar med nasjonale regler
meddelt for dette formål.
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7.6.3.3.

Sporavstand (4.2.4.2)
P-tilfeller
Alle TSI-linjekategorier — nr. 1 og 2
1) Avstanden mellom sporene for 1 000 mm-linjene (på Peloponnes) skal fastsettes i samsvar med
nasjonale regler meddelt for dette formål.

7.6.3.4.

Største helling (4.2.4.3)
P-tilfeller
TSI-linjekategori IV-F, IV-M, VI-F og VI-M — nr. 3 og 4
3) En helling på høyst 20 mm/m tillates for hovedspor i prosjekteringsfasen.

7.6.3.5.

Minsteradius for horisontal kurve (4.2.4.4)
P-tilfeller
Alle TSI-linjekategorier — nr. 2
2) For hensettingsspor eller sidespor skal minsteradien for horisontale kurver for 1 000 mm-linjene (på
Peloponnes) være minst 110 m.

7.6.3.6.

Minsteradius for vertikal kurve (4.2.4.5)
P-tilfeller
Alle TSI-linjekategorier — nr. 1
1) Den vertikale justeringen for hensettings- og servicespor for 1 000 mm-linjene (på Peloponnes) skal
ikke omfatte kurver med mindre radius enn 500 m for en forhøyning eller en fordypning.

7.6.3.7.

Nominell sporvidde (4.2.5.1)
P-tilfeller
Alle TSI-linjekategorier — nr. 1
1) Den nominelle sporvidden skal være enten 1 435 mm eller 1 000 mm.

7.6.3.8.

Geometri i sporveksler og skinnekryss under drift (4.2.6.2)
P-tilfeller
Alle TSI-linjekategorier — nr. 2
2) Ved en nominell sporvidde på 1 000 mm (på Peloponnes) skal de tekniske egenskapene for sporveksler
og kryss oppfylle følgende krav:
a) Maksimumsverdi for fri hjulpassasje i sporveksler: 946 mm.
b) Minimumsverdi for ledevidde i enkle skinnekryss: 961 mm.
c) Maksimumsverdi for fri hjulpassasje ved krysspiss: ikke relevant.
d) Maksimumsverdi for fri hjulpassasje ved inngang mot ledeskinne/vingeskinne: 943 mm.
Tilleggskravene i a) og b) gjelder uendret.

7.6.3.9.

Sporets evne til å motstå vertikale belastninger (4.2.7.1)
P-tilfeller
Alle TSI-linjekategorier — punkt a)
a) Sporet for 1 000 mm-linjene (på Peloponnes), herunder sporveksler og skinnekryss, skal utformes for
å motstå minst den største aksellasten på 14 t.

25.8.2016

25.8.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

7.6.3.10.

Nye broers evne til å motstå trafikklaster (4.2.8.1) — vertikale belastninger
(4.2.8.1.1)
P-tilfeller
Alle TSI-linjekategorier — bare for nye konstruksjoner på nye eller eksisterende linjer — nr. 3
3) Verdien av alfa (a) for 1 000 mm-linjer (på Peloponnes) skal være lik eller større enn 0,75.

7.6.4.

Særtrekk ved det irske jernbanenettet

7.6.4.1.

Y t e l s e s p a r a m e t r e r ( 4 . 2 . 2 ) — n r. 2 — t a b e l l 3 , k o l o n n e « t o g l e n g d e »
2) Nye og oppgraderte linjer på det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog skal utformes
for passasjertog med en lengde på minst 215 m og for godsvogner med en lengde på minst 350 m, i
samsvar med nasjonale regler meddelt for dette formål.

7.6.4.2.

Frittromsprofil (4.2.4.1)
P-tilfeller
TSI-linjekategori IV-P, IV-F, IV-M, VI-P, VI-F og VI-M — nr. 1 og 2
1) Frittromsprofilen skal fastsettes på grunnlag av den ensartede profilen IRL 1 i samsvar med nasjonale
regler meddelt for dette formål.
TSI-linjekategori V-P, V-F, V-M, VII-P, VII-F og VII-M — nr. 1 og 2
1) Frittromsprofilen skal fastsettes på grunnlag av den ensartede profilen IRL 2 i samsvar med nasjonale
regler meddelt for dette formål.

7.6.4.3.

Sporavstand (4.2.4.2)
P-tilfeller
TSI-linjekategori IV-P, IV-F, IV-M, VI-P, VI-F og VI-M — nr. 1 og 2
1) Minsteavstanden mellom sporene skal fastsettes på grunnlag av profil IRL 1 i samsvar med nasjonale
regler meddelt for dette formål.
TSI-linjekategori V-P, V-F, V-M, VII-P, VII-F og VII-M — nr. 1 og 2
1) Minsteavstanden mellom sporene skal fastsettes på grunnlag av profil IRL 2 i samsvar med nasjonale
regler meddelt for dette formål.

7.6.4.4.

Nominell sporvidde (4.2.5.1)
P-tilfeller
Alle TSI-linjekategorier — nr. 1
1) Den nominelle sporvidden er 1 600 mm.

7.6.4.5.

Dimensjonerende verdier for ekvivalent konisitet (4.2.5.5.1)
P-tilfeller
Alle TSI-linjekategorier — nr. 2
2) For den nominelle sporvidden på 1 600 mm skal beregningen gjennomføres med følgende hjulsett og
med de angitte sporviddene (simulert i samsvar med EN 15302:2008):
a) S 1002 som definert i EN 13715:2006, vedlegg C, med SR = 1 585 mm,
b) S 1002 som definert i EN 13715:2006, vedlegg C, med SR = 1 591 mm,
c) GV 1/40 som definert i EN 13715:2006, vedlegg B, med SR = 1 585 mm,
d) GV 1/40 som definert i EN 13715:2006, vedlegg B, med SR = 1 591 mm,
e) EPS som definert i EN 13715:2006, vedlegg D, med SR = 1 585 mm.
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Krav til kontroll av ekvivalent konisitet under drift (4.2.5.5.2)
P-tilfeller
Alle TSI-linjekategorier — tabell 5
Tabell 15
Minste gjennomsnittlige sporvidde under drift på rette spor og i kurver med radius R > 10 000 m

7.6.4.7.

Hastighetsområde
(km/t)

Gjennomsnittlig sporvidde (mm) over 100 m

v ≤ 60

Vurdering ikke påkrevd

60 < v ≤ 160

1 595

160 < v ≤ 200

1 595

Geometri i sporveksler og skinnekryss under drift (4.2.6.2)
P-tilfeller
Alle TSI-linjekategorier — nr. 2
2) De tekniske egenskapene for sporveksler og skinnekryss for en nominell sporvidde på 1 600 mm skal
være i samsvar med følgende driftsverdier:
a) Maksimumsverdi for fri hjulpassasje i sporveksler: 1 546 mm.
b) Minimumsverdi for ledevidde i enkle skinnekryss: 1 556 mm.
c) Maksimumsverdi for fri hjulpassasje ved krysspiss: 1 521 mm.
d) Maksimumsverdi for fri hjulpassasje ved inngang mot ledeskinne/vingeskinne: 1 546 mm.
Tilleggskravene i a) og b) gjelder uendret.

7.6.5.

Særtrekk ved det latviske jernbanenettet
Særtilfellene for sporviddesystemet 1 520/1 524 mm er et åpent punkt.

7.6.6.

Særtrekk ved det litauiske jernbanenettet
Særtilfellene for sporviddesystemet 1 520/1 524 mm er et åpent punkt.

7.6.7.

Særtrekk ved det polske jernbanenettet

7.6.7.1.

Frittromsprofil (4.2.4.1)
P-tilfeller
Alle TSI-linjekategorier — nr. 1 og 2
1) Konstruksjonsprofilen for 1 520 mm-linjene skal fastsettes i samsvar med nasjonale regler meddelt for
dette formål.

7.6.7.2.

Nominell sporvidde (4.2.5.1)
P-tilfeller
Alle TSI-linjekategorier — nr. 3
3) For linjer som brukes til å betjene internasjonal trafikk til/fra stater med 1520/1524 mm-jernbane,
tillates en nominell sporvidde på 1 520 mm.

7.6.7.3.

Dimensjonerende verdier for ekvivalent konisitet (4.2.5.5.1)
P-tilfeller
Alle TSI-linjekategorier — nr. 2
2) For den nominelle sporvidden på 1 520 mm skal beregningen gjennomføres med følgende hjulsatser og
med de angitte sporviddene (simulert i samsvar med EN 15302:2008):
a) S 1002 som definert i EN 13715:2006, vedlegg C, med SR = 1 503 mm,
b) S 1002 som definert i EN 13715:2006, vedlegg C, med SR = 1 509 mm,
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c) GV 1/40 som definert i EN 13715:2006, vedlegg B, med SR = 1503 mm,
d) GV 1/40 som definert i EN 13715:2006, vedlegg B, med SR = 1509 mm,
e) EPS som definert i EN 13715:2006, vedlegg D, med SR = 1503 mm.
7.6.7.4.

Krav til kontroll av ekvivalent konisitet under drift (4.2.5.5.2)
P-tilfeller
Alle TSI-linjekategorier — tabell 5
Tabell 16
Minste gjennomsnittlige sporvidde under drift på rette spor og i kurver med radius R > 10 000 m
for 1 520 mm-linjer

7.6.7.5.

Hastighetsområde
(km/t)

Gjennomsnittlig sporvidde (mm) over 100 m

v ≤ 120

Vurdering ikke påkrevd

120 < v ≤ 160

1515

160 < v ≤ 200

1515

Geometri i sporveksler og skinnekryss under drift (4.2.6.2)
P-tilfeller
Alle TSI-linjekategorier — nr. 2
2) De tekniske egenskapene for sporveksler og skinnekryss ved en nominell sporvidde på 1 520 mm skal
være i samsvar med følgende driftsverdier:
a) Maksimumsverdi for fri hjulpassasje i sporveksler: 1 460 mm.
b) Minimumsverdi for ledevidde i enkle skinnekryss: 1 476 mm.
c) Maksimumsverdi for fri hjulpassasje ved krysspiss: 1 436 mm.
d) Maksimumsverdi for fri hjulpassasje ved inngang mot ledeskinne/vingeskinne: 1 460 mm.
Tilleggskravene i a) og b) gjelder uendret.

7.6.7.6.

Maksimal føringsløs lengde i faste skinnekryss (4.2.6.3)
P-tilfeller
Alle TSI-linjekategorier — nr. 1
1) For systemer med en sporvidde på 1 520 mm skal den største dimensjonerende verdien for føringsløs
lengde tilsvare et 1:9 (tgα = 0,11, α = 6°20’) dobbelt skinnekryss med en ledeskinne som er forhøyet
minst 44 mm og forbundet med en hjuldiameter på over 330 mm på rette hovedspor.

7.6.8.

Særtrekk ved det portugisiske jernbanenettet

7.6.8.1.

Frittromsprofil (4.2.4.1)
P-tilfeller
Alle TSI-linjekategorier — nr. 1 og 2
Frittromsprofilen skal fastsettes på grunnlag av referansekonturene CPb, CPb+ eller CPc.
Beregninger av konstruksjonsprofilen skal gjøres ved hjelp av den kinematiske metoden i samsvar med
kravene i avsnitt D.4.3 i EN 15273-3:2009, vedlegg D.
For sporsystemet med tre skinner skal frittromsprofilen fastsettes på grunnlag av referansekonturen CPb+,
sentrert på sporvidden 1 668 mm.
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Nominell sporvidde (4.2.5.1)
P-tilfeller
Alle TSI-linjekategorier — nr. 1
1) Den nominelle sporvidden skal være 1 668 mm, 1 435 mm eller begge dersom linjen er utstyrt med
sporsystem med tre skinner.

7.6.8.3.

Dimensjonerende verdier for ekvivalent konisitet (4.2.5.5.1)
P-tilfeller
Alle TSI-linjekategorier — nr. 2
2) For den nominelle sporvidden på 1 668 mm skal beregningen gjennomføres med følgende hjulsett og
med de angitte sporviddene (simulert i samsvar med EN 15302:2008):
a) S 1002 som definert i EN 13715:2006, vedlegg C, med SR = 1 653 mm,
b) S 1002 som definert i EN 13715:2006, vedlegg C, med SR = 1659 mm,
c) GV 1/40 som definert i EN 13715:2006, vedlegg B, med SR = 1653 mm,
d) GV 1/40 som definert i EN 13715:2006, vedlegg B, med SR = 1659 mm,
e) EPS som definert i EN 13715:2006, vedlegg D, med SR = 1653 mm.

7.6.8.4.

Krav til kontroll av ekvivalent konisitet under drift (4.2.5.5.2)
P-tilfeller
Alle TSI-linjekategorier — tabell 5

Tabell 17
Minste gjennomsnittlige sporvidde under drift på rette spor og i kurver med radius R >
10 000 m

7.6.8.5.

Hastighetsområde
(km/t)

Gjennomsnittlig sporvidde (mm) over 100 m

v ≤ 60

Vurdering ikke påkrevd

60 < v ≤ 160

1663

160 < v ≤ 200

1663

Geometri i sporveksler og skinnekryss under drift (4.2.6.2)
P-tilfeller
Alle TSI-linjekategorier — nr. 2
De tekniske egenskapene for sporveksler og skinnekryss ved en nominell sporvidde på 1 668 mm skal være
i samsvar med følgende driftsverdier:
a) Maksimumsverdi for fri hjulpassasje i sporveksler: 1 613 mm.
b) Minimumsverdi for ledevidde i enkle skinnekryss: 1 624 mm.
c) Maksimumsverdi for fri hjulpassasje ved krysspiss: 1 589 mm.
d) Maksimumsverdi for fri hjulpassasje ved inngang mot ledeskinne/vingeskinne: 1 613 mm.
Tilleggskravene i a) og b) gjelder uendret.
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7.6.9.

Særtrekk ved det rumenske jernbanenettet

7.6.9.1.

Geometri i sporveksler og skinnekryss under drift (4.2.6.2)
P-tilfeller
Alle TSI-linjekategorier — nr. 2 f)
2) f)

De tekniske egenskapene for sporveksler og skinnekryss skal oppfylle et krav til minste sporrilledybde
på 38 mm.

7.6.10.

Særtrekk ved det spanske jernbanenettet

7.6.10.1.

Frittromsprofil (4.2.4.1)
P-tilfeller
TSI-linjekategori V-P, V-F, V-M, VII-P, VII-F og VII-M — nr. 1 og 2
1) Frittromsprofilen skal fastsettes på grunnlag av profilen GHE16 i samsvar med nasjonale regler meddelt
for dette formål.
Alle TSI-linjekategorier — nr. 4
4) Frittromsprofilen for sporvidder på 1 435 mm og sporvidder på 1 668 mm for alle sporavsnitt med tre
skinner skal offentliggjøres i infrastrukturregisteret.

7.6.10.2.

Sporavstand (4.2.4.2)
P-tilfeller
TSI-linjekategori IV-P, IV-F, IV-M, VI-P, VI-F og VI-M — nr. 1 og 2
1) Avstanden mellom sporene for linjer med sporvidde 1 668 mm og 1 435 mm avhenger av største tillatte
hastighet på linjen.

Tabell 18
Sporavstand på det spanske jernbanenettet
Hastighet
(km/t)

Sporavstand
(mm)

v ≤ 140

3808

140 < v ≤ 160

3920

160 < v ≤ 200

4000

I begrunnede tilfeller kan avstanden mellom sporene reduseres til den neste lavere verdien i tabellen, og på
linjer med hastigheter på under 100 km/t kan den i ekstreme tilfeller reduseres til 3 674 mm.
TSI-linjekategori V-P, V-F, V-M, VII-P, VII-F og VII-M — nr. 1 og 2
1) Minimumsavstanden mellom sporene for linjer med sporvidde 1 668 mm og 1 435 mm er 3 808 mm.
På linjer med hastigheter under 100 km/t kan avstanden reduseres til 3 674 mm.
Dersom den valgte avstanden mellom sporene er mindre enn 3 808 mm, skal det påvises at det er sikker
klaring mellom passerende tog.
7.6.10.3.

Største helling (4.2.4.3)
P-tilfeller
TSI-linjekategori IV-F, IV-M, VI-F og VI-M — nr. 3 og 4
3) En helling på høyst 20 mm/m tillates for hovedspor i prosjekteringsfasen.
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Nominell sporvidde (4.2.5.1)
P-tilfeller
Alle TSI-linjekategorier — nr. 1 og 3
1) Den nominelle sporvidden skal være enten 1 668 mm eller 1 435 mm.
3) Den nominelle sporvidden for spor med tre skinner skal være 1 435 mm og 1 668 mm.

7.6.10.5.

Dimensjonerende verdier for ekvivalent konisitet (4.2.5.5.1)
Alle TSI-linjekategorier — nr. 2
2) For den nominelle sporvidden på 1 668 mm skal beregningen gjennomføres med følgende hjulsett og
med de angitte sporviddene (simulert i samsvar med EN 15302:2008):
a) S 1002 som definert i vedlegg C til EN 13715:2006, med SR = 1653 mm
b) S 1002 som definert i vedlegg C til EN 13715:2006, med SR = 1659 mm
c) GV 1/40 som definert i vedlegg B til EN 13715:2006, med SR = 1653 mm,
d) GV 1/40 som definert i vedlegg B til EN 13715:2006, med SR = 1659 mm,
e) EPS som definert i vedlegg D til EN 13715:2006, med SR = 1 653 mm.

7.6.10.6.

Krav til kontroll av ekvivalent konisitet under drift (4.2.5.5.2)
P-tilfeller
Alle TSI-linjekategorier — tabell 5
Tabell 19
Minste gjennomsnittlige sporvidde under drift på rette spor og i kurver med radius R > 10 000 m

7.6.10.7.

Hastighetsområde
(km/t)

Gjennomsnittlig sporvidde (mm) over 100 m

v ≤ 60

Vurdering ikke påkrevd

60 < v ≤ 160

1663

160 < v ≤ 200

1663

Geometri i sporveksler og skinnekryss under drift (4.2.6.2)
P-tilfeller
Alle TSI-linjekategorier — nr. 2
De tekniske egenskapene for sporveksler og skinnekryss ved en nominell sporvidde på 1668 mm skal være
i samsvar med følgende driftsverdier:
a) Maksimumsverdi for fri hjulpassasje i sporveksler: 1 618 mm.
b) Minimumsverdi for ledevidde i enkle skinnekryss: 1 626 mm.
c) Maksimumsverdi for fri hjulpassasje ved krysspiss: 1 590 mm.
d) Maksimumsverdi for fri hjulpassasje ved inngang mot ledeskinne/vingeskinne: 1 620 mm.
Tilleggskravene i a) og b) gjelder uendret.

7.6.11.

Særtrekk ved det svenske jernbanenettet
På infrastruktur med direkte forbindelse med det finske jernbanenettet og for infrastruktur i havner kan
særtrekkene ved det finske jernbanenettet, spesifisert i punkt 7.6.2 i denne TSI-en, anvendes.

7.6.12.

Særtrekk ved Det forente kongerikes jernbanenett for Storbritannia

7.6.12.1.

Ytelsesparametrer (4.2.2)
P-tilfeller
Alle TSI-linjekategorier — nr. 7
7) I de offentliggjorte opplysningene om aksellast skal RA («Route Availability»)-nummeret (fastsatt i
samsvar med den nasjonale tekniske forskriften meddelt for dette formål) anvendes, sammen med den
tillatte hastigheten.
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Dersom den lastbærende evnen for et sporavsnitt overstiger verdiene for RA-numrene, kan det gis ytterligere
opplysninger der den lastbærende evnen defineres.
7.6.12.2.

Frittromsprofil (4.2.4.1)
P-tilfeller
TSI-linjekategori V-P, V-F, V-M, VII-P, VII-F og VII-M — nr. 1 og 2
1) For oppgradering eller fornyelse av konvensjonelle linjer med hensyn til frittromsprofil avhenger
frittromsprofilen som skal oppnås, av det aktuelle prosjektet.
Profilene skal anvendes i samsvar med den nasjonale tekniske forskriften meddelt for dette formål.

7.6.12.3.

Sporavstand (4.2.4.2)
P-tilfeller
TSI-linjekategori V-P, V-F, V-M, VII-P, VII-F og VII-M — nr. 1 og 2
1) På rette spor og på kurvede spor med en radius på 400 m eller mer skal den nominelle avstanden
mellom sporene være 3 400 mm.
Dersom topografiske begrensninger gjør det umulig å oppnå en nominell avstand mellom sporene på
3 400 mm, er det tillatt å redusere avstanden mellom sporene, forutsatt at det treffes særlige tiltak for å
sikre sikker klaring mellom passerende tog.
Den reduserte avstanden mellom sporene skal være i samsvar med den nasjonale tekniske forskriften
meddelt for dette formål.

7.6.12.4.

Nominell sporvidde (4.2.5.1)
P-tilfeller
TSI-linjekategori V-P, V-F, V-M, VII-P, VII-F og VII-M — tilleggspunkt 3
3) For sporveksler og kryss utformet i henhold til «CEN56 Vertical» tillates en nominell sporvidde på
1 432 mm.

7.6.12.5.

Geometri i sporveksler og skinnekryss under drift (4.2.6.2)
P-tilfeller
TSI-linjekategori V-P, V-F, V-M, VII-P, VII-F og VII-M — tilleggspunkt 4
4) For sporveksler og skinnekryss utformet i henhold til «CEN56 Vertical» tillates en minsteverdi for
ledevidde i enkle skinnekryss på 1 388 mm (målt 14 mm under kjøreflaten, og på den teoretiske
referanselinjen, i en passende avstand bak den faktiske krysspissen, som angitt i figur 2).

7.6.13.

Særtrekk ved Det forente kongerikes jernbanenett for Nord-Irland
På Det forente kongerikes jernbanenett for Nord-Irland skal særtrekkene ved det irske jernbanenettet, som
spesifisert i punkt 7.6.4 i denne TSI, anvendes.

_____________
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VEDLEGG A

VURDERING AV SAMTRAFIKKOMPONENTER
Egenskapene for de samtrafikkomponentene som det meldte organet eller produsenten skal vurdere i samsvar med den
valgte modulen i de ulike utformings-, utviklings- og produksjonsfasene, er merket med «X» i tabell 20. Dersom det
ikke er krav om vurdering, er dette angitt med «i.r.» (ikke relevant) i tabellen.
Det kreves ingen særlige framgangsmåter for vurdering for samtrafikkomponenter i delsystemet «Infrastruktur».
Tabell 20
Vurdering av samtrafikkomponenter for EF-samsvarserklæringen
Vurdering i følgende fase
Utformings- og utviklingsfase

Produksjonsfase

Gjennomgåelse
av utforming

Gjennomgåelse
av produksjons
prosess

Typeprøving

Produktkvalitet
(serie)

5.3.1.1 Skinnehodeprofil

X

X

i.r.

X

5.3.1.2 Skinnetverrsnittets treghetsmoment

X

i.r.

i.r.

i.r.

5.3.1.3 Skinnens hardhet

X

X

i.r.

X

5.3.2

Skinnens festesystemer

i.r.

i.r.

X

X

5.3.3

Sviller

X

X

X

X

Egenskaper som skal vurderes

5.3.1

Skinnen
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VEDLEGG B

VURDERING AV DELSYSTEMET «INFRASTRUKTUR»
Egenskapene for de samtrafikkomponentene som skal vurderes i de ulike utformings-, utviklings- og produksjonsfasene,
er merket med «X» i tabell 21.
Dersom det ikke kreves at et meldt organ foretar vurdering, er dette angitt med «i.r.» (ikke relevant) i tabellen. Dette
utelukker ikke behovet for å gjennomføre andre vurderinger innenfor rammen av andre faser.
Definisjon av vurderingsfasene:
1) «Gjennomgåelse av utforming»: Dette omfatter kontroll mot gjeldende TSI-krav med hensyn til riktigheten av
verdier/parametrer.
2) «Montering før ibruktaking»: Kontroll på stedet av at det faktiske produktet overholder de relevante
konstruksjonsparametrene rett før det tas i bruk.
Kolonne 3 inneholder en henvisning til punkt 6.2.4 «Særlige framgangsmåter for vurdering av delsystem».
Tabell 21
Vurdering av delsystemet «Infrastruktur» med henblikk på EF-samsvarskontroll

Ny linje eller oppgraderings-/
fornyelsesprosjekt
Egenskaper som skal vurderes

Særlige
framgangsmåter for
vurdering

Gjennomgåelse av
utforming

Montering før
ibruktaking

1

2

3

Frittromsprofil (4.2.4.1)

X

X

6.2.4.1

Sporavstand (4.2.4.2)

X

X

6.2.4.2

Største helling (4.2.4.3)

X

i.r.

Minsteradius for horisontal kurve (4.2.4.4)

X

X

Minsteradius for vertikal kurve (4.2.4.5)

X

X

Nominell sporvidde (4.2.5.1)

X

i.r.

Overhøyde (4.2.5.2)

X

X

Endring av overhøyden (4.2.5.3)

X

X

Manglende overhøyde (4.2.5.4)

X

i.r.

6.2.4.3

Ekvivalent konisitet (4.2.5.5.1) — utforming

X

i.r.

6.2.4.4

Ekvivalent konisitet (4.2.5.5.2) — under drift

Åpent punkt

Åpent punkt

6.2.4.5

Skinnehodeprofil for frie linjer (4.2.5.6)

X

i.r.

Skinnehelling (4.2.5.7)

X

i.r.

Sporets stivhet (4.2.5.8)

Åpent punkt

Åpent punkt

Låseinnretning (4.2.6.1)

X

X

Geometri i sporveksler og skinnekryss under drift
(4.2.6.2)

i.r.

i.r.

6.2.4.7
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Ny linje eller oppgraderings-/
fornyelsesprosjekt
Egenskaper som skal vurderes
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Særlige
framgangsmåter for
vurdering

Gjennomgåelse av
utforming

Montering før
ibruktaking

1

2

3

Maksimal føringsløs lengde i faste skinnekryss
(4.2.6.3)

X

i.r.

6.2.4.7

Sporets evne til å motstå vertikale belastninger
(4.2.7.1)

X

i.r.

6.2.5

Sporets evne til å motstå langsgående krefter (4.2.7.2)

X

i.r.

6.2.5

Sporets evne til å motstå sidekrefter (4.2.7.3)

X

i.r.

6.2.5

Nye broers evne til å motstå trafikkbelastninger
(4.2.8.1)

X

i.r.

6.2.4.8

Ekvivalent
vertikal
belastning
fra
nye
jordkonstruksjoner og virkninger av jordtrykk (4.2.8.2)

X

i.r.

6.2.4.8

Motstandsevne hos nye konstruksjoner over eller ved
sporet (4.2.8.3)

X

n.a.

6.2.4.8

Eksisterende broers og jordkonstruksjoners evne til å
motstå trafikkbelastninger (4.2.8.4)

i.r.

i.r.

6.2.4.9

Bestemmelse av grenseverdier for strakstiltak, inngrep
og varsling (4.2.9.1)

i.r.

i.r.

6.2.4.5

Grenseverdi for strakstiltak for sporskjevhet (4.2.9.2)

i.r.

i.r.

Grenseverdi for strakstiltak for variasjon i sporvidde
(4.2.9.3)

i.r.

i.r.

Grenseverdi for strakstiltak for overhøyde (4.2.9.4)

i.r.

i.r.

Plattformers nyttelengde (4.2.10.1)

X

i.r.

Plattformbredde og plattformkant (4.2.10.2)

Se TSI for
Se TSI for
bevegelses
bevegelses
hemmede personer hemmede personer

Plattformende (4.2.10.3)

Se TSI for
Se TSI for
bevegelsesbevegelses
hemmede personer hemmede personer

Plattformhøyde (4.2.10.4)

Se TSI for
Se TSI for
bevegelses
bevegelses
hemmede personer hemmede personer

Avstand mellom spormidte og plattformkant (4.2.10.5)

Se TSI for
Se TSI for
bevegelses
bevegelses
hemmede personer hemmede personer

Maksimal trykkvariasjon i tunneler (4.2.11.1)

X

i.r.

Åpent punkt

Åpent punkt

Beskyttelse mot elektrisk støt (4.2.11.3)

Se TSI for energi

Se TSI for energi

Sikkerhet i jernbanetunneler (4.2.11.4)

Se TSI for
sikkerhet i
jernbanetunneler

Se TSI for
sikkerhet i
jernbanetunneler

Åpent punkt

Åpent punkt

Avstandsmerker (4.2.12.1)

i.r.

X

Toalettømming (4.2.13.2)

i.r.

i.r.

Grenseverdier for støy og vibrasjon og begrensende
tiltak (4.2.11.2)

Virkninger av sidevind (4.2.11.5)

6.2.4.6

6.2.4.10
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Ny linje eller oppgraderings-/
fornyelsesprosjekt
Egenskaper som skal vurderes
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Særlige
framgangsmåter for
vurdering

Gjennomgåelse av
utforming

Montering før
ibruktaking

1

2

3

Anlegg for utvendig rengjøring av tog (4.2.13.3)

i.r.

i.r.

6.2.4.10

Vannpåfylling (4.2.13.4)

i.r.

i.r.

6.2.4.10

Drivstoffpåfylling (4.2.13.5)

i.r.

i.r.

6.2.4.10

Stasjonær strømforsyning (4.2.13.6)

i.r.

i.r.

6.2.4.10
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VEDLEGG C

KAPASITETSKRAV TIL KONSTRUKSJONER I HENHOLD TIL TSI-LINJEKATEGORIER I
STORBRITANNIA
Kapasitetskravene til konstruksjoner er fastsatt i tabell 22 i form av en kombinert parameter som omfatter RA-nummeret
og en tilsvarende maksimumshastighet. RA-nummeret og den tilhørende maksimumshastigheten skal anses som en
enkelt kombinert parameter.
RA-nummeret er en funksjon av største aksellast og geometriske aspekter knyttet til avstanden mellom akslene. RAnumrene er fastsatt i de nasjonale tekniske forskriftene meddelt for dette formål.
Tabell 22
RA-nummer — maksimal tilhørende hastighet (miles/t)
TSI-linjekategori
i TSI-en for
infrastruktur for
konvensjonelle
tog

Passasjervogner
(herunder sittevogner,
reisegodsvogner og
biltransportvogner)(1) og
lette godsvogner(1)(2)

Godsvogner og
andre kjøretøyer

Lokomotiver og
drivenheter(1)(3)(4)

Elektrisk drevne eller
dieseldrevne togsett,
motorvogner og
skinnebusser(1)(2)

IV-P

RA2(5) – 125

(8)

RA7(9) – 125

RA3(6) – 125

RA8(9) – 110

RA5(7) – 100

RA8(10) – 100

IV-F

(8)

RA10 – 60

RA8(10) – 90

(8)

RA8 – 75
RA2 – 90

IV-M

Se IV-P

Se IV-F

Se IV-P

Se IV-P

V-P

RA2(5) – 100

(8)

RA7(10) – 100

RA3(6) – 100

RA8( ) – 100
9

RA8(10) – 90

V-F

(8)

RA8 – 60

RA8(10) – 60

(8)

V-M

Se V-P

RA8 – 75

Se V-P

Se V-P

VI-P

RA2(5) – 90

(8)

RA8(10) – 90

RA3(6) – 90

VI-F

(8)

RA10 – 60

RA8(10) – 60

(8)

VI-M

Se VI-P

RA10 – 60

Se VI-P

Se VI-P

RA8 – 75
RA2 – 90

VII-P

RA1(5) – 75

(8)

RA7(10)(11) – 75

RA3(6) – 75

VII-F

(8)

RA7 – 60

RA7(10) – 60

(8)
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TSI-linjekategori
i TSI-en for
infrastruktur for
konvensjonelle
tog

Passasjervogner
(herunder sittevogner,
reisegodsvogner og
biltransportvogner)(1) og
lette godsvogner(1)(2)

Godsvogner og
andre kjøretøyer

Lokomotiver og
drivenheter(1)(3)(4)

Elektrisk drevne eller
dieseldrevne togsett,
motorvogner og
skinnebusser(1)(2)

VII-M

RA2(5) – 75

RA7 – 75

RA7(10) – 75

Se VII-P

( ) Passasjervogner (herunder sittevogner, reisegodsvogner, biltransportvogner), andre kjøretøyer, lokomotiver, drivenheter, elektrisk
drevne og dieseldrevne togsett, motorvogner og skinnebusser er definert i TSI-en for rullende materiell. Lette godsvogner er definert
som reisegodsvogner, bortsett fra at de kan framføres i togsett som ikke er beregnet på transport av passasjerer.
(2) Kravene til konstruksjoner er forenlige med sittevogner, reisegodsvogner, biltransportvogner, lette godsvogner og kjøretøyer i
elektrisk drevne og dieseldrevne togsett og motorvogner med en lengde på 18-27,5 m for konvensjonelle og leddelte kjøretøyer og
en lengde på 9-14 m for normale enkeltaksler.
(3) Benyttes ikke. (Merknad 3 til tabell 24 i vedlegg E gjelder ikke for Storbritannia.)
(4) Kravene til konstruksjoner er forenlige med inntil to tilstøtende, sammenkoplede lokomotiver og/eller banemotorenheter. Kravene
til konstruksjoner er forenlige med en maksimumshastighet på 75 miles/t for tre eller flere tilstøtende sammenkoplede lokomotiver
og/eller drivenheter (eller et tog av lokomotiver og/eller drivenheter), forutsatt at lokomotivene og/eller drivenhetene oppfyller de
tilsvarende grenseverdiene for godsvogner.
5
( ) Kravene til konstruksjoner er forenlige med en gjennomsnittlig masse per lengdeenhet over lengden av hver sittevogn/hvert kjøretøy
på 2,75 t/m.
(6) Kravene til konstruksjoner er forenlige med en gjennomsnittlig masse per lengdeenhet over lengden av hver sittevogn/hvert kjøretøy
på 3,0 t/m.
(7) Kravene til konstruksjoner er forenlige med en gjennomsnittlig masse per lengdeenhet over lengden av hver sittevogn/hvert kjøretøy
på 3,25 t/m.
(8) Ingen formell TSI-spesifikasjon er fastsatt.
(9) For lokomotiver og banemotorenheter med 4 aksler.
(10) For lokomotiver og banemotorenheter med 4 eller 6 aksler.
(11) For TSI-linjeklasse VII-P kan medlemsstaten angi om kravene til lokomotiver og banemotorenheter får anvendelse.
1
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VEDLEGG D

OPPLYSNINGER SOM SKAL GIS I INFRASTRUKTURREGISTERET
Som fastsatt i punkt 4.8 i denne TSI-en angis i dette vedlegget hvilke opplysninger om delsystemet «Infrastruktur» som
skal gis i infrastrukturregisteret.

Tabell 23
Infrastrukturregisterets opplysninger om delsystemet «Infrastruktur»
Opplysning om delsystemet «Infrastruktur»

Punkt i denne TSI-en

Strekning, grenser og linjeavsnitt som berøres (beskrivelse)
Linjeavsnitt
TSI-linjekategori

4.2.1

Profil

4.2.2

EN-linjekategori (eventuelt lokomotivklasse) kombinert med tillatt hastighet

4.2.2

Linjehastighet

4.2.2

Togets lengde

4.2.2

Vilkår for kjøring av tog med særskilte systemer for å øke ytelsen

4.2.3.2

Type overgangsavsnitt for nominell sporvidde og beliggenhet

4.2.3.2

Minste sporavstand

4.2.4.2

Største helling

4.2.4.3

Minsteradius for horisontal kurve

4.2.4.4

Nominell sporvidde

4.2.5.1

Overhøyde

4.2.5.2

Skinnehelling for frie linjer

4.2.5.7.1

Bruk av bremseanlegg uavhengig av friksjonsforholdene mellom skinne og hjul
(sporets evne til å motstå langsgående krefter)

4.2.7.2

Plattformers nyttelengde

4.2.10.1

Avstandsmerker

4.2.12.1

Faste anlegg for vedlikehold av tog (sted og type)

4.2.13
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VEDLEGG E

KAPASITETSKRAV TIL KONSTRUKSJONER I HENHOLD TIL TSI-LINJEKATEGORI
Kapasitetskravene til konstruksjoner er fastsatt i tabell 24 i form av en kombinert mengde som omfatter EN-linjekategori
(eller eventuelt lokomotivklasse) og tilsvarende hastighet. EN-linjekategorien (og eventuelt lokomotivklassen) og den
maksimale tilhørende hastigheten skal anses som en enkelt kombinert mengde.
Både EN-linjekategori og lokomotivklasse er en funksjon av aksellast og geometriske aspekter knyttet til avstanden
mellom akslene. EN-linjekategorier er fastsatt i vedlegg A til EN 15528:2008, og lokomotivklasser er fastsatt i vedlegg
J og K til EN 15528:2008.
Tabell 24
EN-linjekategori — maksimal tilhørende hastighet (km/t)
Passasjervogner (herunder
sittevogner, reisegodsvogner
og biltransportvogner)(1) og
lette godsvogner(1)(2)

Godsvogner og
andre kjøretøyer

Lokomotiver og drivenheter(1)
(3)(4)

Elektrisk drevne eller
dieseldrevne togsett,
motorvogner og
skinnebusser(1)(2)

IV-P

B1(5) – 200

(8)

D2 – 200
L619 L620 L621 L622 – 160
D4xL – 140

B1(5) – 200
C2(6) – 180
D2(7) – 140

IV-F

(8)

E5 – 100
D4 – 120
B2 – 140

D2 – 140
D4xL – 120

(8)

TSIlinje
kategori

Se IV-P

Se IV-F

Se IV-P

Se IV-P

V-P

IV-M

B1(5) – 160

(8)

L421,5 – 160
L422,5 – 140
L619 L620 L621 L622 – 140

C2(6) – 160
D2(7) – 100

V-F

(8)

D4 – 100

L422.5 – 100
L619 L620 L621 L622 – 100

(8)

V-M

Se V-P

Se V-F

Se V-P

Se V-P

VI-P

B1(5) – 140

(8)

D2 – 140
D4xL – 140

C2(6) – 140
D2(7) – 100

VI-F

(8)

E4 – 100

D2 – 100
D4xL – 100

(8)

VI-M

Se VI-P

B2 – 140
D4 – 120
E4 – 100

D2 – 140
D4xL – 140

C2(6) – 140
D2(7) – 120

VII-P

A(5) – 120

(8)

L421,5 – 120

A(5) – 120

VII-F

8

()

C2 – 100

L421,5 – 100
L619 L620 L621 – 80

(8)

VII-M

B1(5) – 120

Se VII-F

Se VII-P + VII-F

B1(5) – 120

Merknader
(1)

Passasjervogner (herunder sittevogner, reisegodsvogner, biltransportvogner), andre kjøretøyer, lokomotiver, drivenheter, elektrisk
drevne og dieseldrevne togsett, motorvogner og skinnebusser er definert i TSI-en for rullende materiell. Lette godsvogner er definert
som reisegodsvogner, bortsett fra at de kan framføres i togsett som ikke er beregnet på transport av passasjerer.
2
( ) Kravene til konstruksjoner er forenlige med sittevogner, reisegodsvogner, biltransportvogner og kjøretøyer i elektrisk drevne og
dieseldrevne togsett og motorvogner med en lengde på 18-27,5 m for konvensjonelle og leddelte kjøretøyer og en lengde på 9-14 m
for normale enkeltaksler.
(3) De følgende EN-linjeklassene kan benyttes som alternative minstekrav til de oppgitte lokomotivklassene når minstekravene til
infrastruktur kontrolleres: L421,5 L422,5 omfattes av D2, og L619 L620 L621 L622 omfattes av D4xL.
(4) Kravene til konstruksjoner er forenlige med inntil to tilstøtende, sammenkoplede lokomotiver og/eller banemotorenheter. Kravene
til konstruksjoner er forenlige med en maksimal hastighet på 120 km/t for tre eller flere tilstøtende sammenkoplede lokomotiver og/
eller drivenheter (eller et tog av lokomotiver og/eller drivenheter), forutsatt at lokomotivene og/eller drivenhetene overholder de
tilsvarende grenseverdiene for godsvogner.
(5) Kravene til konstruksjoner er forenlige med en gjennomsnittlig masse per lengdeenhet over lengden av hver sittevogn/hvert kjøretøy
på 2,75 t/m.
(6) Kravene til konstruksjoner er forenlige med en gjennomsnittlig masse per lengdeenhet over lengden av hver sittevogn/hvert kjøretøy
på 3,1 t/m.
(7) Kravene til konstruksjoner er forenlige med en gjennomsnittlig masse per lengdeenhet over lengden av hver sittevogn/hvert kjøretøy
på 3,5 t/m.
(8) Ingen formell TSI-spesifikasjon er fastsatt.
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VEDLEGG F

LISTE OVER ÅPNE PUNKTER
Sporavstand (4.2.4.2)
Krav til kontroll av ekvivalent konisitet under drift (4.2.5.5.2)
Sporets stivhet (4.2.5.8)
Grenseverdier for støy og vibrasjon og begrensende tiltak (4.2.11.2)
Virkninger av sidevind (4.2.11.5)
Særtrekk ved det estiske jernbanenettet (7.6.1)
Særtrekk ved det latviske jernbanenettet (7.6.5)
Særtrekk ved det litauiske jernbanenettet (7.6.6)
___________
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VEDLEGG G

ORDLISTE

Tabell 25
Termer
Definert term

TSI-punkt

Definisjon

Actual point (RP)/
Praktischer Herzpunkt/
Pointe de cœur/
Faktisk krysspiss

4.2.6.2

Fysisk slutt på et V-formet skinnekryss. Se figur 2, som viser
forholdet mellom den faktiske krysspissen og det teoretiske
krysset.

Alert limit/
Auslösewert/
Limite d’alerte/
Grenseverdi for varsling

4.2.9.1

Viser til den verdien som, dersom den overskrides, krever at
sporgeometrien analyseres og vurderes i forbindelse med det
regelmessige vedlikeholdet.

Axle load/
Achsfahrmasse/
Charge à l’essieu/
Aksellast

4.2.2,
4.2.7.1

Summen av statiske vertikale hjulkrefter som en hjulsats
eller et uavhengig hjulpar utøver på sporet, dividert med
tyngdeakselerasjonen.

Cant/
Überhöhung/
Devers de la voie/
Overhøyde

4.2.5.2
4.2.5.3
4.2.9.4

Høydeforskjellen i forhold til horisontalplanet mellom de to
skinnene i et spor på et bestemt sted, målt på skinnehodenes
senterlinjer.

Cant deficiency/
Überhöhungsfehlbetrag/
Insuffisance de devers/
Manglende overhøyde

4.2.5.4

Forskjellen mellom den anvendte overhøyden og en høyere
likevektsoverhøyde.

Common crossing/
Starres Herzstück/
Cœur de croisement/
Enkelt skinnekryss

4.2.6.2

Innretning i sporveksler eller skinnekryss, bestående av et
V-formet skinnekryss og to vingeskinner, som sikrer at to
motsatt rettede skinnekanter krysser hverandre.

Core TEN line/
TEN Strecke des Kernnetzes/
Ligne du RTE declaree corridor/
TEN-hovedlinje

4.2.1,
7.2,
7.3

En TEN-linje som en medlemsstat definerer som en viktig del
av en internasjonal korridor i Europa.

Crosswind/
Seitenwind/
Vents traversiers/
Sidevind

4.2.11.5

Sterk vind som blåser mot en linje fra siden, og som kan
svekke sikkerheten for kjørende tog.

Degraded operation/
Gestörter Betrieb/
Exploitation degradee/
Driftsforstyrrelser

4.4.2

Driften påvirkes av en uforutsett hendelse som hindrer
togtrafikken i å gå som normalt.

Design value/
Planungswert/
Valeur de conception/
Dimensjonerende verdi

4.2.4.4,
Teoretisk verdi uten produksjons-, konstruksjons-, eller
vedlikeholdstoleranser.
4.2.5.2,
4.2.5.4.2,
4.2.5.5.1,
4.2.5.7.2,
4.2.9.4,
4.2.6.2, 4.2.6.3

Distance between track centres/
Gleisabstand/
Entraxe de voies/
Sporavstand

4.2.4.2

Avstanden mellom punkter på senterlinjen av de to sporene
som vurderes, målt parallelt med referansesporets kjøreflate,
dvs. sporet med minst overhøyde.

Diverging track/
Zweiggleis/
Voie deviee/
Avvikespor

4.2.5.4.2

I forbindelse med sporveksler og kryss: en linje som fjerner
seg fra hovedsporet.
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Definert term

TSI-punkt

Definisjon

Dynamic lateral force/
Dynamische Querkraft/
Effort dynamique transversal/
Dynamisk tverrkraft

4.2.7.3

Summen av dynamiske krefter som et hjulsett utøver på
sporet i sideretningen.

Earthworks/
Erdbauwerke/
Ouvrages en terre/
Jordkonstruksjoner

4.2.8.2, 4.2.8.4 Konstruksjoner av jord og jordstøttekonstruksjoner som
utsettes for belastninger fra jernbanetrafikk.

EN line category/
EN Streckenklasse/
EN Categorie de ligne/
EN-linjekategori

4.2.2, 4.2.8.4,
7.5,
vedlegg E

Resultatet av klassifiseringsprosessen fastsatt i vedlegg A
til EN 15528:2008, betegnet som «line category» i nevnte
standard. Representerer infrastrukturens evne til å motstå
vertikale belastninger fra kjøretøyer som trafikkerer linjen
eller linjeavsnittet i normal rutetrafikk.

Equivalent conicity/
Äquivalente Konizität/
Conicite equivalente/
Ekvivalent konisitet

4.2.5.5

Tangent til kjeglevinkelen for en hjulsats med kjegleformede
hjul når hjulsatsens sidebevegelse har den samme kinematiske
bølgelengden som den gitte hjulsatsen på rette spor og i
kurver med stor radius.

Excess height of check rail/
Radlenkerüberhöhung/
Surelevation du contre rail/
Ledeskinnens overhøyde

4.2.6.2 g)

Ledeskinnens høyde over den tilstøtende kjøreskinnen (se
mål 7 på figur 5 nedenfor).

Fixed nose protection/
Leitweite/
Cote de protection de pointe/
Ledevidde

4.2.6.2 b)

Avstand mellom krysspissen og ledeskinnen (se mål nr. 2 i
figur 5 nedenfor).

Flangeway depth/
Rillentiefe/
Profondeur d’ornière/
Sporrilledybde

4.2.6.2 f)

Avstand mellom kjøreflaten og bunnen av sporrillen (se mål
nr. 6 i figur 5 nedenfor).

Flangeway width/
Rillenweite/
Largeur d’ornière/
Sporrillebredde

4.2.6.2 e)

Avstand mellom en kjøreskinne og en tilstøtende ledeskinne
eller vingeskinne (se mål nr. 5 i figur 5 nedenfor).

Free wheel passage at check rail/wing
rail entry/
Freier Raddurchlauf im RadlenkerEinlauf/Flügelschienen-Einlauf/
Côte d’equilibrage du contre-rail/
Fri hjulpassasje ved inngang mot
ledeskinne/vingeskinne

4.2.6.2 d)

Avstand mellom utsiden av ledeskinnen eller vingeskinnen og
innsiden av den rett overfor liggende kjøreskinnen, målt ved
inngangen mot henholdsvis ledeskinnen eller vingeskinnen.

Free wheel passage at crossing nose/
Freier Raddurchlauf im Bereich der
Herzspitze/
Cote de libre passage dans le
croisement/
Fri hjulpassasje ved krysspiss

4.2.6.2 c)

Avstand mellom utsiden av vingeskinnen og den rett overfor
liggende ledeskinnen (se mål nr. 3 i figur 5 nedenfor).

Free wheel passage in switches/
Freier Raddurchlauf im Bereich der
Zungenvorrichtung/
Côte de libre passage de l’aiguillage/
Fri hjulpassasje i sporveksler

4.2.6.2 a)

Avstand mellom en sporvekseltunges innside og den
motstående sporvekseltungens bakside (se mål nr. 1 på figur
5 nedenfor).

Gauge/
Begrenzungslinie/
Gabarit/
Profil

4.2.2

Et sett med regler som omfatter en referansekontur med
tilhørende beregningsregler, som gjør det mulig å fastsette
kjøretøyets ytre mål og det frie rommet rundt infrastrukturen.

(Se mål nr. 4 i figur 5 nedenfor.) Inngangen mot ledeskinnen
eller vingeskinnen er det punktet der hjulet tillates å ha
kontakt med ledeskinnen eller vingeskinnen.
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Definert term

TSI-punkt

Definisjon

HBW

5.3.1.3

Måleenheten (ikke SI-enhet) for stålets hardhet definert
i EN ISO 6506-1:2005 Metalliske materialer – Brinellhardhetsmåling. Prøvingsmetode.

Immediate action limit/
Soforteingriffsschwelle/
Limite d’intervention immediate/
Grenseverdi for strakstiltak

4.2.9.1,
4.2.9.2,
4.2.9.3,
4.2.9.4

Den verdien som, dersom den overskrides, krever at det
treffes tiltak for å redusere risikoen for avsporing til et
akseptabelt nivå.

Infrastructure manager/
Betreiber der Infrastruktur/
Gestionnaire de l’Infrastructure/
Infrastrukturforvaltning

4.2.5.5,
4.2.6.2,
4.2.9,
4.4.3,
4.5.2, 6.2.2.1,
6.2.4,
6.4,
7.3.4,
7.5

Som definert i artikkel 2 bokstav h) i europaparlaments- og
rådsdirektiv 2001/14/EF av 26. februar 2001 om fordeling
av jernbaneinfrastrukturkapasitet, innkreving av avgifter for
bruk av jernbaneinfrastruktur og sikkerhetssertifisering (EFT
L 75 av 15.3.2001, s. 29).

In-service value/
Wert im Betriebszustand/
Valeur en exploitation/
Driftsverdi

4.2.5.5.2
4.2.6.2
4.2.9.4

Verdi målt etter at infrastrukturen er tatt i bruk.

Intersection point (IP)/
Theoretischer Herzpunkt/
Point d’intersection theorique/
Teoretisk kryss

4.2.6.2

Teoretisk skjæringspunkt for skinnekantene i skinnekryssets
midtpunkt (se figur 2).

Intervention limit/
Eingriffsschwelle/
Valeur d’intervention/
Grenseverdi for inngrep

4.2.9.1

Den verdien som, dersom den overskrides, krever
korrigerende vedlikehold for å hindre at grenseverdien for
strakstiltak blir nådd før neste inspeksjon.

Isolated defect/
Einzelfehler/
Defaut isole/
Enkeltfeil

4.2.9.1
4.2.9.2

En enkeltstående feil i sporgeometrien.

Line speed/
Streckengeschwindigkeit/
Vitesse de la ligne/
Linjehastighet

4.2.2

Den største hastigheten som en linje er konstruert for.

Maintenance file/
Instandhaltungsdossier/
Dossier de maintenance/
Vedlikeholdsdokumentajon

4.5.1

Deler av de tekniske dataene som gjelder bruksvilkår og
grenseverdier for bruk og vedlikeholdsinstrukser.

Maintenance plan/
Instandhaltungsplan/
Plan de maintenance/
Vedlikeholdsplan

4.5.2

En rekke dokumenter som fastsetter prosedyrene
for vedlikehold av infrastrukturen, vedtatt av en
infrastrukturforvaltning

Main tracks/
Hauptgleise/
Voies principales/
Hovedspor

4.2.4.3

Spor som brukes til kjøring av tog i trafikk. Termen omfatter
ikke sidespor, depoter, hensettingsspor og forbindelseslinjer.

Multi-rail track/
Mehrschienengleis/
Voie à multi ecartement/
Flerskinnespor

4.2.3.2, 4.2.6.3 Spor med flere enn to skinner, der minst to par av de respektive
skinnene er utformet for å brukes som separate enkeltspor,
med eller uten forskjellige sporvidder.

Nominal track gauge/
Nennspurweite/
Ecartement nominal de la voie/
Nominell sporvidde

4.2.5.1

En enkeltverdi som identifiserer sporvidden.
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Definert term

TSI-punkt

Definisjon

Normal service/
Regelbetrieb/
Service regulier/
Normal drift

4.2.3.2
4.2.10.1

Jernbanedrift i henhold til ruteplanen.

Other TEN line/
Weitere TEN Strecke/
Autre ligne du RTE/
Annen TEN-linje

4.2.1,
7.2,
7.3

En TEN-linje som ikke er en TEN-hovedlinje.

Passive provision/
Vorsorge für künftige Erweiterungen/
Reservation pour extension future/
Forberedelse til framtidig utbygging

4.2.10.1

Forberedelse med sikte på en framtidig fysisk utvidelse av
en konstruksjon (for eksempel øking av plattformlengden).

Performance parameter/
Leistungskennwert/
Paramètre de performance/
Ytelsesparametrer

4.2.2

Parameter som beskriver en TSI-linjekategori, og som brukes
som grunnlag for konstruksjon av elementer i delsystemet
«Infrastruktur» og for å angi en linjes ytelsesnivå.

Plain line/
Freie Strecke/
Voie courante/
Fri linje

4.2.5.5
4.2.5.6
4.2.5.7

Sporavsnitt uten sporveksler og skinnekryss.

Point retraction/
Spitzenbeihobelung/
Denivelation de la pointe de cœur/
Avrunding av krysspiss

4.2.6.2 b)

Referanselinjen i et fast enkelt skinnekryss kan avvike
fra den teoretiske referanselinjen. I en viss avstand fra
kryssingspunktet kan det V-formede skinnekryssets
referanselinje trekkes tilbake fra denne teoretiske linjen
og bort fra hjulflensen, for å unngå kontakt mellom de to
elementene. Denne situasjonen er beskrevet i figur 2.

Rail inclination/
Schienenneigung/
Inclinaison du rail/
Skinnehelling

4.2.5.5
4.2.5.7

En vinkel som definerer skinnehodets helling i forhold
til skinneplanet (kjøreflaten) for en skinne montert i
sporet, lik vinkelen mellom skinnens symmetriakse (eller
symmetriaksen til en tilsvarende symmetrisk skinne
med samme skinnehodeprofil) og en akse vinkelrett på
skinneplanet.

Rail pad/
Schienenzwischenlage/
Semelle sous rail/
Skinneunderlag

5.3.2

Et halvhardt lag mellom en skinne og den bærende svillen
eller platen.

Reverse curve/
Gegenbogen/
Courbes et contre-courbes/
S-kurve

4.2.4.4

To kurver som følger etter hverandre og dreier i hver sin
retning.

Structure gauge/
Lichtraum/
Gabarit des obstacles/
Frittromsprofil

4.2.4.1

Det rommet rundt referansesporet som skal holdes fritt for
alle gjenstander eller konstruksjoner, og for all trafikk på
nabosporene, slik at det blir mulig å oppnå sikker drift på
referansesporet. Fastsettes på grunnlag av referansekonturen
ved anvendelse av de tilhørende reglene.

Switches/
Zungenvorrichtung/
Aiguillage/
Sporveksler

4.2.5.4.2
4.2.6.1

En sporenhet som omfatter to faste skinner (stokkskinner) og
to bevegelige skinner (sporvekseltunger) som brukes til å lede
kjøretøyer fra ett spor til et annet.

Switches and crossings/
Weichen und Kreuzungen/
Appareil de voie/
Sporveksler og kryss

4.2.5.4.1,
4.2.5.7.2,
4.2.6, 4.2.7.1,
4.2.7.2.1,
4.2.7.3,
5.2

Spor bestående av sett med sporveksler og enkeltkryss og
skinneforbindelsene mellom dem.

25.8.2016

25.8.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Definert term

TSI-punkt

Definisjon

Through route/
Stammgleis/
Voie directe/
Hovedspor

4.2.5.4.1
4.2.6.3

En linjetrasé gjennom sporveksler og skinnekryss som
viderefører et spors generelle retning.

Track gauge/
Spurweite/
Ecartement de la voie/
Sporvidde

4.2.5.1

Den minste avstanden mellom linjer vinkelrett på kjøreflaten
som krysser hver skinnehodeprofil i et område 0-14 mm
under kjøreflaten.

Track stiffness/
Steifigkeit des Gleises/
Rigidite de la voie/
Sporets stivhet

4.2.5.8

Det generelle målet for sporets evne til å motstå
skinneforskyvning når det utsettes for hjulbelastning.

Track twist/
Gleisverwindung/
Gauche/
Sporskjevhet

4.2.9.1,
4.2.9.2

Med sporskjevhet menes den algebraiske differansen mellom
to sideforhøyninger målt i en fastsatt avstand fra hverandre,
vanligvis uttrykt som et stigningsforhold mellom de to
punktene der sideforhøyningen måles.

Train length/
Zuglänge/
Longueur du train/
Togets lengde

4.2.2

Lengden av et tog som kan kjøre på et bestemt spor i normal
drift.

TSI category of line/
TSI Streckenkategorie/
TSI Categorie de ligne/
TSI-linjekategori

4.2,
7.2,
7.3.1,
7.5,
7.6

Klassifisering av en linje i henhold til trafikktype og
linjetype for å kunne velge det ytelsesparameternivået som
er nødvendig.

Type of line/
Streckenart/
Type de ligne/
Linjetype

4.2.1,
7.3.1

Definisjon av en linjes betydning (hovedlinje eller annen linje)
og av hvordan de nødvendige parametrene for samtrafikkevne
(ny eller oppgradert) skal oppnås.

Type of traffic/
Verkehrsart/
Type de trafic/
Trafikktype

4.2.1

Angir for en TSI-linjekategori den dominerende trafikken for
målsystemet og de tilhørende grunnleggende parametrene.

Unguided length of an obtuse
crossing/
Führungslose Stelle/
Lacune dans la traversee/
Føringsløs lengde i skinnekryss

4.2.6.3

Del av skinnekryss uten noen skinne til å styre hjulet, betegnet
som «unguided distance» i EN 13232-3:2003.

Usable length of a platform/
Bahnsteignutzlänge/
Longueur utile de quai/
En plattforms nyttelengde

4.2.10.1

Største sammenhengende lengde av den delen av plattformen
som et tog er ment å bli stående foran under normale
driftsforhold, slik at passasjerene kan stige av og på toget,
samtidig som det tas hensyn til stopptoleranser.
Med normale driftsforhold menes at jernbanetrafikken drives
uten forstyrrelser (f.eks. at skinnens adhesjon er normal, at
signalanleggene fungerer, og alt virker som det skal).
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Figur 5
Geometri i sporveksler og skinnekryss

1

Fri hjulpassasje i sporveksler

2

Ledevidde

3

Fri hjulpassasje ved krysspiss

4

Fri hjulpassasje ved inngang mot ledeskinne/vingeskinne

5

Sporrillebredde

6

Sporrilledybde

7

Maksimal overhøyde på ledeskinne
____________
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Nr. 47/791

VEDLEGG H

LISTE OVER STANDARDER SOM DET VISES TIL
Tabell 26
Liste over standarder som det vises til
Indeks nr.

Henvisning

Dokumentnavn

Versjon (år)

Grunnleggende paramet(r)er

1

EN 13715

Jernbane — Hjulsett og
boggier — Hjul — Kantprofil

2006

Dimensjonerende verdier for ekvivalent
konisitet (4.2.5.5.1)

2

EN 13803-2

Jernbane
—
Spor
—
Konstruksjonsparametere
for justering av spor —
Sporbredder
større
enn
eller lik 1435 mm — Del
2: Sporvekslere og kryss
samt
sammenlignbare
konstruksjonsforhold
med
hensyn til justering for
forhold der det forekommer
brå endringer av kurvaturen
(med endringsblad A1:2009)

2006

Minsteradius
(4.2.4.4)

3

EN 13848-1

Jernbane
—
Spor
—
Kvalitet av sporgeometri
— Del 1: Karakterisering av
sporgeometri

2003

Bestemmelse av grenseverdier for
strakstiltak, inngrep og varsling
(4.2.9.1), Vurdering av minsteverdi for
gjennomsnittlig sporvidde (6.2.4.5)

2009

Ytelsesparametrer (4.2.2),

for

horisontal

kurve

(med endringsblad A1:2008)

4

EN 15273-3

Jernbane — Målinger — Del
3: Strukturelle målinger

Konstruksjonsprofil (4.2.4.1),
Vurdering av avstand mellom sporene
(6.2.4.2)

5

EN 15302

Jernbane — Metode for
bestemmelse av ekvivalent
konisitet

2008

Dimensjonerende verdier for ekvivalent
konisitet (4.2.5.5.1)

6

EN 15528

Jernbane — Strekningsklassifisering for styring
av grensesnittet mellom
lastgrenser
for
rullende
materiell og nyttelast for
godsvogner

2008

Eksisterende
broers
og
jordkonstruksjoners evne til å motstå
trafikkbelastninger (4.2.8.4 og vedlegg
E)

7

EN 1990:2002/A1

Endringsblad A1 — Eurokode
— Grunnlag for prosjektering
av konstruksjoner

2005

Nye broers evne til å
trafikkbelastninger (4.2.8.1)

motstå
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Indeks nr.

Henvisning

Dokumentnavn

Versjon (år)

Grunnleggende paramet(r)er

8

EN 1991-2

Eurokode 1: Laster på
konstruksjoner — Del 2:
Trafikklast på bruer

2003

Konstruksjonenes evne til å motstå
trafikkbelastninger (4.2.8), Nye broers
evne til å motstå trafikkbelastninger
(4.2.8.1),
Ekvivalent vertikal belastning fra nye
jordkonstruksjoner og virkninger av
jordtrykk (4.2.8.2), Motstandsevne
hos nye konstruksjoner over eller ved
sporet (4.2.8.3)

25.8.2016

25.8.2016
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 445/2011

Nr. 47/793

2016/EØS/47/95

av 10. mai 2011
om et system for sertifisering av enheter med ansvar for vedlikehold av godsvogner og om endring
av forordning (EF) nr. 653/2007(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

til vedlikehold av infrastruktur. Når infrastrukturforvaltningene bruker godsvogner til dette formålet,
gjør de det som jernbaneforetak. Vurderingen av
infrastrukturforvaltningens evne til å bruke godsvogner
til dette formålet bør inngå i vurderingen av den ved
sikkerhetsgodkjenningen nevnt i artikkel 11 i direktiv
2004/49/EF.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/
EF av 29. april 2004 om sikkerheten 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(1), særlig
artikkel 14a,
under henvisning til Det europeiske jernbanebyrås anbefaling
av 8. juli 2010 om et system for sertifisering av enheter med
ansvar for vedlikehold, og

5)

Inspeksjoner og kontroll som foretas før togets avgang
eller mens det er underveis, utføres vanligvis av
jernbaneforetakenes eller infrastrukturforvaltningenes
driftspersonale, gjennom prosessen som er beskrevet i
deres sikkerhetsstyringssystem i samsvar med artikkel 4
nr. 3 i direktiv 2004/49/EF.

6)

Jernbaneforetakene eller infrastrukturforvaltningene
bør ved hjelp av sitt sikkerhetsstyringssystem sørge for
å ha kontroll med all risiko knyttet til sin virksomhet,
herunder bruk av underleverandører. For dette formål bør
et jernbaneforetak ha inngått avtaler som omfatter enheter
med ansvar for vedlikehold, for alle godsvognene det
bruker. Dette kan være en avtale mellom jernbaneforetaket
og enheten ansvarlig for vedlikehold, eller en avtalekjede
som omfatter andre parter, for eksempel innehaveren.
Disse avtalene bør være i samsvar med framgangsmåtene
som et jernbaneforetak eller en infrastrukturforvaltning
har beskrevet i sitt sikkerhetsstyringssystem, herunder for
utveksling av opplysninger.

7)

I samsvar med direktiv 2004/49/EF er et sertifikat for en
enhet som er ansvarlig for vedlikehold (ECM-sertifikat),
gyldig i hele Unionen. Sertifikater utstedt av organer i
tredjestater som er utpekt etter tilsvarende kriterier og
oppfyller krav som tilsvarer kravene i denne forordning,
bør normalt godkjennes som likeverdige med ECMsertifikatene utstedt i Unionen.

8)

Et sertifiseringsorgans vurdering av en søknad om ECMsertifikat er en vurdering av søkerens evne til å håndtere
vedlikeholdsvirksomhet og til å utføre de driftsmessige
vedlikeholdsfunksjonene enten selv eller gjennom avtaler
med andre organer, for eksempel vedlikeholdsverksteder,
som får ansvar for å utføre disse funksjonene eller deler
av disse funksjonene.

9)

En akkrediteringsordning bør gi et verktøy for
risikohåndtering ved å sikre at de akkrediterte organene
er kvalifisert til å utføre det arbeidet de påtar seg.
Akkreditering anses også som et middel til å sikre nasjonal
og internasjonal godkjenning av ECM-sertifikater utstedt
av akkrediterte organer.

ut fra følgende betraktninger:
1)

Formålet med direktiv 2004/49/EF er å forbedre adgangen
til markedet for jernbanetransporttjenester ved å fastsette
felles prinsipper for forvaltning og regulering av og
tilsyn med jernbanesikkerheten. Ved direktiv 2004/49/
EF er det også fastsatt en ramme som skal innføres for
å sikre like vilkår for alle enheter som er ansvarlige for
vedlikehold av godsvogner, gjennom anvendelse av like
sertifiseringskrav i hele Unionen.

2)

Formålet med sertifiseringssystemet er å skape en ramme
for å harmonisere kravene og metodene som benyttes
for å vurdere dyktigheten til enheter med ansvar for
vedlikehold i hele Unionen.

3)

Uten at det berører jernbaneforetakenes og infrastrukturforvaltningenes ansvar for sikker drift av tog, bør
enheten som er ansvarlig for vedlikehold, ved hjelp av
et vedlikeholdssystem sikre at godsvognene som den er
ansvarlig for vedlikehold av, har en sikker driftstilstand.
Idet det tas hensyn til de mange ulike konstruksjons- og
vedlikeholdsmetodene, bør dette vedlikeholdssystemet
være et prosessorientert system.

4)

Infrastrukturforvaltningene skal bruke godsvogner
til å transportere materialer til byggearbeid eller

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 122 av 11.5.2011, s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 58/2012 av 30. mars 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 46.
(1) EUT L 164 av 30.4.2004, s. 44.
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10) For å oppnå en ordning som gjør det mulig for
sertifiseringsorganer å foreta kontroll av sertifiserte
enheter som er ansvarlige for vedlikehold i hele
Unionen, er det viktig at alle organer som kan tildele
sertifikater til en enhet ansvarlig for vedlikehold
(«sertifiseringsorganene»), samarbeider med hverandre
for å harmonisere sertifiseringsmetodene. Særlige krav til
akkreditering bør utarbeides og godkjennes i samsvar med
bestemmelsene i europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 765/2008(2).
11) For å kunne evaluere sertifiseringsprosessen fastsatt
i denne forordning er det viktig at Det europeiske
jernbanebyrå («Byrået») overvåker utarbeidingen av
sertifiseringssystemet. For at Byrået skal kunne utføre
denne oppgaven, må det innhente opplysninger om hvilke
typer av sertifiseringsorganer som er virksomme på dette
området, og antall sertifikater som er utstedt til enheter som
er ansvarlig for vedlikehold. Det er også viktig at Byrået
tilrettelegger for samordning av sertifiseringsorganene.
12) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 653/2007 av 13. juni
2007 om bruken av et felles europeisk format for
sikkerhetssertifikater og søknadsdokumenter i samsvar
med artikkel 10 i europaparlaments- og rådsdirektiv
2004/49/EF og om gyldigheten av sikkerhetssertifikater
utstedt i henhold til direktiv 2001/14/EF(3) er
standardformatet for sikkerhetssertifikater fastsatt.
Dette formatet skal ajourføres slik at det omfatter
flere opplysninger om enheter som er ansvarlige for
vedlikehold. Forordning (EF) nr. 653/2007 bør derfor
endres.
13) I påvente av full anvendelse av sertifiseringssystemet
for enheter med ansvar for vedlikehold fastsatt i denne
forordning bør gyldigheten ved nåværende praksis for
sertifisering av slike enheter og vedlikeholdsverksteder
godkjennes i en overgangsperiode for å sikre uavbrutt
godstransport med jernbane, særlig på internasjonalt plan. I
dette tidsrommet bør de nasjonale sikkerhetsmyndighetene
vie særlig oppmerksomhet til likeverdighet og samsvar i
de ulike formene for sertifiseringspraksis.
14) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 27 i direktiv
2004/49/EF —
VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Formål
1. Ved denne forordning fastsettes et system for sertifisering
av enheter som er ansvarlige for vedlikehold av godsvogner
som nevnt i artikkel 14a i direktiv 2004/49/EF.
(2)
(3)

EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30.
EUT L 153 av 14.6.2007, s. 9.
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2. Formålet med sertifiseringssystemet er å dokumentere
at en enhet som er ansvarlig for vedlikehold, har innført et
vedlikeholdssystem og kan oppfylle kravene fastsatt i denne
forordning, med sikte på å sikre at enhver godsvogn som den er
ansvarlig for vedlikeholdet av, har en sikker driftstilstand
Artikkel 2
Virkeområde
1. Sertifiseringssystemet får anvendelse på enhver enhet
som er ansvarlig for vedlikehold av godsvogner som skal
brukes på jernbanenettet i Unionen.
2. Vedlikeholdsverksteder eller enhver organisasjon som
påtar seg deler av funksjonene angitt i artikkel 4, kan anvende
sertifiseringssystemet på frivillig grunnlag i henhold til
prinsippene angitt i artikkel 8 og vedlegg I.
3. Henvisninger til en infrastrukturforvaltning i artikkel 5,
7 og 12 skal anses å gjelde dennes bruk av godsvogner til
transport av materialer til byggearbeid eller til vedlikehold
av infrastruktur. Når en infrastrukturforvaltning bruker
godsvogner til dette formålet, skal den anses å gjøre det som
jernbaneforetak.
Artikkel 3
Definisjoner
1. I denne forordning får definisjonene fastsatt i artikkel 3 i
direktiv 2004/49/EF anvendelse.
2.

Videre menes med:

a) «akkreditering» akkreditering som definert i artikkel 2
nr. 10 i forordning (EF) nr. 765/2008,
b) «ECM-sertifikat» et sertifikat utstedt til en enhet
ansvarlig for vedlikehold i henhold til artikkel 14a nr. 4 i
direktiv 2004/49/EF,
c) «sertifiseringsorgan» et organ som er utpekt i samsvar
med artikkel 10, og som er ansvarlig for sertifiseringen av
enheter ansvarlig for vedlikehold, på grunnlag av kriteriene
i vedlegg II,
d) «godsvogn» et kjøretøy uten egen framdrift som er
konstruert for transport av gods eller andre materialer
som skal brukes til virksomhet som byggearbeid eller
vedlikehold av infrastruktur,
e) «vedlikeholdsverksted» en mobil eller fast enhet som
består av personale, herunder personale med lederansvar,
verktøy og utstyr som er organisert slik at det kan utføre
vedlikehold av kjøretøyer, deler, komponenter eller
delenheter av kjøretøyer,
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f) «frigivelse for bruk» forsikringen fra enheten som
utfører vedlikeholdet, til den som er ansvarlig for
flåtevedlikehold, om at det er utført vedlikehold i samsvar
med vedlikeholdsordrene,
g) «gjeninnsetting i bruk» forsikringen som enheten ansvarlig
for vedlikehold, på grunnlag av en frigivelse for bruk,
gir til brukeren, for eksempel et jernbaneforetak eller en
innehaver, om at alt relevant vedlikeholdsarbeid er fullført,
og at godsvognen som tidligere var tatt ut av bruk, er i
stand til å kunne brukes på en sikker måte, eventuelt med
forbehold for midlertidige bruksbegrensninger.
Artikkel 4
Vedlikeholdssystem
1.

Vedlikeholdssystemet skal bestå av følgende funksjoner:

a) ledelsesfunksjonen, som overvåker og samordner
vedlikeholdsfunksjonene nevnt i bokstav b)-d) og sikrer at
godsvognen er i sikker stand i jernbanesystemet,
b) funksjonen for utvikling av vedlikehold, som er ansvarlig
for å forvalte vedlikeholdsdokumentasjonen, herunder
konfigurasjonsstyringen, på grunnlag av opplysninger om
konstruksjon og drift samt yteevne og utbytte av erfaring,
c) funksjonen for styring av flåtevedlikehold, som regulerer
når godsvognen skal tas ut av bruk for vedlikehold, og når
den skal gjeninnsettes i bruk etter vedlikehold, og
d) funksjonen for utføring av vedlikehold, som utfører det
nødvendige tekniske vedlikeholdet av en godsvogn eller
deler av den, herunder dokumentasjonen av frigivelse for
bruk.
2. Enheten som er ansvarlig for vedlikehold, skal sikre
at funksjonene nevnt i nr. 1 er i samsvar med kravene og
vurderingskriteriene angitt i vedlegg III.
3. Enheten som er ansvarlig for vedlikehold, skal selv utføre
ledelsesfunksjonen, men kan sette ut vedlikeholdsfunksjonene
nevnt i nr. 1 bokstav b)-d), eller deler av dem, til andre
avtaleparter, med forbehold for bestemmelsene i artikkel 8.
Dersom enheten som er ansvarlig for vedlikehold, tar i bruk
driftsutsetting, skal den sikre at prinsippene angitt i vedlegg I,
får anvendelse.
4. Uansett hvilke avtaler om driftsutsetting som er inngått,
er enheten som er ansvarlig for vedlikehold, ansvarlig for
resultatet av den vedlikeholdsvirksomheten som den styrer,
og skal innføre et system for å kontrollere hvordan denne
virksomheten blir utført.

Nr. 47/795

Artikkel 5
Forhold mellom parter som deltar i vedlikeholdsprosessen
1. Hvert jernbaneforetak eller hver infrastrukturforvaltning
skal sikre at godsvognene det eller den bruker, før avgang har en
sertifisert enhet som er ansvarlig for vedlikehold, og at bruken
av godsvognen er i samsvar med sertifikatets virkeområde.
2. Alle parter som deltar i vedlikeholdsprosessen, skal
utveksle relevante opplysninger om vedlikehold i samsvar med
kriteriene oppført i avsnitt I.7 og I.8 i vedlegg III.
3. Etter at det er inngått en avtale, kan et jernbaneforetak av
hensyn til driften be om å få opplysninger om vedlikeholdet
av en godsvogn. Enheten som er ansvarlig for vedlikehold av
godsvognen, skal svare på slike anmodninger enten direkte
eller gjennom andre avtaleparter.
4. Etter at det er inngått en avtale, kan en enhet som er
ansvarlig for vedlikehold, be om å få opplysninger om driften av
en godsvogn. Jernbaneforetaket eller infrastrukturforvaltningen
skal svare på slike anmodninger enten direkte eller gjennom
andre avtaleparter.
5. Alle avtaleparter skal utveksle opplysninger om
sikkerhetsrelaterte feil, ulykker, hendelser, nestenulykker og
andre farlige episoder samt eventuelle begrensninger på bruken
av godsvogner.
6. Sertifikatene til enheter som er ansvarlig for vedlikehold,
skal godkjennes som bevis for et jernbaneforetaks eller
en infrastrukturforvaltnings evne til å oppfylle kravene
til vedlikehold og kontroll av underleverandører og
leverandører angitt i avsnitt B.1, B.2, B.3 og C.1 i vedlegg II
til kommisjonsforordning (EU) nr. 1158/2010 av 9. desember
2010 om en felles sikkerhetsmetode for vurdering av samsvar
med krav for å få sikkerhetssertifikater for jernbane(4) og
kommisjonsforordning (EU) nr. 1169/2010 av 10. desember
2010 om en felles sikkerhetsmetode for vurdering av samsvar
med krav for å få sikkerhetsgodkjenning for jernbane(5), med
mindre den nasjonale sikkerhetsmyndigheten kan påvise at det
foreligger en betydelig sikkerhetsrisiko.
7. Dersom en avtalepart, særlig et jernbaneforetak, har en
berettiget grunn til å tro at en bestemt enhet som er ansvarlig for
vedlikehold, ikke oppfyller kravene i artikkel 14a nr. 3 i direktiv
2004/49/EF eller sertifiseringskravene i denne forordning, skal
den umiddelbart underrette sertifiseringsorganet om dette.
Sertifiseringsorganet skal treffe egnede tiltak for å kontrollere
om påstanden om manglende oppfyllelse er berettiget og
skal underrette de berørte partene (herunder vedkommende
nasjonale sikkerhetsmyndighet dersom det er relevant) om
resultatene av undersøkelsen.
(4)
(5)

EUT L 326 av 10.12.2010, s. 11.
EUT L 327 av 11.12.2010, s. 13.
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8. Dersom enheten ansvarlig for vedlikehold skiftes ut, skal
innehaveren av registreringen som angitt i artikkel 33 nr. 3 i
europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF(6), i god tid
underrette registreringsorganet, som definert i artikkel 4 nr. 1
i kommisjonsvedtak 2007/756/EF(7), slik at sistnevnte kan
ajourføre det nasjonale kjøretøyregisteret.
Den enheten som tidligere var ansvarlig for vedlikehold, skal
levere vedlikeholdsdokumentasjonen enten til innehaveren av
registreringen eller til den nye enheten som er ansvarlig for
vedlikehold.
Den enheten som tidligere var ansvarlig for vedlikehold, fritas
for sitt ansvar når den fjernes fra det nasjonale kjøretøyregisteret.
Dersom det på datoen for avregistrering av den enheten som
tidligere var ansvarlig for vedlikehold, ikke er noen ny enhet
som har bekreftet at den har godtatt status som enhet ansvarlig
for vedlikehold, blir registreringen av kjøretøyet midlertidig
opphevet.
Artikkel 6
Sertifiseringsorganer
1. ECM-sertifikater skal tildeles av et kvalifisert
sertifiseringsorgan som velges av den enheten med ansvar for
vedlikehold som søker om sertifikat.
2. Medlemsstatene skal sikre at sertifiseringsorganene
overholder de allmenne kriteriene og prinsippene angitt
i vedlegg II, og eventuelle etterfølgende sektorvise
akkrediteringsordninger.
3. Medlemsstatene skal treffe de tiltakene som er nødvendige
for å sikre at beslutninger som treffes av sertifiseringsorganene,
er underlagt domstolskontroll.
4. Med sikte på å harmonisere metodene for vurdering
av søknader skal sertifiseringsorganene samarbeide med
hverandre både innenfor medlemsstatene og i hele Unionen.
5. Byrået skal organisere og tilrettelegge for samarbeid
mellom sertifiseringsorganene.
Artikkel 7
Sertifiseringssystem for enheter ansvarlige for vedlikehold
1. Sertifiseringen skal bygge på en vurdering av evnen til
den enheten som er ansvarlig for vedlikehold, til å oppfylle de
relevante kravene i vedlegg III og anvende dem på en ensartet
måte. Den skal omfatte et tilsynssystem for å sikre fortsatt
oppfyllelse av de gjeldende kravene etter at ECM-sertifikatet er
tildelt.
2. Enhetene som er ansvarlige for vedlikehold, skal
søke om sertifisering ved hjelp av det relevante skjemaet i
vedlegg IV og framlegge dokumentasjon av framgangsmåtene
angitt i vedlegg III. De skal straks framlegge alle
tilleggsopplysninger som sertifiseringsorganet anmoder om.
Når sertifiseringsorganene vurderer søknader, skal de anvende
kravene og vurderingskriteriene angitt i vedlegg III.
(6)
(7)

EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1.
EUT L 305 av 23.11.2007, s. 30.
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3. Sertifiseringsorganet skal treffe en beslutning senest fire
måneder etter at den enheten med ansvar for vedlikehold som
søker om sertifikatet, har framlagt for organet alle nødvendige
opplysninger og eventuelle tilleggsopplysninger som det har
anmodet om. Sertifiseringsorganet skal gjennomføre den
nødvendige vurderingen på stedet hos enheten med ansvar for
vedlikehold før sertifikatet tildeles. Enheten med ansvar for
vedlikehold skal underrettes om beslutningen om tildeling av
sertifikatet ved hjelp av det relevante skjemaet i vedlegg V.
4. Et ECM-sertifikat er gyldig i et tidsrom på inntil fem
år. Innehaveren av sertifikatet skal umiddelbart underrette
sertifiseringsorganet om alle vesentlige endringer i forholdene
som gjaldt da det opprinnelige sertifikatet ble tildelt, slik at
sertifiseringsorganet kan avgjøre om sertifikatet skal endres,
fornyes eller tilbakekalles.
5. Sertifiseringsorganet skal gi en utførlig begrunnelse for
hver enkelt av sine beslutninger. Sertifiseringsorganet skal
underrette enheten ansvarlig for vedlikehold om sin beslutning
og begrunnelsen for den, samt angi framgangsmåten ved klage,
klagefristen og kontaktopplysningene til klageinstansen.
6. Sertifiseringsorganet skal foreta tilsyn minst én gang
i året på utvalgte steder som er geografisk og funksjonelt
representative for all virksomhet hos de enhetene ansvarlige
for vedlikehold som organet har sertifisert, for å kontrollere at
enhetene fremdeles overholder kriteriene angitt i vedlegg III.
7. Dersom sertifiseringsorganet avdekker at en enhet som er
ansvarlig for vedlikehold, ikke lenger oppfyller kravene som
ECM-sertifikatet ble utstedt på grunnlag av, skal det avtale
en forbedringsplan med enheten ansvarlig for vedlikehold,
begrense sertifikatets virkeområde eller midlertidig oppheve
sertifikatet, avhengig av graden av manglende oppfyllelse.
Ved fortsatt manglende oppfyllelse av sertifiseringskravene
eller overholdelse av en eventuell forbedringsplan skal
sertifiseringsorganet begrense virkeområdet til eller
tilbakekalle ECM-sertifikatet, idet det begrunner sin beslutning
samt angir framgangsmåten ved klage, klagefristen og
kontaktopplysningene til klageinstansen.
8. Når et jernbaneforetak eller en infrastrukturforvaltning
søker om sikkerhetssertifikat eller sikkerhetsgodkjenning,
får følgende anvendelse når det gjelder de godsvognene som
brukes:
a) Dersom godsvognene vedlikeholdes av søkeren, skal
søkeren vedlegge søknaden et gyldig ECM-sertifikat,
dersom det er tilgjengelig, eller så skal søkerens
kapasitet som enhet ansvarlig for vedlikehold vurderes
som en del av søknaden om sikkerhetssertifikat eller
sikkerhetsgodkjenning.
b) Dersom godsvognene vedlikeholdes av andre parter enn
søkeren, skal søkeren gjennom sitt sikkerhetsstyringssystem
sørge for kontroll med all risiko knyttet til sin virksomhet,
herunder bruk av disse vognene, der særlig bestemmelsene
i artikkel 5 i denne forordning får anvendelse.
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Sertifiseringsorganene og de nasjonale sikkerhetsmyndighetene
skal under alle omstendigheter aktivt utveksle synspunkter for
å unngå at vurderingen blir foretatt to ganger.

(EF) nr. 765/2008, skal underrette Byrået om hvilke
sertifiseringsorganer som er akkreditert. Byrået skal også
underrettes om enhver endring innen én måned etter endringen.

Artikkel 8

3. Sertifiseringsorganene skal innen én uke etter sin
beslutning underrette Byrået om alle ECM-sertifikater eller
sertifikater for bestemte funksjoner i samsvar med artikkel 4
nr. 1 som utstedes, endres, fornyes eller tilbakekalles, ved hjelp
av skjemaene i vedlegg V.

Sertifiseringssystem for driftsutsatte
vedlikeholdsfunksjoner
1. Dersom enheten med ansvar for vedlikehold beslutter
å sette ut én eller flere av funksjonene nevnt i artikkel 4
nr. 1 bokstav b), c) og d), eller deler av dem, skal det ved
frivillig sertifisering av underleverandøren i henhold til
sertifiseringssystemet i denne forordning anses at enheten som
er ansvarlig for vedlikehold, oppfyller de relevante kravene
angitt i vedlegg III, i den grad disse kravene er omfattet av den
frivillige sertifiseringen av underleverandøren. Dersom det ikke
foreligger noen slik sertifisering, skal enheten som er ansvarlig
for vedlikehold, dokumentere overfor sertifiseringsorganet
hvordan den oppfyller alle kravene angitt i vedlegg III, med
hensyn til de funksjonene den beslutter å sette ut.
2. Sertifisering som gjelder driftsutsatte vedlikeholdsfunksjoner, eller deler av dem, skal utstedes av
sertifiseringsorganene etter de samme framgangsmåtene som
angitt i artikkel 6, 7 og artikkel 10 nr. 3, tilpasset søkerens
særtilfelle. Sertifiseringen er gyldig i hele Unionen.
Ved vurdering av søknader om sertifikat for driftsutsatte
vedlikeholdsfunksjoner, eller deler av dem, skal sertifiseringsorganene følge prinsippene angitt i vedlegg I.

4. Byrået skal føre register over alle opplysninger som
meddeles i henhold til nr. 2 og 3, og skal offentliggjøre dem.
Artikkel 11
Endring av forordning (EF) nr. 653/2007
Vedlegg I til forordning (EF) nr. 653/2007 erstattes av teksten i
vedlegg VI til denne forordning.
Artikkel 12
Overgangsbestemmelser
1. Følgende overgangsbestemmelser får anvendelse uten at
det berører artikkel 9.
2. Fra 31. mai 2012 skal alle ECM-sertifikater utstedes
i samsvar med denne forordning til enheter ansvarlige for
vedlikehold av godsvogner, uten at det berører artikkel 14a
nr. 8 i direktiv 2004/49/EF.

Artikkel 9
Tilsynsordningens rolle
Dersom en nasjonal sikkerhetsmyndighet har en berettiget grunn
til å anta at en bestemt enhet som er ansvarlig for vedlikehold,
ikke oppfyller kravene i artikkel 14a nr. 3 i direktiv 2004/49/
EF eller sertifiseringskravene i denne forordning, skal den
umiddelbart treffe den nødvendige beslutning og underrette
Kommisjonen, Byrået, andre vedkommende myndigheter,
sertifiseringsorganet og andre berørte parter om sin beslutning.
Artikkel 10
Opplysninger som skal gis til Kommisjonen og Byrået
1. Senest 30. november 2011 skal medlemsstatene
underrette Kommisjonen om hvorvidt sertifiseringsorganene
er akkrediterte organer, godkjente organer eller nasjonale
sikkerhetsmyndigheter. De skal også underrette Kommisjonen
om enhver endring i denne situasjonen innen én måned etter
endringen.

2. Senest 31. mai 2012 skal medlemsstatene underrette
Byrået om hvilke sertifiseringsorganer som er godkjent.
Akkrediteringsorganene
som
definert
i
forordning

3. Sertifikater utstedt av et sertifiseringsorgan senest 31. mai
2012 på grunnlag av prinsipper og kriterier som tilsvarer
prinsippene og kriteriene i programerklæringen om fastsettelse
av de grunnleggende prinsippene for et felles system for
sertifisering av enheter med ansvar for vedlikehold av
godsvogner, som ble undertegnet av medlemsstatene 14. mai
2009, skal godkjennes som likeverdige med ECM-sertifikater
utstedt i henhold til denne forordning i den opprinnelige
gyldighetstiden fram til senest 31. mai 2015.
4. Sertifikater utstedt av et sertifiseringsorgan til enheter
med ansvar for vedlikehold senest 31. mai 2012 på grunnlag
av nasjonal lovgivning som gjaldt før denne forordning trådte
i kraft, og som er likeverdig med denne forordning, særlig
artikkel 6 og 7 og vedlegg I og III, skal godkjennes som
likeverdige med ECM-sertifikater utstedt i henhold til denne
forordning i den opprinnelige gyldighetstiden fram til senest
31. mai 2015.
5. Sertifikater utstedt til vedlikeholdsverksteder senest
31. mai 2014 på grunnlag av nasjonal lovgivning som gjaldt før
denne forordning trådte i kraft, og som er likeverdig med denne
forordning, skal godkjennes som likeverdige med sertifikater til
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av medlemsstatene 14. mai 2009, godkjennes som likeverdige
med ECM-sertifikater utstedt i henhold til denne forordning.

vedlikeholdsverksteder som påtar seg funksjonen for utføring
av vedlikehold, utstedt i henhold til denne forordning i den
opprinnelige gyldighetstiden fram til senest 31. mai 2017.

7. Jernbaneforetak og infrastrukturforvaltninger som senest
31. mai 2012 allerede er sertifisert i samsvar med artikkel 10
og 11 i direktiv 2004/49/EF, trenger ikke å søke om ECMsertifikat i den opprinnelige gyldighetstiden for sine sertifikater
når det gjelder vedlikehold av godsvogner som de er ansvarlige
for som enhet ansvarlig for vedlikehold.

6. Uten at det berører nr. 3-5 skal enhetene som er ansvarlige
for vedlikehold av godsvogner som er registrert i det nasjonale
kjøretøyregisteret senest 31. mai 2012, sertifiseres i samsvar
med denne forordning senest 31. mai 2013. I dette tidsrommet
skal egenerklæringer fra enheter ansvarlige for vedlikehold om
samsvar med de relevante kravene i denne forordning eller i
programerklæringen om fastsettelse av de grunnleggende
prinsippene for et felles system for sertifisering av enheter
ansvarlige for vedlikehold av godsvogner, som ble undertegnet

Artikkel 13
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, 10. mai 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
______
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VEDLEGG I
Prinsipper som skal anvendes av organisasjoner som søker om sertifikat for vedlikeholdsfunksjoner som er
driftsutsatt av en enhet med ansvar for vedlikehold
1.

Ved sertifisering av en enhet eller organisasjon som påtar seg én eller flere vedlikeholdsfunksjoner for en enhet som
er ansvarlig for vedlikehold (utvikling av vedlikehold, styring av flåtevedlikehold, utføring av vedlikehold), eller
deler av dem, gjelder følgende krav og vurderingskriterier som er angitt i vedlegg III:
a) krav og vurderingskriterier angitt i avsnitt I i vedlegg III, tilpasset organisasjonens type og omfang av tjenester,
b) krav og vurderingskriterier som beskriver den eller de bestemte vedlikeholdsfunksjonene.

2.

Ved sertifisering av et vedlikeholdsverksted som påtar seg funksjonen for utføring av vedlikehold, gjelder følgende
krav og vurderingskriterier angitt i vedlegg III:
a) kravene og vurderingskriteriene angitt i avsnitt I i vedlegg III, som skal tilpasses den bestemte virksomheten
til et vedlikeholdsverksted som sørger for funksjonen for utføring av vedlikehold,
b) prosessene som beskriver funksjonen for utføring av vedlikehold.
______
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VEDLEGG II
Kriterier for akkreditering eller godkjenning av sertifiseringsorganer som deltar i vurdering og tildeling av
ECM-sertifikater
1.

ORGANISASJON

Sertifiseringsorganet skal dokumentere sin organisasjonsstruktur og angi hvilke oppgaver, hvilke ansvarsområder og
hvilken myndighet ledelsen og annet sertifiseringspersonale og eventuelle komiteer har. Dersom sertifiseringsorganet
er en definert del av en juridisk person, skal strukturen vise myndighetslinjen og forbindelsen til andre parter i den
samme juridiske personen.
2.

UAVHENGIGHET

Når sertifiseringsorganet treffer beslutninger, skal det være organisatorisk og funksjonelt uavhengig av jernbaneforetak,
infrastrukturforvaltninger, innehavere, produsenter og enheter ansvarlige for vedlikehold, og skal ikke yte tilsvarende
tjenester.
Det skal sikres at det personalet som er ansvarlig for kontroll av sertifiseringen, er uavhengig. Avlønningen skal ikke
være avhengig av antall foretatte kontroller eller av resultatene av slike kontroller.
3.

KOMPETANSE

Sertifiseringsorganet og det personalet som benyttes, skal ha den nødvendige faglige dyktigheten, særlig når det gjelder
organisering av vedlikehold av godsvogner og et egnet vedlikeholdssystem.
Sertifiseringsorganet skal vise at de har:
a) solid erfaring med vurdering av styringssystemer,
b) kunnskap om gjeldende krav i regelverket.
Gruppen som er opprettet for å ha tilsyn med enhetene som er ansvarlige for vedlikehold, skal ha erfaring på de
relevante områdene, og særlig skal de vise at de har:
a) nødvendig kunnskap om og forståelse av gjeldende EU-regelverk,
b) relevant teknisk kompetanse,
c) minst tre års relevant erfaring med vedlikehold i alminnelighet,
d) tilstrekkelig erfaring med vedlikehold av godsvogner eller minst med vedlikehold i tilsvarende industrisektorer.
4.

UPARTISKHET

Sertifiseringsorganets beslutninger skal være basert på objektive bevis på samsvar eller manglende samsvar som
sertifiseringsorganet har innhentet, og skal ikke være påvirket av andre interesser eller andre parter.
5.

ANSVAR

Sertifiseringsorganet er ikke ansvarlig for å sikre fortløpende oppfyllelse av kravene til sertifisering.
Sertifiseringsorganet er ansvarlig for å vurdere tilstrekkelige, objektive bevis som grunnlag for en sertifiseringsbeslutning.
6.

ÅPENHET

Et sertifiseringsorgan skal sikre offentlig tilgang til, eller offentliggjøring av, relevante og rettidige opplysninger om
revisjons- og sertifiseringsprosessen. Det skal også gi opplysninger om sertifiseringens status (herunder tildeling,
forlengelse, vedlikehold, fornyelse, midlertidig oppheving, begrensning av virkeområde eller tilbakekalling av
sertifisering) for enhver organisasjon, med sikte på å skape tillit til sertifiseringens integritet og troverdighet. Åpenhet
er et prinsipp for tilgang til, eller offentliggjøring av, relevante opplysninger.
7.

FORTROLIGHET

For å oppnå privilegert tilgang til opplysninger som er nødvendige for å foreta en tilfredsstillende vurdering av om
kravene til sertifisering er oppfylt, skal et sertifiseringsorgan behandle forretningsopplysninger om en kunde fortrolig.
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8.

BEHANDLING AV KLAGER

Sertifiseringsorganet skal innføre en framgangsmåte for behandling av klager på beslutninger og annen virksomhet
tilknyttet sertifiseringen.
9.

ERSTATNINGSANSVAR OG FINANSIERING

Sertifiseringsorganet skal kunne påvise at det har vurdert risikoen som kan oppstå som følge av sertifiseringsvirksomheten,
og at det har tilfredsstillende ordninger (herunder forsikring eller reserver) som kan dekke erstatningsansvar som kan
oppstå som følge av dets arbeid innenfor hvert virksomhetsområde og de geografiske områdene der organet driver
virksomhet.
______
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VEDLEGG III
Krav og vurderingskriterier for organisasjoner som søker om ECM-sertifikat eller sertifikat for vedlikeholdsfunksjoner som driftsutsettes av en enhet med ansvar for vedlikehold
I.

Krav til og vurderingskriterier for ledelsesfunksjonen

1.

Ledelse — forpliktelse til utvikling og gjennomføring av organisasjonens vedlikeholdssystem og til kontinuerlig
forbedring av effektiviteten
Organisasjonen skal ha framgangsmåter for å:
a) utarbeide en vedlikeholdsstrategi som passer til organisasjonens type og omfang av tjenester, og som er
godkjent av organisasjonens administrerende direktør eller hans eller hennes representant,
b) sikre at det fastsettes sikkerhetsmål som er i samsvar med den rettslige rammen og forenlige med
organisasjonens type, omfang og relevante risiko,
c) vurdere det samlede sikkerhetsnivået i forhold til organisasjonens sikkerhetsmål,
d) utarbeide planer og framgangsmåter for å nå sikkerhetsmålene,
e) sikre at det er tilgang til de ressursene som er nødvendige for å gjennomføre alle prosesser som kreves for å
oppfylle kravene i dette vedlegg,
f)

påvise og håndtere andre ledelsesaktiviteters virkning på vedlikeholdssystemet,

g) sikre at den øverste ledelsen er kjent med resultatene av overvåkingen av yteevnen og revisjonene og tar det
overordnede ansvaret for å gjennomføre endringer i vedlikeholdssystemet,
h) sikre at personalet og deres representanter blir tilstrekkelig representert og hørt når det gjelder å definere,
utvikle, kontrollere og gjennomgå sikkerhetsaspekter ved alle relaterte prosesser som kan berøre personalet.
2.

Risikovurdering — en strukturert metode for å vurdere risiko knyttet til vedlikehold av godsvogner, herunder
risiko som er en direkte følge av driftsprosesser og virksomheten til andre organisasjoner eller personer, og for
å identifisere egnede risikokontrolltiltak

2.1. Organisasjonen skal ha framgangsmåter for å:
a) analysere risiko som er relevant for omfanget av virksomheten som organisasjonen driver, herunder risiko
som følge av feil og konstruksjonsmessig manglende samsvar eller funksjonssvikt i løpet av livssyklusen,
b) evaluere risikoen nevnt i bokstav a),
c) utarbeide og iverksette risikokontrolltiltak.
2.2. Organisasjonen skal ha framgangsmåter og ordninger som anerkjenner behovet for og forpliktelsen til å
samarbeide med innehavere, jernbaneforetak, infrastrukturforvaltninger eller andre berørte parter.
2.3. Organisasjonen skal ha framgangsmåter for risikovurdering for å håndtere endringer i utstyr, framgangsmåter,
organisasjon, personale eller grensesnitt og for å anvende kommisjonsforordning (EF) nr. 352/2009(8).
2.4. Ved vurderingen av risiko skal organisasjonen ha framgangsmåter for å ta hensyn til behovet for å fastsette,
skape og opprettholde et tilfredsstillende arbeidsmiljø som er i samsvar med Unionens regelverk og nasjonal
lovgivning, særlig rådsdirektiv 89/391/EØF(9).
3.

Overvåking — en strukturert metode for å sikre at det finnes risikokontrolltiltak som fungerer slik de skal, og
medvirker til å nå organisasjonens mål

3.1. Organisasjonen skal ha en framgangsmåte for regelmessig innsamling, kontroll og analyse av relevante
sikkerhetsdata, herunder:
a) gjennomføringen av relevante prosesser,
b) resultatene av prosessene (herunder alle avtalte tjenester og produkter),
(8)
(9)

EUT L 108 av 29.4.2009, s. 4.
EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1.
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c) effektiviteten i risikokontrollordningene,
d) opplysninger om erfaring, funksjonssvikt, mangler og reparasjoner som oppstår i daglig drift og vedlikehold.
3.2. Organisasjonen skal ha framgangsmåter som sikrer at ulykker, hendelser, nestenulykker og andre farlige episoder
blir rapportert, registrert, undersøkt og analysert.
3.3. For at alle prosesser skal kunne gjennomgås regelmessig, skal organisasjonen ha et system for intern revisjon
som er uavhengig, upartisk og gir innsynsmulighet. Dette systemet skal ha framgangsmåter for å:
a) utarbeide en plan for intern revisjon som kan endres avhengig av resultatene av tidligere revisjoner og
overvåkingen av yteevnen,
b) analysere og evaluere resultatene av revisjonene,
c) foreslå og iverksette særlige korrigerende tiltak,
d) kontrollere om tidligere tiltak var effektive.
4.

Kontinuerlig forbedring — en strukturert metode for å analysere opplysningene som innhentes, ved hjelp av
regelmessig kontroll, revisjon eller andre relevante kilder, og for å bruke resultatene til å trekke lærdom og til å
innføre forebyggende og korrigerende tiltak med sikte på å opprettholde eller forbedre sikkerhetsnivået
Organisasjonen skal ha framgangsmåter for å sikre at:
a) påviste mangler rettes opp,
b) nye sikkerhetstiltak gjennomføres,
c) resultatene fra interne revisjoner brukes til å forbedre systemet,
d) det ved behov gjennomføres forebyggende eller korrigerende tiltak for å sikre at jernbanesystemet er i
samsvar med standarder og andre krav i hele utstyrets og virksomhetens livssyklus,
e) relevante opplysninger i forbindelse med undersøkelsen av og årsakene til ulykker, hendelser, nestenulykker
og andre farlige episoder brukes til å trekke lærdom og, når det er nødvendig, til å treffe tiltak med sikte på
å forbedre sikkerhetsnivået,
f)

relevante anbefalinger fra den nasjonale sikkerhetsmyndigheten, fra det nasjonale undersøkelsesorganet og
fra undersøkelser foretatt av bransjen eller internt, evalueres og gjennomføres dersom det er hensiktsmessig,

g) relevante rapporter/opplysninger fra jernbaneforetak/infrastrukturforvaltninger og innehavere eller andre
relevante kilder vurderes og tas hensyn til.
5.

Struktur og ansvar — en strukturert metode for å definere enkeltpersoners og gruppers ansvarsområder for at
organisasjonens sikkerhetsmål skal kunne nås på en sikker måte

5.1. Organisasjonen skal ha framgangsmåter for tildeling av ansvar for alle relevante prosesser i hele organisasjonen.
5.2. Organisasjonen skal ha framgangsmåter for klart å definere sikkerhetsrelaterte ansvarsområder og
ansvarsfordelingen med hensyn til de særskilte funksjonene som er knyttet til dem, samt grensesnittene mellom
dem. Disse omfatter de ovennevnte framgangsmåtene mellom organisasjonen og innehaverne og eventuelt
jernbaneforetakene og infrastrukturforvaltningene.
5.3. Organisasjonen skal ha framgangsmåter for å sikre at personale med delegert ansvar innenfor organisasjonen har
myndighet, kompetanse og tilstrekkelige ressurser til å utføre sine oppgaver. Ansvar og kompetanse bør være i
samsvar med og forenlig med den tildelte rollen, og delegering skal være skriftlig.
5.4. Organisasjonen skal ha framgangsmåter for å sikre samordning av virksomhet knyttet til relevante prosesser på
tvers av organisasjonen.
5.5. Organisasjonen skal ha framgangsmåter for å sikre at de som har en rolle i sikkerhetsstyringen, holdes ansvarlig
for sine resultater.
6.

Kompetansestyring — en strukturert metode for å sikre at de ansatte har den nødvendige kompetansen for å nå
organisasjonens mål på en sikker og effektiv måte under alle omstendigheter

6.1. Organisasjonen skal utarbeide et styringssystem for kompetanse for å:
a) identifisere stillinger som innenfor systemet har ansvar for å gjennomføre alle prosessene som er nødvendige
for å oppfylle kravene i dette vedlegg,
b) identifisere stillinger som omfatter sikkerhetsoppgaver,
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c) tildele personale med egnet kompetanse relevante oppgaver.
6.2. Organisasjonens styringssystem for kompetanse skal omfatte framgangsmåter for å styre personalets kompetanse,
herunder minst:
a) identifisering av kunnskap, ferdigheter og erfaring som er nødvendig i forbindelse med sikkerhetsrelaterte
oppgaver i forhold til ansvarsområdet,
b) utvelgelsesprinsipper, herunder grunnleggende utdanningsnivå, psykisk og fysisk skikkethet,
c) grunnleggende opplæring og kvalifisering eller sertifisering av tilegnet kompetanse og ferdigheter,
d) garanti for at alt personale er klar over hvilken relevans og betydning deres virksomhet har, og hvordan de
bidrar til å nå sikkerhetsmålene,
e) løpende opplæring og regelmessig ajourføring av eksisterende kunnskap og ferdigheter,
f)

regelmessig kontroll av kompetanse og fysisk og psykisk skikkethet der det er hensiktsmessig,

g) særlige tiltak ved ulykker/hendelser eller langt fravær fra arbeidet, etter behov.
7.

Opplysninger — en strukturert metode for å sikre at viktige opplysninger er tilgjengelige for dem som skal foreta
vurderinger og treffe beslutninger på alle nivåer i organisasjonen

7.1. Organisasjonen skal ha framgangsmåter som definerer rapporteringskanaler slik at det i selve enheten og i kontakt
med andre aktører, herunder infrastrukturforvaltninger, jernbaneforetak og innehavere, sikres at opplysninger om
alle relevante prosesser utveksles på riktig måte og framlegges på en rask og tydelig måte for den personen som
har den riktige rollen både innen sin egen organisasjon og i andre organisasjoner.
7.2. For å sikre en tilfredsstillende utveksling av opplysninger skal organisasjonen ha framgangsmåter for å:
a) motta og behandle særlige opplysninger,
b) identifisere, utarbeide og formidle særlige opplysninger,
c) gjøre pålitelige og ajourførte opplysninger tilgjengelige.
7.3. Organisasjonen skal ha framgangsmåter for å sikre at viktige driftsopplysninger er:
a) relevante og gyldige,
b) nøyaktige,
c) fullstendige,
d) ajourført på egnet måte,
e) kontrollert,
f)

konsekvente og lett forståelige (omfatter det språket som er brukt),

g) gjort kjent for personalet før de anvendes,
h) lett tilgjengelige for personalet, med kopier til dem ved behov.
7.4. Kravene angitt i nr. 7.1, 7.2 og 7.3 får særlig anvendelse på følgende driftsopplysninger:
a) kontroll av at nasjonale kjøretøyregistre er nøyaktige og fullstendige når det gjelder identifisering (herunder
metoder) og registrering av godsvogner som vedlikeholdes av organisasjonen,
b) vedlikeholdsdokumentasjon,
c) opplysninger om støtte til innehavere og eventuelt til andre parter, herunder jernbaneforetak/
infrastrukturforvaltninger,
d) opplysninger om personalets kvalifikasjoner og senere tilsyn under utviklingen av vedlikehold,
e) opplysninger om driften (herunder kjørelengde, virksomhetenes type og omfang, hendelser/ulykker) og
anmodninger fra jernbaneforetak, innehavere og infrastrukturforvaltninger,
f)

registre over utført vedlikehold, herunder opplysninger om mangler som er påvist ved inspeksjoner
og korrigerende tiltak som er truffet av jernbaneforetak eller infrastrukturforvaltninger, for eksempel
inspeksjoner og kontroll som foretas før togets avgang eller mens det er underveis,

g) frigivelse for bruk og gjeninnsetting i bruk,
h) vedlikeholdsordrer,
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i)

tekniske opplysninger som skal gis til jernbaneforetak/infrastrukturforvaltninger og innehavere vedrørende
vedlikeholdsinstrukser,

j)

opplysninger om nødssituasjoner der den sikre driftstilstanden er svekket, som kan bestå av:
i) pålegg om bruksbegrensninger eller særlige driftsforhold for de godsvognene som vedlikeholdes av
organisasjonen, eller for andre kjøretøyer i samme serie selv om disse vedlikeholdes av andre enheter
som er ansvarlige for vedlikehold, der disse opplysningene også bør formidles til alle berørte parter,
ii) viktige opplysninger om sikkerhetsrelaterte spørsmål som avdekkes under vedlikehold, for eksempel
mangler som påvises i en komponent som er felles for flere typer eller serier av kjøretøyer,

k) alle relevante opplysninger/data som er nødvendige for å framlegge den årlige vedlikeholdsrapporten til
sertifiseringsorganet og til de relevante kundene (herunder innehavere), der denne rapporten på anmodning
også skal gjøres tilgjengelig for nasjonale sikkerhetsmyndigheter.
8.

Dokumentasjon — en strukturert metode for å sikre at alle relevante opplysninger kan spores

8.1. Organisasjonen skal ha egnede framgangsmåter for å sikre at alle relevante prosesser blir behørig dokumentert.
8.2. Organisasjonen skal ha egnede framgangsmåter for å:
a) regelmessig kontrollere og ajourføre all relevant dokumentasjon,
b) utforme, framstille, distribuere og kontrollere endringer i all relevant dokumentasjon,
c) motta, samle inn og arkivere all relevant dokumentasjon.
9.

Avtaleinngåelse — en strukturert metode for å sikre at virksomhet som er overdratt til en underleverandør,
forvaltes på en hensiktsmessig måte, slik at organisasjonens mål nås

9.1. Organisasjonen skal ha framgangsmåter for å sikre at sikkerhetsrelaterte produkter og tjenester blir identifisert.
9.2. Når organisasjonen bruker underleverandører og/eller leverandører til sikkerhetsrelaterte produkter og tjenester,
skal organisasjonen ha framgangsmåter som på utvelgelsestidspunktet bekrefter at:
a) underleverandører og leverandører er kvalifisert,
b) underleverandører og leverandører har et vedlikeholds- og styringssystem som er tilfredsstillende og
dokumentert.
9.3. Organisasjonen skal ha en framgangsmåte for å definere de kravene som slike underleverandører og leverandører
skal oppfylle.
9.4. Organisasjonen skal ha framgangsmåter for å overvåke leverandørenes og/eller underleverandørenes bevissthet
om den risikoen de påfører organisasjonens virksomhet.
9.5. Når en underleverandørs eller leverandørs vedlikeholds-/styringssystem sertifiseres, kan overvåkingsprosessen
beskrevet i nr. 3, begrenses til resultatene av driftsprosessene som er overdratt til en underleverandør, og som er
nevnt i nr. 3.1 bokstav b).
9.6. For følgende prosesser skal minst de grunnleggende prinsippene være klart definert, kjent og tildelt i avtalen
mellom avtalepartene:
a) ansvarsområder og oppgaver i forbindelse med jernbanesikkerhetsspørsmål,
b) forpliktelser tilknyttet overføring av relevante opplysninger mellom begge partene,
c) sporbarheten av sikkerhetsrelaterte dokumenter.
II.

Krav og vurderingskriterier for funksjonen for utvikling av vedlikehold

1.

Organisasjonen skal ha en framgangsmåte for å identifisere og styre all vedlikeholdsvirksomhet som påvirker
sikkerheten og sikkerhetskritiske komponenter.

2.

Organisasjonen skal ha framgangsmåter som sikrer samsvar med de grunnleggende kravene til samtrafikkevne,
herunder ajourføringer i hele livssyklusen, ved:
a) å sikre samsvar med spesifikasjonene tilknyttet de grunnleggende parametrene for samtrafikkevne som
angitt i de relevante tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne (TSI-er),
b) under alle omstendigheter å kontrollere vedlikeholdsinstruksens samsvar med tillatelsen til ibruktaking
(herunder eventuelle krav fra nasjonale sikkerhetsmyndigheter), erklæringen om samsvar med TSI-er,
verifiseringserklæringen og den tekniske dokumentasjonen,
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c) å håndtere alle utskiftinger i forbindelse med vedlikehold i samsvar med kravene i direktiv 2008/57/EF og
de relevante TSI-ene,
d) å identifisere behovet for risikovurdering når det gjelder den aktuelle utskiftingens mulige virkning på
jernbanesystemets sikkerhet,
e) å håndtere konfigureringen av alle tekniske endringer som påvirker kjøretøysystemets integritet.
3.

Organisasjonen skal ha en framgangsmåte for å utforme og bidra til innføringen av vedlikeholdsanlegg, utstyr og
verktøy som er særlig utviklet og påkrevd for utføring av vedlikehold. Organisasjonen skal ha en framgangsmåte
for å kontrollere at disse anleggene, dette utstyret og dette verktøyet brukes, oppbevares og vedlikeholdes i
samsvar med vedlikeholdsplanen og vedlikeholdskravene.

4.

Når godsvogner settes i drift, skal organisasjonen ha framgangsmåter for å:
a) innhente den opprinnelige dokumentasjonen og tilstrekkelige opplysninger om planlagt drift,
b) analysere den opprinnelige dokumentasjonen og utarbeide den første vedlikeholdsinstruksen, idet det også
tas hensyn til forpliktelsene i eventuelle tilknyttede garantier,
c) sikre at den første vedlikeholdsinstruksen gjennomføres riktig.

5.

For at vedlikeholdsinstruksen skal holdes à jour i hele livssyklusen til en godsvogn, skal organisasjonen ha
framgangsmåter for å:
a) innhente minst de relevante opplysningene om:
i)

typen og omfanget av drift som er gjennomført, herunder, men ikke begrenset til, hendelser under drift
som kan påvirke godsvognenes sikkerhet,

ii) typen og omfanget av den planlagte driften,
iii) vedlikeholdet som er gjennomført,
b) definere behovet for ajourføringer, idet det tas hensyn til grenseverdiene for samtrafikkevne,
c) forslå og godkjenne endringer og gjennomføringen av dem, med sikte på å treffe en beslutning på grunnlag
av tydelige kriterier, idet det tas hensyn til resultatene av risikovurdering,
d) sikre at endringene gjennomføres på riktig måte.
6.

Når kompetansestyringsprosessen anvendes på funksjonen for utvikling av vedlikehold, skal det tas hensyn til
minst følgende virksomhet som kan påvirke sikkerheten:
a) vurdering av hvilken betydning endringer har for vedlikeholdsinstruksen og foreslåtte utskiftinger i
forbindelse med vedlikehold,
b) hvilken ingeniørkompetanse som kreves for å håndtere utarbeidingen og endringene av vedlikeholdsinstruksen,
og utviklingen, vurderingen, valideringen og godkjenningen av utskiftinger i forbindelse med vedlikehold,
c) sammenføyningsteknikker (herunder sveising og liming), bremseanlegg, hjulsatser og draginnretning, ikkedestruktive prøvingsteknikker og vedlikehold av særlige komponenter i godsvogner til transport av farlig
gods, for eksempel tanker og ventiler.

7.

Når dokumentasjonsprosessen anvendes på funksjonen for utvikling av vedlikehold, skal sporbarheten til minst
følgende opplysninger sikres:
a) dokumentasjon som gjelder utvikling, vurdering, validering og godkjenning av en utskifting i forbindelse
med vedlikehold,
b) kjøretøyenes konfigurasjon, herunder, men ikke begrenset til, sikkerhetsrelaterte komponenter,
c) registre over utført vedlikehold,
d) resultatene av undersøkelser om utbytte av erfaring,
e) alle de påfølgende versjonene av vedlikeholdsinstruksen, herunder risikovurdering,
f)

rapporter om kompetansen ved og tilsynet med utføring av vedlikehold og styring av flåtevedlikehold,

g) tekniske opplysninger som skal gis til støtte for innehavere, jernbaneforetak og infrastrukturforvaltninger.
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III.

Krav og vurderingskriterier for funksjonen for styring av flåtevedlikehold

1.

Organisasjonen skal ha en framgangsmåte for å kontrollere kompetansen, tilgjengeligheten og kapasiteten
til enheten som er ansvarlig for utføring av vedlikehold, før den bestiller vedlikehold. Dette krever at
vedlikeholdsverkstedene er behørig kvalifisert til å treffe beslutninger om hvilke krav som skal stilles til teknisk
kompetanse i funksjonen for utføring av vedlikehold.

2.

Organisasjonen skal ha en framgangsmåte for å sette sammen arbeidslisten og for å utstede og frigi
vedlikeholdsordrer.

3.

Organisasjonen skal ha en framgangsmåte for å sende godsvogner til vedlikehold i rett tid.

4.

Organisasjonen skal ha en framgangsmåte for å håndtere at godsvogner tas ut av drift for vedlikehold eller når
det er avdekket feil.

5.

Organisasjonen skal ha en framgangsmåte for å definere nødvendige kontrolltiltak som anvendes på det utførte
vedlikeholdet og når godsvognene frigis for bruk.

6.

Organisasjonen skal ha en framgangsmåte for å melde fra om gjeninnsetting i bruk, idet det tas hensyn til
dokumentasjonen av frigivelse for bruk.

7.

Når kompetansestyringsprosessen anvendes på funksjonen for styring av flåtevedlikehold, skal det tas hensyn til
minst gjeninnsettingen i bruk.

8.

Når informasjonsprosessen anvendes på funksjonen for styring av flåtevedlikehold, skal minst følgende
opplysninger gis til funksjonen for utføring av vedlikehold:
a) gjeldende regler og tekniske spesifikasjoner,
b) vedlikeholdsplanen for hver godsvogn,
c) en oversikt over reservedeler, herunder en tilstrekkelig detaljert teknisk beskrivelse av hver del slik at den
skiftes ut med en tilsvarende del med samme garantier,
d) en oversikt over materialer, herunder en tilstrekkelig detaljert beskrivelse av bruken av dem og de nødvendige
helse- og sikkerhetsopplysningene,
e) dokumentasjon som definerer spesifikasjonene for virksomhet som påvirker sikkerheten, og som inneholder
inngreps- og bruksbegrensninger for komponenter,
f)

en oversikt over komponenter eller systemer som er omfattet av lovfestede krav, og en oversikt over disse
kravene (herunder bremsetanker og tanker til transport av farlig gods),

g) alle ytterligere relevante opplysninger om sikkerhet i samsvar med risikovurderingen foretatt av
organisasjonen.
9.

Når informasjonsprosessen anvendes på funksjonen for styring av flåtevedlikehold, skal de berørte partene minst
underrettes om gjeninnsetting i bruk, herunder bruksbegrensninger som er relevante for brukerne (jernbaneforetak
og infrastrukturforvaltninger).

10.

Når dokumentasjonsprosessen anvendes på funksjonen for styring av flåtevedlikehold, skal minst følgende
opplysninger registreres:
a) vedlikeholdsordrer,
b) gjeninnsetting i bruk, herunder bruksbegrensninger som er relevante for jernbaneforetak og
infrastrukturforvaltninger.

IV.

Krav og vurderingskriterier for funksjonen for utføring av vedlikehold

1.

Organisasjonen skal ha framgangsmåter for å:
a) kontrollere at opplysningene som funksjonen for styring av flåtevedlikehold har gitt i forbindelse med det
bestilte arbeidet, er fullstendige og hensiktsmessige,
b) kontrollere at bruken av de nødvendige, relevante vedlikeholdsdokumentene og andre standarder som
gjelder for utføring av vedlikeholdstjenester, er i samsvar med vedlikeholdsordrene,
c) sikre at alle relevante vedlikeholdsspesifikasjoner i vedlikeholdsordrene er tilgjengelige for alle berørte
ansatte (f.eks. at de inngår i interne arbeidsinstrukser),
d) sikre at alle relevante vedlikeholdsspesifikasjoner, som definert i gjeldende regler og angitte standarder
som inngår i vedlikeholdsordrene, er tilgjengelige for alle berørte ansatte (f.eks. at de inngår i interne
arbeidsinstrukser).

2.

Organisasjonen skal ha framgangsmåter for å sikre at:
a) komponenter (herunder reservedeler) og materialer brukes som angitt i vedlikeholdsordrene og
leverandørdokumentasjonen,
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b) komponenter og materialer oppbevares, håndteres og transporteres på en måte som hindrer slitasje og skader,
og som angitt i vedlikeholdsordrene og leverandørdokumentasjonen,
c) alle komponenter og materialer, herunder komponenter og materialer levert av kunden, er i samsvar med
nasjonale og internasjonale regler samt med kravene i de relevante vedlikeholdsordrene.
3.

Organisasjonen skal ha framgangsmåter for å fastsette, identifisere, skaffe, registrere og stille til rådighet egnede
og tilfredsstillende anlegg, utstyr og verktøy, slik at den kan utføre vedlikeholdstjenestene i samsvar med
vedlikeholdsordrene og andre gjeldende spesifikasjoner, og som sikrer:
a) sikker utføring av vedlikehold, herunder helse og sikkerhet for vedlikeholdspersonalet,
b) ergonomi og helsevern, herunder også grensesnittet mellom brukere og IT-systemer eller diagnoseutstyr.

4.

Dersom det er nødvendig for å sikre gyldige resultater, skal organisasjonen ha framgangsmåter for å sikre at
måleutstyret:
a) kalibreres eller kontrolleres med bestemte mellomrom, eller før bruk, i henhold til internasjonale, nasjonale
eller industrielle målestandarder — dersom det ikke finnes slike standarder, skal grunnlaget for kalibreringen
eller kontrollen registreres,
b) justeres eller omjusteres etter behov,
c) identifiseres slik at kalibreringsstatusen kan bestemmes,
d) beskyttes mot justeringer som kan gjøre måleresultatet ugyldig,
e) beskyttes mot skade og forringelse i forbindelse med håndtering, vedlikehold og oppbevaring.

5.

Organisasjonen skal ha framgangsmåter for å sikre at alle anlegg, alt utstyr og alt verktøy brukes riktig, kalibreres,
bevares og vedlikeholdes i samsvar med dokumenterte framgangsmåter.

6.

Organisasjonen skal ha framgangsmåter for å kontrollere at de utførte vedlikeholdsoppgavene er i samsvar
med vedlikeholdsordrene, og for å utstede meldingen om frigivelse for bruk som omfatter eventuelle
bruksbegrensninger.

7.

Når risikovurderingsprosessen (særlig avsnitt I nr. 2.4) anvendes på funksjonen for utføring av vedlikehold,
omfatter arbeidsmiljøet ikke bare verkstedene der vedlikeholdet utføres, men også sporene utenfor
verkstedbygningene og alle steder der det utføres vedlikehold.

8.

Når kompetansestyringsprosessen anvendes på funksjonen for utføring av vedlikehold, skal det tas hensyn til
minst følgende virksomhet som kan påvirke sikkerheten:
a) sammenføyningsteknikker (herunder sveising og liming),
b) ikke-destruktiv prøving,
c) endelig prøving av kjøretøyet og frigivelse for bruk,
d) vedlikehold av bremseanlegg, hjulsatser og draginnretning og vedlikehold av særlige komponenter i
godsvogner til transport av farlig gods, for eksempel tanker, ventiler osv.
e) andre identifiserte spesialområder som påvirker sikkerheten.

9.

Når informasjonsprosessen anvendes på funksjonen for utføring av vedlikehold, skal minst følgende opplysninger
gis til funksjonen for styring av flåtevedlikehold og funksjonen for utvikling av vedlikehold:
a) arbeid utført i samsvar med vedlikeholdsordrene,
b) eventuelle sikkerhetsrelaterte feil eller mangler som avdekkes av organisasjonen,
c) frigivelsen for bruk.

10.

Når dokumentasjonsprosessen anvendes på funksjonen for utføring av vedlikehold, skal minst følgende
opplysninger registreres:
a) tydelig angivelse av alle anlegg, alt utstyr og alt verktøy tilknyttet virksomhet som påvirker sikkerheten,
b) alt utført vedlikeholdsarbeid, herunder personale, verktøy, utstyr, reservedeler og materialer som er brukt,
idet det tas hensyn til:
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i)

relevante nasjonale regler i den eller de statene der organisasjonen er etablert,

ii) krav fastsatt i vedlikeholdsordrene, herunder krav til registrering,
iii) endelig prøving og beslutning om frigivelse for bruk,
c) kontrolltiltakene som kreves i henhold til vedlikeholdsordrene og frigivelsen for bruk,
d) resultatene av kalibrering og kontroll der programvarens evne til å utføre den ønskede oppgaven skal
bekreftes før den tas i bruk første gang og bekreftes på nytt ved behov, når det gjelder programvare som
brukes til kontroll og måling av angitte krav,
e) gyldigheten til tidligere måleresultater dersom det konstateres at et måleinstrument ikke er i samsvar med
kravene.
______
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VEDLEGG IV

SØKNAD OM ECM-SERTIFIKAT

Søknad om et sertifikat som bekrefter at vedlikeholdssystemet til en enhet som er ansvarlig for vedlikehold (ECM), er godkjent i
samsvar med direktiv 2004/49/EF og forordning (EU) nr. 445/2011
Kontaktopplysninger for sertifiseringsorganet
1.1

Organisasjon som søknaden er rettet til

___________________________________________________

1.2

Sertifiseringsorganets referansenummer

___________________________________________________

1.3

Fullstendig postadresse (adresse, postnummer, sted, land)

___________________________________________________

		

___________________________________________________

Opplysninger om søkeren
2.1

Registrert navn

___________________________________________________

2.2

Fullstendig postadresse (adresse, postnummer, sted, land)

___________________________________________________

		

___________________________________________________

2.3

Telefonnummer__________________________________________ 2.4

Telefaksnummer_________________________

2.5

E-postadresse_ __________________________________________ 2.6

Nettsted_ ______________________________

2.7

Registrert organisasjonsnummer_____________________________ 2.8

MVA-nummer_ _________________________

2.9

Andre opplysninger___________________________________________________________________________ __________

Opplysninger om kontaktperson
3.1

Etternavn og fornavn_ __________________________________________________________________________________

3.2

Fullstendig postadresse (adresse, postnummer, sted, land)

		

_ _________________________________________________
_ _________________________________________________

3.3

Telefonnummer__________________________________________ 3.4

3.5

E-postadresse

Telefaksnummer_________________________

______________________________________________________________________________________

Opplysninger om søknaden
4.1
Søknadsreferanse (oppgis av søkeren)		
			
Søknaden gjelder
4.1.1

nytt sertifikat



4.1.3

fornyet sertifikat



4.1.2 ajourført/endret sertifikat



Opplysninger om driften
		

5.1 Jernbaneforetak/infrastrukturforvaltning 

5.2

Innehaver



Type selskap
		
5.3 annet 
angi nærmere:_ __________________________________________
Omfang av virksomhet hos enhet ansvarlig for vedlikehold
5.4

Omfatter tankvogner til farlig gods: JA/NEI
Omfatter andre vogner som er spesielt beregnet på transport av farlig gods: JA/NEI
Driftsfunksjoner hos enhet ansvarlig for vedlikehold
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egen

delvis

helt

5.5

Utvikling av vedlikehold

5.4.1 

5.4.2 

5.4.3 

5.6

Styring av flåtevedlikehold

5.5.1 

5.5.2 

5.5.3 

5.7

Utføring av vedlikehold

5.6.1 

5.6.2 

5.6.3 

Innsendte dokumenter
6.1

Dokumentasjon for vedlikeholdssystem 

6.2

Andre



angi nærmere:

Underskrifter

Søker ___________________________________________________________
(fornavn, etternavn)

Dato______________________________________

Underskrift_ ______________________________________________________

Sertifiseringsorgan
Internt referansenummer
_________________________________________

Dato da søknaden ble mottatt_________________________________________

Dato______________________________________

Underskrift_ ______________________________________________________

PLASS FORBEHOLDT ORGAN/MYNDIGHET
SOM SØKNADEN RETTES TIL
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SØKNAD OM SERTIFIKAT FOR VEDLIKEHOLDSFUNKSJONER

Søknad om et sertifikat som bekrefter at vedlikeholdssystemet er godkjent i Den europeiske union i samsvar med direktiv 2004/49/EF
og forordning (EU) nr. 445/2011

Kontaktopplysninger for sertifiseringsorganet
1.1

Organisasjon som søknaden er rettet til

___________________________________________________

1.2

Sertifiseringsorganets referansenummer

___________________________________________________

1.3

Fullstendig postadresse (adresse, postnummer, sted, land)

___________________________________________________

		

___________________________________________________

Opplysninger om søkeren
2.1

Registrert navn

___________________________________________________

2.2

Fullstendig postadresse (adresse, postnummer, sted, land)

___________________________________________________

		

___________________________________________________

2.3

Telefonnummer__________________________________________ 2.4 Telefaksnummer____________________________

2.5

E-postadresse_ __________________________________________ 2.6 Nettsted___________________________________

2.7

Registrert organisasjonsnummer_____________________________ 2.8 MVA-nummer______________________________

2.9

Andre opplysninger _____________________________________________________________________________________

Opplysninger om kontaktperson
3.1

Etternavn og fornavn_ __________________________________________________________________________________

3.2

Fullstendig postadresse (adresse, postnummer, sted, land)

		

_ _________________________________________________
_ _________________________________________________

3.3

Telefonnummer__________________________________________ 3.4 Telefaksnummer____________________________

3.5

E-postadresse

______________________________________________________________________________________

Opplysninger om søknaden
4.1
Søknadsreferanse (oppgis av søkeren)		
			
Søknaden gjelder
4.1.1

nytt sertifikat



4.1.3

fornyet sertifikat



4.1.2 ajourført/endret sertifikat



Opplysninger om driften
		

5.1 Jernbaneforetak/infrastrukturforvaltning 

5.2

Innehaver 

Type selskap
		
5.3 annet
Omfang av virksomhet
5.4



angi nærmere:_ __________________________________________

Omfatter tankvogner til farlig gods: JA/NEI
Omfatter andre vogner som er spesielt beregnet på transport av farlig gods: JA/NEI
Vedlikeholdsfunksjoner

25.8.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 47/813

5.5

Utvikling av vedlikehold

JA



NEI



Delvis 

5.6

Styring av flåtevedlikehold

JA



NEI



Delvis 

5.7

Utføring av vedlikehold

JA



NEI



Delvis 

Når det gjelder delvise vedlikeholdsfunksjoner, angis underfunksjonene som denne søknaden er inngitt for (se oversikten i vedlegg III
til forordning (EU) nr. 445/2011):
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Innsendte dokumenter
6.1

Dokumentasjon for vedlikeholdssystem



6.2

Andre

angi nærmere:_____________________________________________________



Underskrifter

Søker____________________________________________________________
(fornavn, etternavn)

Dato______________________________________

Underskrift_ ______________________________________________________

Sertifiseringsorgan
Internt referansenummer
_________________________________________

Dato da søknaden ble mottatt_________________________________________

Dato______________________________________

Underskrift_ ______________________________________________________
PLASS FORBEHOLDT ORGAN/MYNDIGHET
SOM SØKNADEN RETTES TIL
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VEDLEGG V

ECM-SERTIFIKAT

som bekrefter at vedlikeholdssystemet til en enhet som er ansvarlig for vedlikehold (ECM), er godkjent i Den europeiske union i
samsvar med direktiv 2004/49/EF og forordning (EU) nr. 445/2011

1. SERTIFISERT ENHET ANSVARLIG FOR VEDLIKEHOLD
Registrert navn:
Handelsbetegnelse eller kortnavn (frivillig):
Fullstendig postadresse (adresse, postnummer, sted, land):
Registrert organisasjonsnummer:

MVA-nummer:

2. SERTIFISERINGSORGAN
Registrert navn:
Fullstendig postadresse (adresse, postnummer, sted, land):
Sertifiseringsorganets referansenummer:
3. OPPLYSNINGER OM SERTIFIKATET
Dette er
et
- nytt sertifikat
- fornyet sertifikat		
- ajourført/endret sertifikat
Gyldig fra:





ECM-identifikasjonsnummer for det tidligere sertifikatet:
til:

Type selskap:
(jernbaneforetak, innehaver, leverandør av vedlikeholdstjenester osv.)
4. OMFANG AV VIRKSOMHET HOS ENHET ANSVARLIG FOR VEDLIKEHOLD
Omfatter tankvogner til farlig gods:

JA/NEI

Omfatter andre vogner som er spesielt beregnet på transport av farlig gods:

JA/NEI

5. TILLEGGSOPPLYSNINGER

Utstedelsesdato og gyldighet

Internt referansenummer

Underskrift

Sertifiseringsorganets stempel

25.8.2016
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SERTIFIKAT FOR VEDLIKEHOLDSFUNKSJONER

som bekrefter at vedlikeholdssystemet er godkjent i Den europeiske union i samsvar med direktiv 2004/49/EF og forordning (EU)
nr. 445/2011

1. SERTIFISERT ORGANISASJON
Registrert navn:
Handelsbetegnelse eller kortnavn (frivillig):
Fullstendig postadresse (adresse, postnummer, sted, land):
Registrert organisasjonsnummer:

MVA-nummer:

2. SERTIFISERINGSORGAN
Registrert navn:
Fullstendig postadresse (adresse, postnummer, sted, land):
Sertifiseringsorganets referansenummer:
3. OPPLYSNINGER OM SERTIFIKATET
Dette er
et
— nytt sertifikat		
— fornyet sertifikat		
— ajourført/endret sertifikat





Gyldig fra:

ECM-identifikasjonsnummer for det tidligere sertifikatet:
til:

Type selskap:
(jernbaneforetak, innehaver, leverandør av vedlikeholdstjenester osv.)
4. OMFANG AV VEDLIKEHOLDSVIRKSOMHET
Omfatter tankvogner til farlig gods:

JA/NEI

Omfatter andre vogner som er spesielt beregnet på
transport av farlig gods:

JA/NEI

5. VEDLIKEHOLDSFUNKSJONER
Utvikling av vedlikehold			

JA



NEI



Styring av flåtevedlikehold			

JA



NEI



Utføring av vedlikehold			

JA



NEI



For delvise vedlikeholdsfunksjoner angis underfunksjonene som denne søknaden er inngitt for (se oversikten i vedlegg III til
forordning (EU) nr. 445/2011):
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6. TILLEGGSOPPLYSNINGER

Utstedelsesdato og gyldighet

Internt referansenummer

Underskrift

Sertifiseringsorganets stempel

______

25.8.2016

25.8.2016
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VEDLEGG VI
«VEDLEGG I

SIKKERHETSSERTIFIKAT — DEL A

Sikkerhetssertifikat som bekrefter at sikkerhetsstyringssystemet er godkjent i Den europeiske union i samsvar med direktiv 2004/49/
EF og gjeldende nasjonal lovgivning
EU-IDENTIFIKASJONSNUMMER

1. SERTIFISERT JERNBANEFORETAK
Registrert navn:
Jernbaneforetakets navn:

Kortnavn:

Nasjonalt registreringsnummer:

MVA-nummer:

2. UTSTEDENDE ORGAN
Organisasjon:
Stat:
3. OPPLYSNINGER OM SERTIFIKATET
Dette er
et
- nytt sertifikat



ECM-sertifikat (enhet ansvarlig for vedlikehold): Ja/Nei
ECM-sertifikatnummer:

- fornyet sertifikat
- ajourført/endret sertifikat




Gyldig fra:

ECM-identifikasjonsnummer for det tidligere sertifikat del A:
til:

Type(r) trafikk:
Transportvolum:
Jernbaneforetakets størrelse:
Omfang av virksomhet hos enhet ansvarlig for vedlikehold:
Omfatter tankvogner til farlig gods: JA/NEI
Omfatter andre vogner som er spesielt beregnet på transport av farlig gods: JA/NEI
4. GJELDENDE NASJONAL LOVGIVNING

5. TILLEGGSOPPLYSNINGER

Utstedelsesdato

Internt referansenummer

Underskrift

Myndighetens stempel

»

______
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/17/EF

25.8.2016

2016/EØS/47/96

av 23. april 2009
om endring av direktiv 2002/59/EF om opprettelse av et overvåkings- og informasjonssystem for
sjøtrafikk i Fellesskapet(*)

EUROPAPARLAMENTET OG
EUROPEISKE UNION HAR —

RÅDET

FOR

DEN

3)

I henhold til dette direktiv bør medlemsstater som er
kyststater, kunne utveksle opplysninger som de innhenter
i forbindelse med den overvåkingen av sjøtrafikken som
de utfører i sine ansvarsområder. Fellesskapets system
for utveksling av maritim informasjon, SafeSeaNet,
som er utviklet av Kommisjonen i samarbeid med
medlemsstatene, omfatter dels et nett for datautveksling
og dels en standardisering av de viktigste opplysningene
om skip og deres last (forhåndsvarsel og rapportering).
Med dette systemet er det dermed mulig å finne fram til
nøyaktige og ajourførte opplysninger rett fra kilden om
skip som befinner seg i europeiske farvann, om deres
bevegelser og om farlig eller forurensende last samt om
hendelser til sjøs, og å sende disse opplysningene til andre
myndigheter.

4)

For å sikre at de opplysningene som er samlet inn på
denne måten, kan brukes operasjonelt, er det viktig at
infrastrukturen som er nødvendig for å motta og utveksle
opplysningene nevnt i dette direktiv, og som er iverksatt
av nasjonale myndigheter, blir integrert i SafeSeaNet.

5)

Blant de opplysningene som meldes og utveksles i
henhold til direktiv 2002/59/EF, er opplysninger om
de nøyaktige egenskapene til farlig eller forurensende
last som transporteres til sjøs, særlig viktige. Derfor,
og i lys av den senere tids sjøulykker, er det nødvendig
å gi kystmyndighetene lettere tilgang til opplysninger
om egenskapene til hydrokarboner som transporteres
sjøveien, da slike opplysninger er av avgjørende
betydning for å kunne velge den beste teknikken for å
begrense skader, og de bør i en nødsituasjon ha direkte
forbindelse til operatørene som har best kunnskap om
lasten som transporteres.

6)

De automatiske identifikasjonssystemene for skip (AIS)
som det vises til i Den internasjonale konvensjon om
sikkerhet for menneskeliv til sjøs av 1. november 1974,
forbedrer ikke bare mulighetene til å overvåke disse
skipene, men gjør dem også sikrere når det er tett trafikk.
AIS er derfor blitt innarbeidet i den dispositive delen av
direktiv 2002/59/EF. På grunn av de mange kollisjonene
med fiskefartøyer som åpenbart ikke er blitt sett av
handelsskipene, eller som ikke har sett handelsskipene
rundt seg, er det i høy grad ønskelig at dette tiltaket
utvides til å omfatte fiskefartøyer på over 15 meter.
Innenfor rammen av Det europeiske fiskerifond kan det
gis finansieringsbistand til å montere sikkerhetsutstyr
som AIS om bord på fiskefartøyer. Den internasjonale

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 80 nr. 2,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

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

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3), på
grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 3. februar 2009,
og

ut fra følgende betraktninger:

1)

Med vedtakelsen av europaparlaments- og rådsdirektiv
2002/59/EF(4) fikk Den europeiske union flere midler til
å forhindre situasjoner som utgjør trusler mot sikkerheten
for menneskeliv til sjøs og mot vernet av havmiljøet.

2)

Siden dette direktiv gjelder endring av direktiv 2002/59/
EF, vil de fleste forpliktelsene det inneholder, ikke få
anvendelse på medlemsstater uten kyst og sjøhavner.
Derfor er de eneste forpliktelsene som får anvendelse
på Østerrike, Tsjekkia, Ungarn, Luxembourg eller
Slovakia, de forpliktelsene som gjelder skip som seiler
under disse medlemsstatenes flagg, uten at det berører
medlemsstatenes plikt til å samarbeide for å sikre
kontinuitet mellom maritime trafikkstyringstjenester
og andre former for trafikkstyringstjenester, særlig
vannveisinformasjonstjenester.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 131 av 28.5.2009, s. 101, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 59/2012 av 30. mars 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 47.
(1) EUT C 318 av 23.12.2006, s. 195..
(2) EUT C 229 av 22.9.2006, s. 38..
(3) Europaparlamentsuttalelse av 25. april 2007 (EUT C 74 E av 20.3.2008,
s. 533), Rådets felles holdning av 6. juni 2008 (EUT C 184 E av 22.7.2008,
s. 1), Europaparlamentets holdning av 24. september 2008 (ennå ikke offentliggjort i EUT), rådsbeslutning av 26. februar 2009 og Europaparlamentets regelverksresolusjon av 11. mars 2009 (ennå ikke offentliggjort i EUT).
4
( ) EFT L 208 av 5.8.2002, s. 10.

25.8.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

sjøfartsorganisasjon (IMO) har erkjent at offentliggjøring
for kommersielle formål på internett eller andre steder
av AIS-data fra skip kan være skadelig for skipenes og
havneanleggenes sikkerhet og sikring, og har innstendig
oppfordret IMO-medlemsstatenes regjeringer til, ved
anvendelse av deres nasjonale lovgivning, å motvirke
at AIS-data gjøres tilgjengelig for andre med henblikk
på offentliggjøring på internett eller andre steder. En
fortrolig behandling av de opplysningene som er sendt til
medlemsstatene i samsvar med dette direktiv, bør dessuten
sikres, og medlemsstatene bør bruke opplysningene i
samsvar med dette direktiv.

7)

Kravet om å montere AIS bør også forstås slik at AIS
skal holdes i drift til enhver tid, unntatt når internasjonale
regler og standarder fastsetter at navigasjonsopplysninger
skal beskyttes.

8)

En medlemsstat som anmoder om det, bør ha rett til
å få opplysninger fra en annen medlemsstat om et skip
og om farlig eller forurensende last om bord i skipet.
Disse opplysningene bør være tilgjengelige gjennom
SafeSeaNet, og det bør bare anmodes om opplysningene
med begrunnelse i sjøsikkerhet, sjøfartssikkerhet og
vern av havmiljøet. Det er derfor viktig at Kommisjonen
undersøker eventuelle problemer med nett- og
informasjonssikkerheten.

9)

I direktiv 2002/59/EF er det fastsatt at medlemsstatene
skal treffe særlige tiltak med hensyn til skip som utgjør
en mulig fare på grunn av sin oppførsel eller sin tilstand.
Det er derfor ønskelig å tilføye på listen de skipene
som ikke har tilfredsstillende forsikringsdekning eller
finansielle garantier, eller skip som er rapportert av loser
eller havnemyndigheter for å ha åpenbare mangler som
kan sette sikkerheten i fare under seiling eller utgjøre en
fare for miljøet.

10) I samsvar med direktiv 2002/59/EF synes det å være
nødvendig når det gjelder risiko på grunn av særlig
dårlige værforhold, å ta hensyn til den mulige faren som
isdannelse utgjør for skipsfarten. Når en vedkommende
myndighet som er utpekt av en medlemsstat, på grunnlag
av en ismelding fra en kvalifisert værvarslingstjeneste
vurderer at seilingsforholdene utgjør en alvorlig trussel
mot sikkerheten for menneskeliv eller en alvorlig fare for
forurensning, bør den underrette skipsførerne på skip som
befinner seg innenfor myndighetens ansvarsområde, eller
som ønsker å gå inn i eller forlate havner i området. Den
berørte myndigheten bør kunne treffe alle nødvendige
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tiltak for å garantere sikkerheten for menneskeliv til sjøs
og verne miljøet. Medlemsstatene bør også ha muligheten
til å kontrollere at den nødvendige dokumentasjonen om
bord inneholder bevis for at skipet oppfyller de kravene
til motstandsdyktighet og maskinstyrke som issituasjonen
i området tilsier.

11) I direktiv 2002/59/EF er det fastsatt at medlemsstatene
skal utarbeide planer for å motta, dersom situasjonen
krever det, skip i nød i sine havner eller i andre beskyttede
områder på best mulig måte for å redusere følgene av
ulykker til sjøs. Idet det tas hensyn til «Retningslinjer
om nødhavner for skip med behov for hjelp», som er
et vedlegg til Den internasjonale sjøfartsorganisasjons
resolusjon A.949 (23) av 13. desember 2003 (heretter
kalt IMO-resolusjon A.949 (23)), som ble vedtatt etter
vedtakelsen av direktiv 2002/59/EF, og som viser til skip
med behov for hjelp og ikke til skip i nød, bør derfor
nevnte direktiv endres. Dette direktiv berører ikke de
reglene som gjelder for redningsoperasjoner, slik som
dem fastsatt i konvensjonen om ettersøking og redning til
sjøs, når menneskeliv er i fare.

12) For å regulere situasjonen for skip med behov for hjelp
som nevnt i IMO-resolusjon A.949 (23) bør det utpekes
én eller flere vedkommende myndigheter som kan treffe
beslutninger med henblikk på å begrense risikoene for
sjøsikkerheten, menneskeliv og miljøet.

13) På grunnlag av IMO-resolusjon A.949 (23) og i lys
av det arbeidet som Kommisjonen, Det europeiske
sjøsikkerhetsbyrå (heretter kalt Byrået) og medlemsstatene
har utført i fellesskap, er det nødvendig å fastsette det
grunnleggende innholdet i planene for å motta skip
med behov for hjelp for å sikre en harmonisert og
effektiv gjennomføring av dette tiltaket og tydeliggjøre
rekkevidden av medlemsstatenes forpliktelser.

14) IMO-resolusjon A.949 (23) skal danne grunnlag for alle
planer utarbeidet av medlemsstatene med henblikk på en
effektiv reaksjon på trusler forårsaket av skip med behov
for hjelp. Når det foretas en vurdering av de risikoene
som er forbundet med slike trusler, kan imidlertid
medlemsstatene i lys av sine særlige omstendigheter
ta hensyn til andre faktorer som for eksempel bruk av
sjøvann til å framstille drikkevann og til å produsere
elektrisitet.
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15) Sjøfolk er anerkjent som en særskilt kategori
arbeidstakere og trenger særlig vern fordi sjøfarten
er verdensomspennende og de kan komme i kontakt
med forskjellige jurisdiksjoner, særlig ved kontakt med
offentlige myndigheter. For å bedre sjøsikkerheten bør
sjøfolk kunne regne med rettferdig behandling ved
sjøulykker. Sjøfolks menneskerettigheter og verdighet
bør til enhver tid sikres, og alle sikkerhetsundersøkelser
bør gjennomføres raskt og på en rettferdig måte. Videre
bør medlemsstatene for dette formål og i samsvar med
sin nasjonale lovgivning ta hensyn til de relevante
bestemmelsene i IMOs retningslinjer for rettferdig
behandling av sjøfolk i forbindelse med sjøulykker.

16) Når et skip har behov for hjelp, kan det være nødvendig
å treffe en beslutning om å motta skipet i en nødhavn.
Dette er særlig viktig dersom det oppstår en situasjon
som kan føre til forlis eller være en fare for miljøet
eller sjøfarten. I slike tilfeller er det nødvendig å kunne
vise til en myndighet i en medlemsstat, avhengig av
medlemsstatens interne struktur, som har den nødvendige
sakkunnskapen og myndigheten til å treffe uavhengige
beslutninger om å motta et skip i en nødhavn. Det er
dessuten viktig at beslutningen treffes etter en foreløpig
evaluering av situasjonen ut fra opplysningene i gjeldende
plan for å motta skip i nødhavner. Det er ønskelig at de
vedkommende myndighetene er av permanent karakter.

17) Planene for å motta skip med behov for hjelp bør
inneholde en nøyaktig beskrivelse av beslutningsgangen
i forbindelse med varsling og håndtering av slike
situasjoner. Det bør være en klar beskrivelse av de
berørte myndighetene og deres ansvarsområder samt
av kommunikasjonsmidlene mellom de berørte partene.
De gjeldende framgangsmåtene bør sikre at det raskt
kan treffes en hensiktsmessig beslutning på grunnlag
av spesifikk sakkunnskap innen sjøfart og relevante
opplysninger som er tilgjengelige for vedkommende
myndighet.

18) Havner som mottar skip, bør kunne regne med rask
erstatning for kostnader og eventuelle skader i forbindelse
med virksomheten. Det er derfor viktig at de relevante
internasjonale konvensjonene anvendes. Medlemsstatene
bør bestrebe seg på å innføre en rettslig ramme som i
ekstraordinære tilfeller og i samsvar med fellesskapsretten
gir dem muligheten til å gi erstatning til en havn
eller en annen enhet for kostnader eller økonomiske
tap som følge av at de mottok et skip. Kommisjonen
bør dessuten undersøke medlemsstatenes gjeldende
ordninger for erstatning til havner eller andre organer
for eventuelle økonomiske tap, og bør på grunnlag av
denne undersøkelsen framlegge og vurdere ulike politiske
valgmuligheter.
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19) Når medlemsstatene utarbeider planene, bør de samle
inn opplysninger om mulige nødhavner på kysten slik
at når det inntreffer en ulykke eller en hendelse til sjøs,
kan vedkommende myndighet raskt og tydelig utpeke de
områdene som best egner seg til å motta skip med behov
for hjelp. Disse relevante opplysningene bør omfatte en
beskrivelse av visse særtrekk ved de aktuelle områdene
og hvilket utstyr og hvilke anlegg som er tilgjengelig for
å gjøre det lettere å motta skip med behov for hjelp eller å
håndtere følgene av en ulykke eller forurensning.

20) Det er viktig at listen over vedkommende myndigheter
med ansvar for å beslutte om et skip skal mottas i en
nødhavn, og listen over myndigheter med ansvar for
å motta og behandle varsler, blir offentliggjort på en
hensiktsmessig måte. Det kan også være nyttig for
deltakere i sjøredningsaksjoner, herunder for hjelpe- og
tauingstjenester og myndigheter i nabomedlemsstater
som kan bli berørt av en nødssituasjon til sjøs, å ha tilgang
til relevante opplysninger.

21) Manglende finansiell sikkerhet skal ikke frita en
medlemsstat fra forpliktelsen den har til å foreta en
foreløpig vurdering og treffe en beslutning i spørsmålet
om å motta et skip i en nødhavn. Selv om vedkommende
myndigheter kan kontrollere om skipet er dekket av en
forsikring eller har en annen effektiv finansiell sikkerhet
som gjør det mulig å oppnå en passende erstatning
for kostnader og skader i forbindelse med at skipet
mottas i en nødhavn, skal en slik kontroll ikke forsinke
redningsoperasjonen.

22) Den særlige hensikten med tiltakene for overvåking av
sjøtrafikken og tilrettelegging av seilingsruter er å gjøre
det mulig for medlemsstatene å få pålitelig informasjon
om de skipene som seiler i farvann under deres
jurisdiksjon, og dermed gjøre dem i stand til mer effektivt
å forebygge eventuelle risikoer dersom det er nødvendig.
Utveksling av innsamlede opplysninger bidrar til høyere
kvalitet på informasjonen og gjør det lettere å behandle
opplysningene.

23) I henhold til direktiv 2002/59/EF har medlemsstatene og
Kommisjonen gjort vesentlige framskritt i arbeidet med
å harmonisere den elektroniske datautvekslingen, særlig
når det gjelder transport av farlig eller forurensende last.
SafeSeaNet, som har vært under utvikling siden 2002,
bør nå etableres som referansenettet på fellesskapsplan.
Det bør tilstrebes at SafeSeaNet skal redusere den
administrative byrden og kostnadene for næringen og
medlemsstatene. Det bør også tas sikte på å fremme
en ensartet gjennomføring, dersom det er relevant, av
internasjonale regler om rapportering og melding.
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24) Utviklingen innen ny teknologi, særlig anvendelsen av
romteknologi i for eksempel overvåkingssystemer for
skip basert på radiopeilesendere, satellittbildesystemer
eller globale satellittnavigasjonssystemer (GNSS), gjør
det i dag mulig å overvåke sjøtrafikken lenger ut til sjøs
og oppnå bedre dekning av de europeiske farvannene,
herunder ved hjelp av systemer for langtrekkende
identifisering og sporing av skip (LRIT). Dersom disse
verktøyene skal bli en sentral del av overvåkings- og
informasjonssystemet for sjøtrafikk som fastsatt ved
direktiv 2002/59/EF, må arbeidet skje innenfor rammen
av et fullt utbygd samarbeid i Fellesskapet.

25) For å muliggjøre kostnadsbesparelser og unngå unødvendig
montering av utstyr på skip som seiler innenfor dekningsområdet til faste AIS-stasjoner, bør medlems-statene
og Kommisjonen samarbeide om å fastsette kravene til
montering av utstyr for overføring av LRIT-informasjon,
og de bør framlegge alle hensiktsmessige tiltak for IMO.

26) Offentliggjøringen av AIS- og LRIT-data som er overført
fra skip, bør ikke utgjøre noen risiko for sikkerheten eller
miljøvernet.

27) For å sikre en mest mulig harmonisert bruk på
fellesskapsplan av de opplysningene som er samlet inn
i henhold til direktiv 2002/59/EF om sjøsikkerhet, bør
Kommisjonen om nødvendig kunne behandle og bruke
disse opplysningene og formidle dem til de myndighetene
som medlemsstatene har utpekt.

1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet
som er gitt Kommisjonen(2).

32) Kommisjonen bør særlig gis myndighet til å endre
direktiv 2002/59/EF for å anvende senere endringer av
internasjonale konvensjoner og tilhørende protokoller,
regelverk og resolusjoner. Ettersom disse tiltakene er
allmenne og har som formål å endre ikke-grunnleggende
bestemmelser i nevnte direktiv, herunder ved å utfylle
det med nye ikke-grunnleggende bestemmelser, skal de
vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med
kontroll fastsatt i artikkel 5a i beslutning 1999/468/EF.

33) I samsvar med europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 1406/2002 av 27. juni 2002 om opprettelse
av et europeisk sjøsikkerhetsbyrå(3) skal Byrået gi
Kommisjonen og medlemsstatene den nødvendige støtte
til gjennomføringen av direktiv 2002/59/EF.

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

35)
28) I denne sammenhengen har utviklingen av «Equasis»systemet vist hvor viktig det er å fremme en sikkerhetskultur
for sjøfarten, særlig blant sjøtransportoperatørene.
Kommisjonen bør kunne bidra til formidlingen, blant
annet gjennom dette systemet, av alle opplysninger
knyttet til sjøsikkerhet.

29) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2099/2002
av 5. november 2002 om nedsettelse av en komité for
sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip (COSS)
(1) sentraliserer oppgavene til komiteene nedsatt i henhold
til Fellesskapets regelverk for sjøsikkerhet, hindring av
forurensning fra skip og leve- og arbeidsvilkår om bord.
Den nåværende komiteen bør derfor erstattes av COSS.
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Direktiv 2002/59/EF bør derfor endres —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
Endringer
I direktiv 2002/59/EF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 2 nr. 2 gjøres følgende endringer:

a) Innledningen skal lyde:
30) Det bør også tas hensyn til endringene i de nevnte
internasjonale dokumentene.

31) De tiltakene som er nødvendige for gjennomføringen av
dette direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning
()
1

EFT L 324 av 29.11.2002, s. 1.

«Med mindre annet er fastsatt, får dette direktiv ikke
anvendelse på:»
(2)
(3)
(4)

EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
EFT L 208 av 5.8.2002, s. 1.
EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1.
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b) bokstav c) skal lyde:
«c) bunkers på skip med en bruttotonnasje på under
1 000, skipsforsyninger og utstyr til bruk om bord i
alle skip.»
2. I artikkel 3 gjøres følgende endringer:
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t) «rutetrafikk», en rekke seilinger drevet for å sikre
trafikkforbindelsen mellom de samme to eller flere
havner, enten i henhold til en offentliggjort ruteplan
eller med en slik regelmessighet eller hyppighet at
de framstår som en systematisk rekke seilinger,
u) «fiskefartøy», ethvert fartøy som er utstyrt for
kommersiell utnytting av levende ressurser i vann,

a) I bokstav a) gjøres følgende endringer:
i) Innledningen skal lyde:
««relevante internasjonale dokumenter», følgende
dokumenter i ajourførte utgaver:»
ii) Nye strekpunkter skal lyde:
«— «IMO-resolusjon
A.917
(22)»,
Den
internasjonale
sjøfartsorganisasjons
resolusjon
917
(22)
med
tittelen
«Retningslinjer for bruk av AIS om bord»,
endret ved IMO-resolusjon A.956 (23),
—

«IMO-resolusjon
A.949
(23)»,
Den
internasjonale
sjøfartsorganisasjons
resolusjon
949
(23)
med
tittelen
«Retningslinjer om nødhavner for skip med
behov for hjelp»,

—

«IMO-resolusjon A.9509 (23)», Den
internasjonale
sjøfartsorganisasjons
resolusjon 950 (23) med tittelen «Maritime
redningstjenester (MAS)»,

—

«IMOs retningslinjer for rettferdig behandling
av sjøfolk i forbindelse med sjøulykker», de
retningslinjene som er vedlegg til resolusjon
LEG. 3 (91) fra IMOs juridiske komité av
27. april 2006, og som er godkjent av ILOs
styringsorgan på dets 296. møte 12.‑16. juni
2006.»

v) «skip med behov for hjelp», med forbehold for
SAR-konvensjonens bestemmelser om redning
av personer, et skip i en situasjon som kan føre til
forlis eller være en fare for miljøet eller sjøfarten,
w) «LRIT», et system for langtrekkende identifisering
og sporing av skip i samsvar med kapittel V regel
19-1 i SOLAS-konvensjonen.»
3. Nye artikler skal lyde:
«Artikkel 6a
Fiskefartøyers bruk av automatiske identifikasjonssystemer (AIS)
Fiskefartøyer med en største lengde på over 15 meter
som seiler under en medlemsstats flagg og er registrert i
Fellesskapet, eller som opererer i en medlemsstats indre
farvann eller sjøterritorium, eller som ilandfører sin fangst
i en medlemsstats havn, skal etter tidsplanen i vedlegg II
del I nr. 3 utstyres med AIS (klasse A) som oppfyller IMOs
kvalitetsstandard.
Fiskefartøyer utstyrt med AIS skal til enhver tid holde
systemet i drift. I ekstraordinære tilfeller kan AIS slås
av når skipsføreren mener det er nødvendig for fartøyets
sikkerhet.
Artikkel 6b
Bruk av systemer til langtrekkende identifisering og
sporing av skip (LRIT)

b) Bokstav k) skal lyde:
«k) «vedkommende myndigheter», de myndighetene og
organisasjonene som er utpekt av medlemsstatene
til å utføre oppgaver i henhold til dette direktiv,»

1. Skip som omfattes av kapittel V regel 19-1 i
SOLAS-konvensjonen og av kvalitetsstandarden og
funksjonskravene vedtatt av IMO, skal ha LRIT-utstyr om
bord som er i overensstemmelse med nevnte regel, når de
anløper en medlemsstats havn.

c) Nye bokstaver skal lyde:
«s) «SafeSeaNet», Fellesskapets system for utveksling
av maritim informasjon, utviklet av Kommisjonen
i samarbeid med medlemsstatene for å sikre
gjennomføringen av Fellesskapets regelverk,

Medlemsstatene og Kommisjonen skal samarbeide om
å fastsette kravene til montering av utstyr for overføring
av LRIT-informasjon om bord på skip som seiler innenfor
dekningsområdet til medlemsstatenes faste AIS-stasjoner,
og skal framlegge alle hensiktsmessige tiltak for IMO.
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2. Kommisjonen skal samarbeide med medlemsstatene
om å opprette et europeisk LRIT-datasenter som skal ha
ansvaret for behandlingen av LRIT-data.»

4. Artikkel 12 skal lyde:
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til nasjonale og lokale vedkommende myndigheter i en
annen medlemsstat.»

6. Artikkel 15 skal lyde:
«Artikkel 15
Unntak

«Artikkel 12
Krav til informasjon ved transport av farlig last
1. Farlig eller forurensende last skal ikke leveres til
transport eller lastes om bord i skip, uansett størrelse, i en
havn i en medlemsstat uten at en erklæring med følgende
opplysninger er levert til skipsføreren eller operatøren før
lasten tas om bord:

1. Medlemsstatene kan unnta rutetrafikk mellom havner
på sitt territorium fra kravene i artikkel 4 og 13 når følgende
vilkår er oppfylt:

a) rederiet som driver rutetrafikken, oppretter og ajourfører
en liste over de berørte skipene og sender listen til den
berørte vedkommende myndighet,

a) de opplysningene som er nevnt i vedlegg I nr. 2,

b) for stoffene som omhandles i vedlegg I til MARPOLkonvensjonen, sikkerhetsdatabladet med opplysninger
om produktenes fysiske og kjemiske egenskaper,
herunder, dersom det er relevant, deres viskositet
uttrykt i cSt ved 50 °C og deres tetthet ved 15 °C samt
øvrige opplysninger som finnes i sikkerhetsdatabladet,
i samsvar med IMO-resolusjon MSC.150 (77),

c) nødnumre til avskiperen eller en annen person eller
et annet organ som har opplysninger om produktets
fysiske og kjemiske egenskaper, og om hvilke tiltak
som skal treffes i en nødssituasjon.

2. Fartøyer som kommer fra en havn utenfor
Fellesskapet, og som er på vei med farlig eller forurensende
last til en havn i en medlemsstat, skal være i besittelse av en
erklæring fra avskiperen med de opplysningene som kreves
i henhold til nr. 1 bokstav a), b) og c).

b) for hver reise som foretas, gjøres opplysningene nevnt
i vedlegg I del 1 eller del 3, etter hva som er relevant,
tilgjengelige for vedkommende myndighet etter
anmodning. Rederiet skal opprette et internt system
for å sikre at disse opplysningene uten opphold kan
oversendes elektronisk til vedkommende myndighet
døgnet rundt, i samsvar med artikkel 4 nr. 1 eller
artikkel 13 nr. 4, etter hva som er relevant,

c) ethvert avvik fra forventet ankomsttid til
bestemmelseshavnen eller losstasjonen på tre timer
eller mer meldes til bestemmelseshavnen eller
vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 4
eller artikkel 13, etter hva som er relevant,

d) unntak gis bare til enkeltfartøyer på en særskilt rute.

Med hensyn til første ledd skal en rute bare anses som
rutetrafikk dersom den skal drives i minst én måned.
3. Det skal være avskiperens plikt og ansvar å levere en
slik erklæring til skipsføreren eller operatøren og å påse
at lasten som leveres til transport, faktisk er den som er
oppgitt i henhold til nr. 1.»

Unntak fra kravene i artikkel 4 og 13 skal begrenses til
reiser av en planlagt varighet på inntil tolv timer.

5. Artikkel 14 annet ledd bokstav c) skal lyde:

«c) en medlemsstat skal etter anmodning, og såfremt det er
nødvendig av hensyn til sjøsikkerhet, sjøfartssikkerhet
eller vern av havmiljøet, uten opphold kunne
oversende, ved hjelp av SafeSeaNet, opplysninger om
skipet og den farlige eller forurensende lasten om bord

2. Når det drives internasjonal rutetrafikk mellom to
eller flere stater, hvorav minst én er en medlemsstat, kan
hver av de berørte medlemsstatene anmode de øvrige
medlemsstatene om å gi unntak for denne trafikken. Alle
berørte medlemsstater, herunder berørte kyststater, skal
samarbeide om å gi unntak for den aktuelle trafikken etter
vilkårene fastsatt i nr. 1.
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3. Medlemsstatene skal jevnlig kontrollere at vilkårene
fastsatt i nr. 1 og 2 er oppfylt. Dersom minst ett av disse
vilkårene ikke lenger er oppfylt, skal medlemsstatene
umiddelbart tilbakekalle unntaket for det berørte rederiet.

4. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen en liste
over de rederiene og skipene som har fått unntak i henhold
til denne artikkel, samt enhver ajourføring av denne listen.»
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2. Tiltakene i henhold til nr. 1 skal, når det gjelder
data om isforholdene, bygge på is- og værmeldinger fra
en kvalifisert værvarslingstjeneste som er anerkjent av
medlemsstaten.»

9. I artikkel 19 gjøres følgende endringer:

a) i nr. 2 skal nytt ledd lyde:
7. I artikkel 16 nr. 1 skal følgende nye bokstaver lyde:

«d) skip som ikke har meldt eller ikke er i besittelse av
forsikringssertifikater eller finansielle garantier i
henhold til Fellesskapets regelverk og internasjonale
regler,

e)

skip som er rapportert av loser eller havnemyndigheter
for å ha åpenbare mangler som kan sette sikkerheten i
fare under seiling eller utgjøre en fare for miljøet.»

«For dette formål skal de på anmodning oversende
opplysningene nevnt i artikkel 12 til vedkommende
nasjonale myndigheter.»

b) Nytt nummer skal lyde:

«4. I samsvar med sin nasjonale lovgivning
skal medlemsstatene ta hensyn til de relevante
bestemmelsene i IMOs retningslinjer for rettferdig
behandling av sjøfolk i forbindelse med sjøulykker i
farvann under deres jurisdiksjon.»

8. Ny artikkel skal lyde:
10. Artikkel 20 skal lyde:
«Artikkel 18a
Tiltak i tilfelle farlige isforhold

«Artikkel 20

1. Dersom vedkommende myndigheter mener at
isforholdene utgjør en alvorlig trussel mot sikkerheten for
menneskeliv til sjøs eller mot vernet av deres eller andre
staters havområder eller kystsoner

Vedkommende myndighet som skal motta skip med
behov for hjelp

a) skal de gi føreren av et skip som befinner seg i deres
ansvarsområde, eller som ønsker å gå inn i eller forlate
en av havnene deres, de nødvendige opplysningene om
isforholdene, anbefalte ruter og isbrytertjenester i deres
ansvarsområde,

b) kan de, uten at det berører verken plikten til å yte bistand
til skip med behov for hjelp eller andre forpliktelser
ifølge relevante internasjonale regler, forlange at et
skip som befinner seg i det aktuelle området, og som
ønsker å gå inn i eller forlate en havn eller terminal
eller å forlate et ankringsområde, skal dokumentere
at det oppfyller de kravene til motstandsdyktighet og
maskinstyrke som issituasjonen i området tilsier.

1. Medlemsstatene skal utpeke én eller flere
vedkommende myndigheter som skal ha den nødvendige
sakkunnskapen og myndigheten til, på tidspunktet for
hendelsen, på eget initiativ å kunne treffe uavhengige
beslutninger om å motta skip med behov for hjelp.

2. Myndigheten eller myndighetene nevnt i nr. 1 kan,
dersom det er relevant, og særlig ved en trussel mot
sjøsikkerheten og miljøvernet, treffe ethvert tiltak som er
oppført på den ikke uttømmende listen i vedlegg IV.

3. Myndigheten eller myndighetene nevnt i nr. 1 skal
møtes regelmessig for å utveksle sakkunnskaper og
forbedre de tiltakene som er truffet i samsvar med denne
artikkel. De kan møtes når som helst, dersom det oppstår
særlige omstendigheter.»
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11. Nye artikler skal lyde:
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artikkel 20 nr. 1, og til de myndighetene som er utpekt for å
motta og behandle varsler.

«Artikkel 20a
Planer for å motta skip med behov for hjelp
1. Medlemsstatene skal utarbeide planer for å motta
skip for å kunne gripe inn ved trusler som skyldes skip
med behov for hjelp i farvann under deres jurisdiksjon,
herunder eventuelle trusler mot menneskeliv og miljøet.
Myndigheten eller myndighetene nevnt i artikkel 20 nr. 1
skal delta i utarbeidingen og gjennomføringen av planene.

2. Planene nevnt i nr.1 skal utarbeides etter samråd
med de berørte partene på grunnlag av IMO-resolusjon
A.949 (23) og A.950 (23) og skal inneholde minst følgende:

Medlemsstatene skal på anmodning sende relevante
opplysninger om planene til nabomedlemsstater.

Ved gjennomføringen av framgangsmåtene fastsatt i planene
for å motta skip med behov for hjelp skal medlemsstatene
sikre at de relevante opplysningene gjøres tilgjengelig for
de partene som deltar i tiltakene.

Dersom medlemsstatene ber om det, er mottakerne av
opplysningene angitt i annet og tredje ledd underlagt
taushetsplikt.

a) hvilken myndighet eller hvilke myndigheter som har
ansvaret for å motta og behandle varslene,

b) hvilken vedkommende myndighet som har ansvaret
for å vurdere situasjonen og treffe beslutningen om
et skip med behov for hjelp skal mottas i den utvalgte
nødhavnen eller nektes adgang til denne,

4. Medlemsstatene skal innen 30. november 2010
underrette Kommisjonen om tiltakene som treffes i henhold
til denne artikkel.

Artikkel 20b
Beslutning om å motta skip

c) opplysninger om medlemsstatenes kystlinje og
alle andre opplysninger som kan muliggjøre en
forhåndsvurdering og en rask beslutning om valg
av nødhavn for et skip, herunder en beskrivelse av
de miljømessige, økonomiske og samfunnsmessige
faktorene samt naturforholdene,

d) framgangsmåter for vurderingen av om et skip med
behov for hjelp skal mottas i eller nektes adgang til en
nødhavn,

Den eller de myndighetene som er nevnt i artikkel 20
r. 1, skal treffe beslutning om et skip skal mottas i en
nødhavn etter en forhåndsvurdering av situasjonen på
grunnlag av planene nevnt i artikkel 20a. Myndigheten
eller myndighetene skal sikre at skip får adgang til en
nødhavn dersom den eller de mener at dette er den beste
framgangsmåten for å beskytte menneskeliv og miljøet.

Artikkel 20c
Økonomisk sikkerhet og erstatning

e) midler og installasjoner som egner seg til bistand,
redning og bekjempelse av forurensing,

f) framgangsmåter for internasjonal samordning og
beslutningstaking,

g) framgangsmåter
for
finansiell
garanti
og
erstatningsansvar som gjelder for skip som mottas i en
nødhavn.

3. Medlemsstatene skal offentliggjøre navn og
kontaktadresse til den eller de myndighetene som er nevnt i

1. Selv om det mangler et forsikringssertifikat i
henhold til artikkel 6 i europaparlaments- og rådsdirektiv
2009/20/EF av 23. april 2009 om skipsrederes forsikring
mot sjørettslige krav(*), fritas ikke medlemsstatene fra å
foreta en foreløpig vurdering og treffe beslutningen nevnt
i artikkel 20b, og en slik mangel skal i seg selv ikke anses
som tilstrekkelig grunn til at en medlemsstat kan nekte å
motta et skip i en nødhavn.

2. Med forbehold for nr. 1 kan den medlemsstaten som
mottar et skip i en nødhavn, be skipets operatør, agent eller
skipsfører om å framlegge et forsikringssertifikat i henhold
til artikkel 6 i direktiv 2009/20/EF. En slik anmodning om
sertifikat skal ikke forsinke mottaket av skipet.
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Artikkel 20d
Kommisjonens undersøkelse
Kommisjonen skal undersøke gjeldende ordninger i
medlemsstatene for erstatning til havner eller andre
organer for eventuelle økonomiske tap som følge av
en beslutning truffet i henhold til artikkel 20 nr. 1. På
grunnlag av en slik undersøkelse skal Kommisjonen
framlegge og vurdere ulike politiske valgmuligheter.
Kommisjonen skal innen 31. desember 2011 oversende en
rapport til Europaparlamentet og Rådet om resultatet av
undersøkelsen.
_______________
(*) EUT L 131 av 28.5.2009, s. 128.»

12. Ny artikkel skal lyde:
«Artikkel 22a
SafeSeaNet
1. Medlemsstatene
skal
opprette
maritime
informasjonssystemer på nasjonalt eller lokalt plan for
behandling av opplysningene nevnt i dette direktiv.

2. De systemene som opprettes i henhold til nr. 1, skal
muliggjøre en operasjonell utnyttelse av de innsamlede
opplysningene og skal særlig oppfylle kravene fastsatt i
artikkel 14.

3. For å sikre en effektiv utveksling av opplysningene
nevnt i dette direktiv skal medlemsstatene sikre at
nasjonale eller lokale systemer som er opprettet for å samle
inn, behandle og oppbevare disse opplysningene, kan
sammenkoples med SafeSeaNet. Kommisjonen skal sørge
for at SafeSeaNet er i drift døgnet rundt. Beskrivelsen av og
prinsippene for SafeSeaNet er fastsatt i vedlegg III.

4. Med forbehold for nr. 3 skal medlemsstatene når de
handler innenfor rammen av avtaler innenfor Fellesskapet
eller innenfor rammen av grensekryssende, interregionale
eller tverrnasjonale prosjekter innenfor Fellesskapet,
sikre at de utviklede informasjonssystemene eller nettene
oppfyller kravene i dette direktiv og er kompatible med og
tilkoblet SafeSeaNet.»

13. I artikkel 23 gjøres følgende endringer:

a) Bokstav c) skal lyde:

«c) utvide
dekningsområdet
for
Fellesskapets
overvåkings- og informasjonssystem for sjøtrafikk
og/eller ajourføre det med sikte på å forbedre
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identifiseringen og overvåkingen av skip, idet det
tas hensyn til utviklingen innenfor informasjonsog kommunikasjonsteknologien. For dette
formål skal medlemsstatene og Kommisjonen
samarbeide for eventuelt å opprette obligatoriske
meldingssystemer, obligatoriske sjøtrafikktjenester
og egnede systemer for seilingsruter, med sikte på
å framlegge dem for IMO til godkjenning. De skal
også samarbeide i de regionale eller internasjonale
organer om å utvikle systemer for langtrekkende
identifisering og sporing,»

b) Ny bokstav skal lyde:

«e) sikre sammenkopling og samvirkingsevne mellom
nasjonale systemer for å behandle opplysningene
som er nevnt i vedlegg I, og utvikle og ajourføre
SafeSeaNet.»

14. Ny artikkel skal lyde:

«Artikkel 23a
Behandling og
sjøsikkerhet

forvaltning

av

opplysninger om

1. Kommisjonen skal ved behov sikre at de
opplysningene som er samlet inn i henhold til dette direktiv,
behandles, brukes og spres til de myndighetene som er
utpekt av medlemsstatene.

2. Når det er hensiktsmessig, skal Kommisjonen bidra til
utvikling og drift av systemene for å samle inn og spre data
knyttet til sjøsikkerhet, særlig gjennom «Equasis»-systemet
eller andre tilsvarende offentlige systemer.»

15. Artikkel 24 skal lyde:

«Artikkel 24
Fortrolig behandling av opplysninger
1. Medlemsstatene skal i samsvar med Fellesskapets
regelverk eller nasjonal lovgivning treffe de nødvendige
tiltakene for å sikre fortrolig behandling av de opplysningene
som sendes dem i henhold til dette direktiv, og skal bare
bruke opplysningene i samsvar med dette direktiv.

2. Kommisjonen skal undersøke mulige problemer
med nett- og informasjonssikkerheten og foreslå relevante
endringer av vedlegg III for å forbedre nettsikkerheten.»
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16. Artikkel 27 og 28 skal lyde:

«Artikkel 27
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— navigasjonsstatus»

18. I vedlegg II del I skal nytt nummer lyde:

Endringer
1. Henvisninger til fellesskaps- og IMO-dokumenter i
dette direktiv, definisjonene i artikkel 3 samt vedleggene
kan endres for å bringe dem i samsvar med bestemmelsene
i fellesskapsretten eller folkeretten som er blitt vedtatt,
endret eller er trådt i kraft, så lenge disse endringene ikke
utvider dette direktivs virkeområde.

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikkegrunnleggende bestemmelser i dette direktiv, skal vedtas
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll
fastsatt i artikkel 28 nr. 2.

2. Vedlegg I, III og IV kan endres i lys av erfaringene
som er gjort med dette direktiv, så lenge disse endringene
ikke utvider direktivets virkeområde.

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikkegrunnleggende bestemmelser i dette direktiv, skal vedtas
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll
fastsatt i artikkel 28 nr. 2.

«3. F i s k e f a r t ø y e r

Fiskefartøyer med en største lengde på over 15 meter
omfattes av utstyrskravet fastsatt i artikkel 6a i henhold
til følgende tidsplan:

— fiskefartøyer med en største lengde på 24 meter og
over, men under 45 meter: senest 31. mai 2012,

— fiskefartøyer med en største lengde på 18 meter og
over, men under 24 meter: senest 31. mai 2013,

— fiskefartøyer med en største lengde på over 15
meter, men under 18 meter: senest 31. mai 2014,

Nybygde fiskefartøyer med en største lengde på over
15 meter omfattes av utstyrskravet fastsatt i artikkel 6a
fra og med 30. november 2010.»

19. Vedlegg III erstattes med teksten i vedlegget til dette
direktiv.
Artikkel 28
Komitéframgangsmåte
1. Kommisjonen skal bistås av Komiteen for
sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip (COSS),
nedsatt ved europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 2099/2002(*).

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1–4
og artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig
som det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens
artikkel 8.
_________________
(*) EFT L 324 av 29.11.2002, s. 1.»

17. Vedlegg I punkt 4 strekpunkt X skal lyde:

«— X. Diverse:

Artikkel 2
Innarbeiding i nasjonal lovgivning
1. Medlemsstatene skal innen 30. november 2010 sette i kraft
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme
dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen
teksten til disse bestemmelsene.

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

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

Artikkel 3
Ikrafttredelse

— bunkeroljens egenskaper og anslåtte mengde,
for skip med en bruttotonnasje på over 1 000

Dette direktiv trer i kraft den tredje dag etter at det er kunngjort
i Den europeiske unions tidende.
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Artikkel 4
Adressater
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 23. april 2009.

For Europaparlamentet

For Rådet

H.G. PÖTTERING.

P. NEČAS

President

Formann

___________

25.8.2016

25.8.2016
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VEDLEGG

«VEDLEGG III

ELEKTRONISKE MELDINGER OG SAFESEANET
1.

Generelt konsept og oppbygning
Fellesskapets system for utveksling av maritim informasjon, SafeSeaNet, skal gjøre det mulig å motta, lagre,
spore og utveksle informasjon med henblikk på sjøsikkerhet, havne- og sjøfartssikkerhet, vern av havmiljøet og
effektivitet i sjøtrafikken og sjøtransporten.
SafeSeaNet er et spesialisert system som er opprettet for å gjøre det lettere å utveksle informasjon elektronisk
mellom medlemsstatene og forsyne Kommisjonen med relevant informasjon i samsvar med Fellesskapets
regelverk. Det består av et nettverk av nasjonale SafeSeaNet-systemer i medlemsstatene og et sentralt
SafeSeaNet-system som fungerer som et knutepunkt.
SafeSeaNet-nettverket skal forbinde alle nasjonale SafeSeaNet-systemer og skal omfatte også det sentrale
SafeSeaNet-systemet.

2.

Forvaltning, drift, utvikling og vedlikehold av SafeSeaNet

2.1.

Ansvarsområder

2.1.1. N a s j o n a l e S a f e S e a N e t - s y s t e m e r
Medlemsstatene skal opprette og vedlikeholde et nasjonalt SafeSeaNet-system som gjør at godkjente brukere
kan utveksle maritim informasjon under ledelse av en vedkommende nasjonal myndighet.
Vedkommende nasjonale myndighet skal være ansvarlig for forvaltningen av det nasjonale systemet, som skal
omfatte ansvar for nasjonal koordinering av databrukere og dataleverandører og for å sikre at UN/LOCODEområder utpekes og den nødvendige nasjonale IT-infrastrukturen og de framgangsmåtene som er beskrevet i
grensesnitt- og funksjonskontrolldokumentet nevnt i nr. 2.3, innføres og vedlikeholdes.
Det nasjonale SafeSeaNet-systemet skal gjøre det mulig å kople sammen brukere godkjent av vedkommende
nasjonale myndighet, og det kan gjøres tilgjengelig for identifiserte aktører innen skipsfart (redere, agenter,
skipsførere, avskipere osv.) når de er godkjent av vedkommende nasjonale myndighet, særlig for å lette
elektronisk innlevering av rapporter i samsvar med Fellesskapets regelverk.
2.1.2. S e n t r a l t S a f e S e a N e t - s y s t e m
Kommisjonen har ansvaret for forvaltningen og utviklingen på politisk plan av det sentrale SafeSeaNet-systemet
og for tilsynet med SafeSeaNet-systemet, i samarbeid med medlemsstatene, mens Byrået, i samarbeid med
medlemsstatene og Kommisjonen og i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1406/2002(1),
har ansvaret for den tekniske gjennomføringen.
Det sentrale SafeSeaNet-systemet skal som et knutepunkt kople sammen alle nasjonale SafeSeaNet-systemer
og opprette nødvendig IT-infrastruktur og nødvendige framgangsmåter som beskrevet i grensesnitt- og
funksjonskontrolldokumentet nevnt i nr. 2.3.
2.2.

Forvaltningsprinsipper
Kommisjonen skal opprette en styringsgruppe på høyt nivå som består av representanter fra medlemsstatene og
Kommisjonen, og som fastsetter sin forretningsorden for å:
— gi anbefalinger til forbedring av SafeSeaNets effektivitet og sikkerhet,
— gi relevant veiledning om utvikling av SafeSeaNet,
— bistå Kommisjonen med vurdering av SafeSeaNets yteevne,
— godkjenne grensesnitt- og funksjonskontrolldokumentet nevnt i nr. 2.3 og eventuelle endringer av dette.

()
1

EFT L 208 av 5.8.2002, s. 1.
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2.3.

Grensesnitt- og funksjonskontrolldokument samt teknisk dokumentasjon om SafeSeaNet
Kommisjonen skal i nært samarbeid med medlemsstatene utarbeide og vedlikeholde et grensesnitt- og
funksjonskontrolldokument (IFCD).
Dette dokumentet skal inneholde en detaljert beskrivelse av ytelseskravene og framgangsmåtene som gjelder for de
nasjonale og sentrale delene av SafeSeaNet, og som skal sikre samsvar med det relevante fellesskapsregelverket.
Dokumentet skal inneholde regler for
— veiledning om tilgangsrettigheter for datakvalitetsstyring,
— sikkerhetsspesifikasjoner for overføring og utveksling av data og
— arkivering av informasjon på nasjonalt og sentralt plan.
Dokumentet skal angi metodene for lagring av og tilgang til informasjon om farlig eller forurensende last i
forbindelse med rutetrafikk som det er gitt unntak for i samsvar med artikkel 15.
Teknisk dokumentasjon for SafeSeaNet, for eksempel standarder for datautvekslingsformat, brukerhåndbøker
og spesifikasjoner for nettverkssikkerhet, skal utarbeides og vedlikeholdes av Byrået i samarbeid med
medlemsstatene.

3.

Utveksling av data gjennom SafeSeaNet
Systemet skal bruke industristandarder og kunne fungere sammen med de offentlige og private systemene som
brukes til å utarbeide, levere eller motta informasjon innenfor SafeSeaNet.
Kommisjonen og medlemsstatene skal samarbeide for å undersøke gjennomførbarheten og utviklingen av
funksjonalitet som så langt det er mulig vil sikre at dataleverandørene, herunder redere, eiere, agenter, operatører,
avskipere og relevante myndigheter, bare behøver å sende inn informasjon én gang. Medlemsstatene skal sikre at
den innsendte informasjonen er tilgjengelig for bruk i alle relevante systemer for rapportering og melding samt i
alle relevante overvåkings- og informasjonssystemer for sjøtrafikk.
Elektroniske meldinger som utveksles i samsvar med dette direktiv og relevant fellesskapsregelverk, skal
formidles gjennom SafeSeaNet. For dette formål skal medlemsstatene utvikle og vedlikeholde de nødvendige
grensesnittene for automatisk elektronisk overføring av data til SafeSeaNet.
Når det etter internasjonalt vedtatte regler er tillatt å videresende LRIT-informasjon om fartøyer fra tredjestater,
skal SafeSeaNet-nettverkene brukes til å formidle til medlemsstatene, med et tilstrekkelige sikkerhetsnivå, den
LRIT-informasjonen som er mottatt i samsvar med artikkel 6b i dette direktiv.

4.

Sikkerhet og tilgangsrettigheter
Det sentrale SafeSeaNet-systemet og de nasjonale SafeSeaNet-systemene skal oppfylle de kravene til fortrolig
behandling av informasjon som er fastsatt i dette direktiv, og de sikkerhetsprinsippene og spesifikasjonene som
er beskrevet i grensesnitt- og funksjonskontrolldokumentet, særlig når det gjelder tilgangsrettigheter.
Medlemsstatene skal identifisere alle brukere som har fått tildelt en rolle og tilgangsrettigheter i samsvar med
grensesnitt- og funksjonskontrolldokumentet.»

__________________

25.8.2016

25.8.2016
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Nr. 47/831

KOMMISJONSDIREKTIV 2011/15/EU

2016/EØS/47/97

av 23. februar 2011
om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/59/EF om opprettelse av et overvåkings- og
informasjonssystem for sjøtrafikk i Fellesskapet(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv
2002/59/EF av 27. juni 2002 om opprettelse av et overvåkingsog informasjonssystem for sjøtrafikk i Fellesskapet og om
oppheving av rådsdirektiv 93/75/EØF(1), særlig artikkel 27, og

ut fra følgende betraktninger:

1)

Den
internasjonale
sjøfartsorganisasjons
(IMO)
resolusjon MSC.150(77) er opphevet og erstattet med
IMO-resolusjon MSC.286(86) med virkning fra 1. juli
2009. Artikkel 12 i direktiv 2002/59/EF, som viser til
den opphevede IMO-resolusjonen, bør derfor ajourføres
i samsvar med dette.

2)

Kravene til automatiske identifikasjonssystemer (AIS) og
ferdsskrivere (VDR) om bord bør ajourføres i samsvar
med endringene i Den internasjonale konvensjon om
sikkerhet for menneskeliv til sjøs (SOLAS) og ta hensyn
til utviklingen av forenklede ferdsskrivere som er godkjent
av IMO. Virkeområdet for unntak fra utstyrskravene for
små passasjerskip som trafikkerer korte avstander, bør
også presiseres og tilpasses denne typen reiser.

4)

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen for sjøsikkerhet og hindring av
forurensning fra skip —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
Endringer
I direktiv 2002/59/EF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 12 nr. 1 skal bokstav b) lyde:

«(b) for stoffene som omhandles i vedlegg I til
Marpol-konvensjonen, sikkerhetsdatabladet med
opplysninger om produktenes fysiske og kjemiske
egenskaper, herunder, dersom det er relevant, deres
viskositet uttrykt i cSt ved 50 °C og deres tetthet
ved 15 °C samt øvrige opplysninger som er å finne i
sikkerhetsdatabladet i samsvar med IMO-resolusjon
MSC.286(86).»

2. Vedlegg II erstattes med vedlegg I til dette direktiv.

3. Vedlegg IV erstattes med vedlegg II til dette direktiv.

Artikkel 2
Innarbeiding i nasjonal lovgivning

3)

Medlemsstatenes myndighet til å gripe inn ved en hendelse
til sjøs bør tydeliggjøres. Det bør især klart angis at de
kan gi instrukser til hjelpe-, rednings- og tauingstjenester
for å forhindre en alvorlig og overhengende trussel mot
statens kyst eller tilknyttede interesser, mot andre skips
og deres besetnings og passasjerers sikkerhet eller mot
personer på land eller for å beskytte havmiljøet.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 49 av 24.2.2011, s. 33, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 60/2012 av 30. mars 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 48.
(1) EFT L 208, 5.8.2002, s. 10.

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest
tolv måneder etter dets ikrafttredelse, uten at dette berører
fristen for innarbeiding som er fastsatt i artikkel 2 nr. 1 i
europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/17/EF(2) med hensyn
til fiskefartøyer. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen
teksten til disse bestemmelsene. 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)

EUT L 131, 28.5.2009, s. 101.
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Artikkel 4

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

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 23. februar 2011.
Artikkel 3
For Kommisjonen

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

José Manuel BARROSO
President

______

25.8.2016
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VEDLEGG I

«VEDLEGG II

Krav til utstyr om bord
I.

FISKEFARTØYER
Fiskefartøyer med en lengde på over 15 meter skal utstyres med et automatisk identifikasjonssystem (AIS) som
fastsatt i artikkel 6a i henhold til følgende tidsplan:
–

fiskefartøyer med en største lengde på 24 meter og over, men under 45 meter: senest 31. mai 2012,

–

fiskefartøyer med en største lengde på 18 meter og over, men under 24 meter: senest 31. mai 2013,

–

fiskefartøyer med en største lengde på over 15 meter, men under 18 meter: senest 31. mai 2014,

–

nybygde fiskefartøyer med en største lengde på over 15 meter omfattes av utstyrskravet fastsatt i artikkel 6a
fra og med 30. november 2010.

II. SKIP SOM GÅR I UTENRIKSFART
Passasjerskip, uansett størrelse, og alle andre skip med bruttotonnasje på 300 eller mer som går i utenriksfart
og som anløper en havn i en medlemsstat, skal være utstyrt med et automatisk identifikasjonssystem (AIS) i
samsvar med de tekniske standarder og kvalitetsstandarder som er fastsatt i kapittel V i SOLAS. Passasjerskip,
uansett størrelse, og alle andre skip med bruttotonnasje på 3 000 eller mer som går i utenriksfart og som anløper
en havn i en medlemsstat, skal være utstyrt med en ferdsskriver (VDR) i samsvar med de tekniske standarder og
kvalitetsstandarder som er fastsatt i kapittel V i SOLAS. For lasteskip som er bygd før 1. juli 2002, kan ferdsskriveren
være en forenklet ferdsskriver (S-VDR) som må oppfylle de tekniske standarder og kvalitetsstandarder som er
utviklet i samsvar med kapittel V i SOLAS.

III. SKIP SOM GÅR I INNENRIKSFART
1.

Automatisk identifikasjonssystem (AIS)
Passasjerskip, uansett størrelse, og alle andre skip med bruttotonnasje på 300 eller mer som går i innenriksfart,
skal være utstyrt med et automatiske identifikasjonssystem (AIS) som oppfyller de tekniske standarder og
kvalitetsstandarder som er fastsatt i kapittel V i SOLAS.

2.

Ferdsskriver (VDR)
a) Passasjerskip, uansett størrelse, og alle andre skip med bruttotonnasje på 3 000 eller mer som er bygd 1. juli
2002 eller senere og går i innenriksfart, skal være utstyrt med en ferdsskriver (VDR) som oppfyller de tekniske
standarder og kvalitetsstandarder som er utviklet i samsvar med kapittel V i SOLAS.

b) Lasteskip med bruttotonnasje på 3 000 eller mer som er bygd før 1. juli 2000 og går i innenriksfart, skal være
utstyrt med en ferdsskriver (VDR) eller med en forenklet ferdsskriver (S‑VDR) som oppfyller de tekniske
standarder og kvalitetsstandarder som er utviklet i samsvar med i kapittel V i SOLAS.

IV. UNNTAK
1.

Unntak fra kravet om å være utstyrt med AIS
a) Medlemsstatene kan unnta passasjerskip med en lengde på under 15 meter eller bruttotonnasje på under 300
som går i innenriksfart, fra kravet om å være utstyrt med AIS som fastsatt i dette vedlegg.

b) Medlemsstatene kan unnta andre skip med bruttotonnasje på 300 eller mer, men under 500, som utelukkende
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trafikkerer en medlemsstats indre farvann og utenfor de ruter som vanligvis benyttes av andre skip som er
utstyrt med AIS, fra kravet om å være utstyrt med AIS som fastsatt i dette vedlegg.
2.

Unntak fra kravet om å være utstyrt med VDR eller S-VDR
Medlemsstatene kan unnta skip fra kravet om å være utstyrt med VDR eller S-VDR som følger:
a) Passasjerskip som bare går i andre havområder enn dem som omfattes av klasse A i henhold til artikkel 4 i
europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/45/EF(3), kan unntas fra kravene om å være utstyrt med en VDR.
b) Andre skip enn roro-passasjerskip som er bygd før 1. juli 2002, kan unntas fra kravet om å være utstyrt med en
VDR dersom det kan godtgjøres at det vil være urimelig og umulig å koble en VDR til det eksisterende utstyret
på skipet.
c) Lasteskip bygd før 1. juli 2002 som går i utenriksfart eller i innenriksfart, kan unntas fra kravet om å være utstyrt
med en S‑VDR dersom disse skipene skal tas permanent ut av tjeneste senest to år etter gjennomføringsdatoen
angitt i kapittel V i SOLAS.

(3)

EUT L 163, 25.6.2009, s. 1.»

______

VEDLEGG II
«VEDLEGG IV

Tiltak som medlemsstatene kan treffe i tilfelle trussel mot sjøsikkerhet og miljøvern
(i henhold til artikkel 19 nr. 1)
Når et skip er berørt av en hendelse eller omstendigheter av den type som er beskrevet i artikkel 17, og vedkommende
myndighet i den berørte medlemsstat anser at det er nødvendig, innenfor rammen av folkeretten, å forhindre, redusere
eller fjerne en alvorlig og overhengende trussel mot statens kyst eller tilknyttede interesser, mot andre skips og deres
besetnings og passasjerers sikkerhet eller mot personer på land eller for å beskytte havmiljøet, kan den blant annet
a) begrense skipets bevegelser eller pålegge det å følge en bestemt kurs. Dette kravet berører ikke skipsførerens ansvar
for sikker håndtering av skipet,
b) gi offisielt varsel til skipsføreren om å fjerne trusselen mot miljøet eller sjøsikkerheten,
c) sende en evalueringsgruppe om bord på skipet for å vurdere faregraden, hjelpe skipsføreren med å avbøte
situasjonen og holde vedkommende kyststasjon underrettet om dette,
d) pålegge skipsføreren å søke nødhavn i tilfelle av overhengende fare, eller pålegge skipet losing eller sleping.
Dersom et skip berges i henhold til en tauings- eller redningsavtale, kan de tiltak som er truffet av vedkommende
myndigheter i en medlemsstat i henhold til bokstav a) og d), også omfatte de involverte hjelpe-, rednings- og
tauingstjenestene.»

__________________

25.8.2016

25.8.2016
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/18/EF

Nr. 47/835

2016/EØS/47/98

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(*)
EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det
europeiske fellesskap, særlig artikkel 80 nr. 2,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

til å forebygge slike ulykker som fører til tap av
menneskeliv, tap av fartøyer og forurensning av
havmiljøet.

3)

I sin resolusjon av 21. april 2004 om økt
sjøsikkerhet(4) oppfordret Europaparlamentet
Kommisjonen til å legge fram et forslag til direktiv
om undersøkelser av sjøulykker.

4)

I henhold til artikkel 2 i De forente nasjoners
havrettskonvensjon av 10. desember 1982 (heretter
kalt «UNCLOS») har kyststater rett til å undersøke
årsaken til alle sjøulykker som inntreffer på deres
sjøterritorium, og som kan utgjøre en fare for
menneskeliv eller miljø, berøre kyststatenes søkeog redningstjenester eller på annen måte berøre
kyststaten.

5)

I henhold til artikkel 94 i UNCLOS skal flaggstatene
sørge for at det av eller under ledelse av en eller
flere behørig kvalifiserte personer foretas en
undersøkelse av visse ulykker eller hendelser på
åpent hav.

6)

I regel I/21 i Den internasjonale konvensjon om
sikkerhet for menneskeliv til sjøs av 1. november
1974 (heretter kalt «SOLAS 74»), Den
internasjonale konvensjon om lastelinjer av 5. april
1966 og Den internasjonale konvensjon om hindring
av forurensning fra skip av 2. november 1973 er
det fastsatt at det er flaggstatenes ansvar å foreta
undersøkelser av ulykker og oversende relevante
resultater av undersøkelsene til Den internasjonale
sjøfartsorganisasjon (IMO).

7)

I regelverket for gjennomføring av bindende IMOdokumenter, som er vedlegg til resolusjon A.996(25)
fra IMOs forsamling av 29. november 2007,
understrekes det at flaggstatene har plikt til å
sikre at undersøkelser av sjøsikkerheten foretas
av kvalifiserte undersøkere med fagkunnskap om
sjøulykker og sjøhendelser. I henhold til nevnte
regelverk skal flaggstatene dessuten kunne stille
kvalifiserte undersøkere til rådighet for dette formål,
uansett hvor ulykken eller hendelsen inntreffer.

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

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3),
på grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 3.
februar 2009, og

ut fra følgende betraktninger:

1)

Det bør sikres et høyt generelt sikkerhetsnivå innen
sjøtransport i Europa, og det bør treffes ethvert tiltak
for å redusere antallet sjøulykker og sjøhendelser.

2)

En rask gjennomføring av tekniske undersøkelser
av sjøulykker øker sjøsikkerheten gjennom å bidra

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 131 av 28.5.2009, s. 114,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 62/2012 av 30. mars
2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØStillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 51.
(1) EUT C 318 av 23.12.2006, s. 195.
(2) EUT C 229 av 22.9.2006, s. 38.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 25. april 2007 (EUT C 74 E av
30.3.2008, s. 546), Rådets felles holdning av 6. juni 2008 (EUT
C 184 E av 22.7.2008, s. 23), Europaparlamentets holdning av
24. september 2008 (ennå ikke offentliggjort i EUT), rådsbeslutning
av 26. februar 2009 og Europaparlamentets regelverksresolusjon av
11. mars 2009 (ennå ikke offentliggjort i EUT).

(4)

EUT C 104 E av 30.4.2004, s. 730.
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8)

9)
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Det bør tas hensyn til standarden for undersøkelse
av sjøulykker og sjøhendelser, som er vedlegg til
resolusjon 849(20) fra IMOs forsamling av 27. november
1997 (heretter kalt «IMOs standard for undersøkelse av
sjøulykker og sjøhendelser»), der det er fastsatt at det skal
anvendes en felles metode for sikkerhetsundersøkelse
av sjøulykker og sjøhendelser og for samarbeid mellom
statene for å kartlegge de faktorene som har medvirket
til sjøulykker og sjøhendelser. Det bør også tas hensyn
til resolusjon A.861(20) fra IMOs forsamling av
27. november 1997 og resolusjon MSC.163(78) fra IMOs
sjøsikkerhetskomité av 17. mai 2004, som inneholder en
definisjon av ferdsskrivere.

Sjøfolk er anerkjent som en særskilt kategori
arbeidstakere og trenger særlig vern fordi sjøfarten
er verdensomspennende og de kan komme i kontakt
med forskjellige jurisdiksjoner, særlig ved kontakt med
offentlige myndigheter. For å bedre sjøsikkerheten
bør sjøfolk kunne regne med rettferdig behandling ved
sjøulykker. Sjøfolks menneskerettigheter og verdighet
bør til enhver tid sikres, og alle sikkerhetsundersøkelser
bør gjennomføres raskt og på en rettferdig måte. Videre
bør medlemsstatene for dette formål og i samsvar med
sin nasjonale lovgivning ta hensyn til de relevante
bestemmelsene i IMOs retningslinjer for rettferdig
behandling av sjøfolk i forbindelse med sjøulykker.

10) Medlemsstatene bør innenfor rammen av sine rettsordener
beskytte vitneutsagn etter en ulykke og hindre at de blir
brukt for andre formål enn sikkerhetsundersøkelser, for å
hindre forskjellsbehandling eller represalier mot vitner på
grunn av deres deltaking i undersøkelsen.

11) I henhold til rådsdirektiv 1999/35/EF av 29. april 1999
om en ordning med obligatoriske besiktelser med
henblikk på sikker drift av roroferger og hurtiggående
passasjerfartøyer i rutetrafikk(1) skal medlemsstatene
innenfor rammen av sine respektive rettsordener
definere en rettslig status som gjør det mulig for dem og
enhver annen særlig berørt medlemsstat å delta i eller
samarbeide om eller, der det er fastsatt i IMOs standard
for undersøkelse av sjøulykker og sjøhendelser, å lede
enhver undersøkelse av sjøulykker eller sjøhendelser
der roroferger eller hurtiggående passasjerfartøyer er
innblandet.

12) I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/59/
EF av 27. juni 2002 om opprettelse av et overvåkingsog informasjonssystem for sjøtrafikk i Fellesskapet(2)
skal medlemsstatene overholde bestemmelsene i IMOs
(1)
(2)

EFT L 138 av 1.6.1999, s. 1.
EFT L 208 av 5.8.2002, s. 10.
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standard for undersøkelse av sjøulykker og sjøhendelser
og sørge for at resultatene av ulykkesundersøkelsene
offentliggjøres så snart som mulig etter at de er avsluttet.

13) Det er ytterst viktig at sikkerhetsundersøkelser av ulykker
og hendelser der sjøgående fartøyer eller andre fartøyer i
havner eller andre begrensede havområder er innblandet,
gjennomføres på en upartisk måte for at omstendighetene
rundt og årsakene til slike ulykker og hendelser skal kunne
fastslås. Slike undersøkelser bør derfor gjennomføres av
kvalifiserte undersøkere under tilsyn av et uavhengig
organ eller en enhet med den nødvendige myndighet, slik
at eventuelle interessekonflikter unngås.

14) Medlemsstatene bør, i henhold til sin lovgivning om
fullmakten til de myndighetene som har ansvar for den
rettslige undersøkelsen, og eventuelt i samarbeid med
disse myndighetene, sørge for at de som har ansvar for
den tekniske undersøkelsen, kan utføre sine oppgaver
under best mulige forhold.

15) Dette direktiv bør ikke berøre europaparlaments- og
rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om vern
av fysiske personer i forbindelse med behandling
av personopplysninger og om fri utveksling av slike
opplysninger(3).

16) Medlemsstatene bør sikre at deres rettsordener gjør det
mulig for dem og enhver annen særlig berørt medlemsstat
å delta i, samarbeide om eller lede ulykkesundersøkelser
på grunnlag av bestemmelsene i IMOs standard for
undersøkelse av sjøulykker og sjøhendelser.

17) I prinsippet bør enhver sjøulykke eller sjøhendelse gjøres
til gjenstand for bare én undersøkelse gjennomført av en
medlemsstat eller en medlemsstat med hovedansvar for
undersøkelsen, med deltaking av andre særlig berørte
stater. I behørig begrunnede unntakstilfeller som berører
to eller flere medlemsstater i forbindelse med fartøyets
flaggstat, ulykkesstedet eller ofrenes nasjonalitet, kan det
gjennomføres parallelle undersøkelser.

18) En medlemsstat kan etter gjensidig avtale overlate
oppgaven med å lede en sikkerhetsundersøkelse
av en sjøulykke eller sjøhendelse (heretter kalt
«sikkerhetsundersøkelse») eller særlige deler av en slik
undersøkelse til en annen medlemsstat.
(3)

EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31.
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19) Medlemsstatene bør gjøre sitt ytterste for ikke å kreve
dekning av kostnader for bistand som ytes innenfor
rammen av sikkerhetsundersøkelser som omfatter to eller
flere medlemsstater. Dersom det anmodes om bistand fra
en medlemsstat som ikke deltar i sikkerhetsundersøkelsen,
bør medlemsstatene bli enige om tilbakebetaling av
påløpte kostnader.

20) I henhold til regel V/20 i SOLAS 74 må passasjerfartøyer
og andre fartøyer med bruttotonnasje på 3 000 eller mer
som er bygd 1. juli 2002 eller senere, være utstyrt med
ferdsskriver for å lette undersøkelser av ulykker. Ettersom
slikt utstyr har stor betydning for utformingen av en
politikk for å hindre sjøulykker, bør det være systematisk
påkrevd om bord på fartøyer i innenriks- og utenriksfart
som anløper havner i Fellesskapet.

21) De opplysningene som skaffes til veie gjennom et
ferdsskriversystem eller andre elektroniske innretninger,
kan brukes dels etter en sjøulykke eller sjøhendelse for å
undersøke årsakene, og dels forebyggende for å ta lærdom
av de omstendighetene som kan føre til slike hendelser.
Medlemsstatene bør sikre at slike opplysninger, når de er
tilgjengelige, brukes på en hensiktsmessig måte for begge
formål.

22) I henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1406/2002(1) skal Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå
(heretter kalt «Byrået») i samarbeid med medlemsstatene
utvikle tekniske løsninger og gi teknisk støtte i forbindelse
med gjennomføringen av Fellesskapets regelverk. Med
hensyn til undersøkelse av ulykker har Byrået den særskilte
oppgaven å lette samarbeidet mellom medlemsstatene
og Kommisjonen i forbindelse med utarbeidingen av en
felles metode for undersøkelse av sjøulykker i samsvar
med avtalte internasjonale prinsipper, idet det tas behørig
hensyn til de ulike rettsordener i medlemsstatene.

23) I samsvar med forordning (EF) nr. 1406/2002 skal Byrået
lette samarbeidet i forbindelse med støtte som gis av
medlemsstatene ved undersøkelser og ved analyse av
eksisterende undersøkelsesrapporter etter ulykker.
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26) Ettersom målet med den tekniske sikkerhetsundersøkelsen
er å forebygge sjøulykker og sjøhendelser, bør
konklusjonene og sikkerhetstilrådingene ikke under noen
omstendighet fordele skyld eller ansvar.

27) Ettersom målet for dette direktiv, som er å øke
sjøsikkerheten i Fellesskapet og dermed redusere faren
for framtidige sjøulykker, 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.

28) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av
dette direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet
som er gitt Kommisjonen(2).

29) Kommisjonen bør særlig gis myndighet til å endre dette
direktiv for å anvende senere endringer av internasjonale
konvensjoner og tilhørende protokoller, regelverk
og resolusjoner samt til å vedta eller endre den felles
metoden for undersøkelse av sjøulykker og sjøhendelser.
Ettersom disse tiltakene er allmenne og har som formål å
endre ikke-grunnleggende bestemmelser i dette direktiv,
blant annet ved å utfylle det med nye ikke-grunnleggende
bestemmelser, skal de vedtas etter framgangsmåten med
forskriftskomité med kontroll fastsatt i artikkel 5a i
beslutning 1999/468/EF.

30) I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle avtalen om
bedre regelverksutforming(3) oppfordres medlemsstatene
til, for eget formål og i Fellesskapets interesse, å
utarbeide og offentliggjøre egne tabeller som så langt det
er mulig viser sammenhengen mellom dette direktiv og
innarbeidingstiltakene —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:
24) Alle relevante erfaringer fra ulykkesundersøkelser bør tas
hensyn til ved utvikling og endring av felles metoder for
undersøkelse av sjøulykker og sjøhendelser.

Artikkel 1
Formål

25) Medlemsstatene og Fellesskapet bør ta behørig hensyn til
de sikkerhetstilrådingene som utarbeides på bakgrunn av
en sikkerhetsundersøkelse.
( 1)

EFT L 208 av 5.8.2002, s. 1.

1. Formålet med dette direktiv er å bedre sjøsikkerheten
og hindre forurensning fra skip, for slik å redusere faren for
framtidige sjøulykker, ved å
(2)
(3)

EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1.
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a) muliggjøre en rask gjennomføring av sikkerhetsundersøkelser og en grundig analyse av sjøulykker og
sjøhendelser for å fastslå deres årsaker, og
b) sikre nøyaktig og rettidig rapportering av sikkerhetsundersøkelser og av forslag til utbedringstiltak.
2. Undersøkelser i henhold til dette direktiv skal ikke
omfatte fordeling av skyld eller ansvar. Medlemsstatene skal
imidlertid sikre at undersøkelsesorganet eller ‑enheten (heretter
kalt «undersøkelsesorganet») ikke unnlater å avlegge full
rapport om årsakene til en sjøulykke eller sjøhendelse fordi
skyld eller ansvar kan utledes av resultatene.
Artikkel 2
Virkeområde

25.8.2016

fra IMOs forsamling av 27. november 1997, i gjeldende
versjon.
2. Følgende begreper skal forstås i samsvar med definisjonene
i IMOs standard for undersøkelse av sjøulykker og
sjøhendelser:
a) «sjøulykke»,
b) «svært alvorlig ulykke»,
c) «sjøhendelse»,
d) «sikkerhetsundersøkelse
sjøhendelse»,

av

sjøulykke

1. Dette direktiv får anvendelse på sjøulykker og
sjøhendelser som

e) «stat med hovedansvar for undersøkelsen»,

a) berører fartøyer som seiler under en medlemsstats flagg,

f) «særlig berørt stat».

b) inntreffer innenfor medlemsstatenes sjøterritorium og indre
farvann som definert i UNCLOS, eller
c) er av annen vesentlig interesse for medlemsstatene.
2. Dette direktiv får ikke anvendelse på sjøulykker og
sjøhendelser som berører bare
a) krigs- og troppetransportskip og andre fartøyer som eies
eller drives av en medlemsstat, og som utelukkende brukes
i statlig, ikke-kommersiell tjeneste,
b) fartøyer som ikke har mekaniske framdriftsmidler,
trefartøyer av enkel konstruksjon samt lystfartøyer som
ikke benyttes i kommersiell trafikk, med mindre de har
eller vil få en besetning og fører mer enn 12 passasjerer i
kommersiell fart,
c) fartøyer for fart på innlands vannveier,
d) fiskefartøyer med en lengde på under 15 meter,
e) faste boreplattformer.

eller

3. Begrepet «alvorlig ulykke» skal forstås i samsvar med den
ajourførte definisjonen i rundskriv MSC-MEPC.3/Circ.3
fra IMOs sjøsikkerhetskomité og IMOs komité for vern av
havmiljøet av 18. desember 2008.
4. «IMOs retningslinjer for rettferdig behandling av sjøfolk
i forbindelse med sjøulykker» retningslinjene som er
vedlegg til resolusjon LEG.3(91) fra IMOs juridiske komité
av 27. april 2006, som godkjent av Den internasjonale
arbeidsorganisasjons (ILO) styringsorgan på dets 296. møte
12.‑16. juni 2006.
5. Begrepene «roroferge» og «hurtiggående passasjerfartøy»
skal forstås i samsvar med definisjonene i artikkel 2 i
direktiv 1999/35/E.
6. «Ferdsskriver» (heretter kalt «VDR») skal forstås i
samsvar med definisjonen i resolusjon A.861(20) fra
IMOs forsamling og resolusjon MSC.163(78) fra IMOs
sjøsikkerhetskomité.
7. Med «sikkerhetstilråding» menes ethvert forslag, herunder
forslag om registrering og kontroll, som er framsatt av

I dette direktiv menes med:

a) undersøkelsesorganet i den stat som gjennomfører
eller har hovedansvar for sikkerhetsundersøkelsen
på grunnlag av opplysninger som har framkommet i
forbindelse med undersøkelsen, eller eventuelt

1. «IMOs standard for undersøkelse av sjøulykker og
sjøhendelser» standard for undersøkelse av sjøulykker
og sjøhendelser, som er vedlegg til resolusjon A.849(20)

b) Kommisjonen, som handler på grunnlag av en
abstrakt dataanalyse og resultatene av utførte
sikkerhetsundersøkelser.

Artikkel 3
Definisjoner

25.8.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Artikkel 4
Sikkerhetsundersøkelsens status
1. Medlemsstatene skal i samsvar med sine rettsordener
definere rettslig status for sikkerhetsundersøkelsen på en slik
måte at disse undersøkelsene kan gjennomføres så effektivt og
raskt som mulig.
Medlemsstatene skal i samsvar med sin lovgivning og, ved
behov, i samarbeid med de myndigheter som har ansvar for den
rettslige undersøkelsen, sikre at sikkerhetsundersøkelsene
a) er uavhengige av strafferettslige eller andre parallelle
undersøkelser som gjennomføres for å fordele skyld eller
ansvar, og
b) ikke i urimelig grad hindres, avbrytes eller forsinkes på
grunn av slike undersøkelser.
2. De reglene som medlemsstatene skal fastsette, skal i samsvar
med rammen for det faste samarbeidet nevnt i artikkel 10
inneholde bestemmelser som gjør det mulig å
a) samarbeide
og
yte
gjensidig
bistand
ved
sikkerhetsundersøkelser som ledes av andre medlemsstater,
eller å overlate oppgaven med å lede en slik undersøkelse
til en annen medlemsstat i samsvar med artikkel 7, og
b) samordne
virksomheten
til
deres
respektive
undersøkelsesorganer i det omfang som er nødvendig for å
nå dette direktivs mål.
Artikkel 5
Undersøkelsesplikt
1. Hver medlemsstat skal sørge for at undersøkelsesorganet
nevnt i artikkel 8 gjennomfører en sikkerhetsundersøkelse etter
svært alvorlige sjøulykker
a) der et fartøy som seiler under dens flagg, er innblandet,
uansett hvor ulykken inntreffer,
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undersøkelsesorganet beslutter ikke å gjennomføre en
sikkerhetsundersøkelse, skal begrunnelsen for beslutningen
registreres og meldes i samsvar med artikkel 17 nr. 3.

Ved andre sjøulykker eller sjøhendelser skal undersøkelsesorganet avgjøre om det skal gjennomføres en sikkerhetsundersøkelse.

Ved beslutningene nevnt i første og annet ledd skal
undersøkelsesorganet ta hensyn til hvor alvorlig sjøulykken eller
sjøhendelsen er, hvilken type fartøy og/eller last som er berørt,
og muligheten for at resultatene av en sikkerhetsundersøkelse
kan bidra til å forebygge framtidige ulykker og hendelser.

3. Omfanget av og de praktiske foranstaltningene for
gjennomføringen av sikkerhetsundersøkelsene skal fastsettes
av undersøkelsesorganet i medlemsstaten med hovedansvar
for undersøkelsen i samarbeid med tilsvarende organer i andre
særlig berørte stater, på den måten som anses best egnet med
hensyn til å nå dette direktivs mål, og med henblikk på å
forebygge framtidige ulykker og hendelser.

4. Når undersøkelsesorganet gjennomfører sikkerhetsundersøkelser, skal det følge den felles metoden for undersøkelse
av ulykker og hendelser til sjøs, som er utarbeidet i henhold
til artikkel 2 bokstav e) i forordning (EF) nr. 1406/2002.
Undersøkerne kan i særlige tilfeller fravike denne metoden
dersom det kan begrunnes at det er nødvendig ut fra et faglig
synspunkt, og dersom det er nødvendig for å nå undersøkelsens
mål. Kommisjonen skal vedta eller endre metoden innenfor
rammen av dette direktiv, idet det tas hensyn til alle relevante
erfaringer fra sikkerhetsundersøkelser.

Dette tiltaket, som har som formål å endre ikke-grunnleggende
bestemmelser i dette direktiv blant annet ved å utfylle det,
skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med
kontroll som omhandlet i artikkel 19 nr. 3.

b) som inntreffer innenfor medlemsstatens sjøterritorium og
indre farvann som definert i UNCLOS, uansett hvilket
flagg fartøyet eller fartøyene som er innblandet i ulykken,
seiler under, eller

5. En sikkerhetsundersøkelse skal innledes så snart det er
praktisk mulig og under enhver omstendighet senest to måneder
etter at sjøulykken eller sjøhendelsen har inntruffet.

c) som er av vesentlig interesse for medlemsstaten, uansett
hvor ulykken inntreffer og hvilket flagg fartøyet eller
fartøyene som er innblandet, seiler under.

Artikkel 6

2. Ved alvorlige ulykker skal undersøkelsesorganet
dessuten foreta en foreløpig vurdering for å avgjøre om
det skal gjennomføre en sikkerhetsundersøkelse. Dersom

Meldingsplikt
En medlemsstat skal innenfor rammen av sin rettsorden
fastsette at vedkommende myndigheter og/eller de berørte
parter omgående underretter undersøkelsesorganet om alle
ulykker og hendelser som omfattes av dette direktiv.
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Artikkel 7
Hovedansvar for og deltaking i sikkerhetsundersøkelser
1. I prinsippet skal hver sjøulykke eller sjøhendelse
være gjenstand for bare én undersøkelse gjennomført av
en medlemsstat eller en medlemsstat med hovedansvar
for undersøkelsen, med deltaking av andre særlig berørte
medlemsstater.
Ved sikkerhetsundersøkelser som omfatter to eller flere
medlemsstater, skal de berørte medlemsstatene derfor
samarbeide for raskt å bli enige om hvilken stat som skal ha
hovedansvar for undersøkelsen. De skal gjøre sitt ytterste for
å bli enige om hvordan undersøkelsen skal gjennomføres.
Innenfor rammen av denne avtalen skal andre særlig berørte
stater ha samme rettigheter og tilgang til vitner og bevis som
den medlemsstat som utfører sikkerhetsundersøkelsen. De skal
også ha rett til å få sitt synspunkt tatt med i betraktning av
medlemsstaten som har hovedansvar for undersøkelsen.
Gjennomføring av parallelle sikkerhetsundersøkelser av samme
sjøulykke eller sjøhendelse skal være strengt begrenset til
unntakstilfeller. Medlemsstatene skal i slike tilfeller underrette
Kommisjonen om grunnene til å gjennomføre slike parallelle
undersøkelser. De medlemsstatene som gjennomfører parallelle
sikkerhetsundersøkelser, skal samarbeide med hverandre. De
berørte undersøkelsesorganene skal særlig utveksle relevante
opplysninger som er samlet inn under deres respektive
undersøkelser, særlig for så langt som mulig å komme fram til
felles konklusjoner.
Medlemsstatene skal avholde seg fra å treffe tiltak
som urettmessig vil kunne hindre, utsette eller forsinke
gjennomføringen av en sikkerhetsundersøkelse som omfattes
av dette direktivs virkeområde.
2. Uten hensyn til nr. 1 skal hver medlemsstat fortsatt
være ansvarlig for sikkerhetsundersøkelsen og samordningen
med andre særlig berørte medlemsstater inntil det foreligger
en felles avtale om hvilken stat som skal ha hovedansvar for
undersøkelsen.
3. En medlemsstat kan, uten at det berører dens
forpliktelser i henhold til dette direktiv og folkeretten, i
enkelttilfeller og etter gjensidig avtale overlate oppgaven med
å lede en sikkerhetsundersøkelse eller særlige deler av en slik
undersøkelse til en annen medlemsstat.
4. Dersom en roroferge eller et hurtiggående passasjerfartøy
er innblandet i en sjøulykke eller sjøhendelse, skal
sikkerhetsundersøkelsen innledes av den medlemsstat
innenfor hvis sjøterritorium eller indre farvann, som definert i
UNCLOS, ulykken eller hendelsen inntreffer, eller dersom den
inntreffer i andre farvann, av den medlemsstat som fergen eller
fartøyet sist besøkte. Denne stat skal fortsatt være ansvarlig for
sikkerhetsundersøkelsen og samordningen med andre særlig
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berørte medlemsstater inntil det foreligger en felles avtale om
hvilken stat som skal ha hovedansvar for undersøkelsen.
Artikkel 8
Undersøkelsesorganer
1. Medlemsstatene skal sørge for at det gjennomføres
sikkerhetsundersøkelser under ansvar av et uavhengig og
fast undersøkelsesorgan som har den nødvendige myndighet,
og av behørig kvalifiserte undersøkere med fagkunnskap om
sjøulykker og sjøhendelser.
For å kunne gjennomføre en sikkerhetsundersøkelse på en
upartisk måte skal undersøkelsesorganet med hensyn til
organisasjon, rettslig struktur og beslutningstaking være
uavhengig av andre parter hvis interesser vil kunne komme i
konflikt med den oppgaven det har fått.
Kystløse medlemsstater som verken har skip eller fartøyer som
seiler under deres flagg, skal utpeke et uavhengig kontaktorgan
som skal medvirke i undersøkelsen i henhold til artikkel 5 nr. 1
bokstav c).
2. Undersøkelsesorganet skal sørge for at de enkelte
undersøkerne har kunnskaper og praktisk erfaring
på de fagområdene som inngår i deres alminnelige
undersøkelsesoppgaver. Undersøkelsesorganet skal dessuten
sørge for at det ved behov er tilgang til relevant fagkunnskap.
3. De oppgavene som er overlatt til undersøkelsesorganet,
kan utvides til å omfatte innsamling og analyse av opplysninger
knyttet til sjøsikkerhet, særlig med henblikk på forebygging,
i den grad denne virksomheten ikke påvirker organets
uavhengighet eller innebærer noe ansvar når det gjelder
regelverk, forvaltning eller standardisering.
4. Medlemsstatene skal innenfor rammen av sine
respektive rettsordener sørge for at undersøkerne i deres eget
undersøkelsesorgan eller i ethvert annet undersøkelsesorgan
som det har overlatt sikkerhetsundersøkelsen til, eventuelt
i samarbeid med de myndighetene som er ansvarlige for
den rettslige undersøkelsen, mottar alle opplysninger som er
relevante for sikkerhetsundersøkelsen, og derfor har rett til
a) fri tilgang til ethvert relevant område eller ulykkessted
samt til ethvert fartøy, ethvert vrak eller enhver struktur,
herunder last, utstyr eller vrakrester,
b) umiddelbart å foreta registrering av bevismateriale og utføre
kontrollert søking etter og fjerning av vrak, vrakrester eller
andre deler eller stoffer med henblikk på undersøkelse eller
analyse,
c) å kreve undersøkelser eller analyser av gjenstandene
nevnt i bokstav b) og få fri tilgang til resultatene av slike
undersøkelser eller analyser,
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d) fri tilgang til samt rett til å kopiere og bruke alle relevante
opplysninger og registrerte data, herunder VDR-data, som
gjelder et fartøy, en reise, en last, en besetning eller andre
personer, gjenstander, forhold eller omstendigheter,
e) fri tilgang til resultatene av undersøkelser av ofrenes lik
eller til analyser av prøver tatt fra ofrenes lik,
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b) opplysninger som avslører identiteten til personer
som har avgitt forklaring innenfor rammen av
sikkerhetsundersøkelsen,
c) opplysninger om personer som har vært innblandet i
sjøulykken eller sjøhendelsen, som er av særlig følsom
eller privat art, herunder opplysninger om deres helse.
Artikkel 10

f) å kreve og få fri tilgang til resultatene av undersøkelser av
personer som har deltatt i driften av fartøyet, eller enhver
annen relevant person, eller til analyser av prøver tatt fra
slike personer,
g) å avhøre vitner uten at personer hvis interesser vil kunne
anses for å hindre sikkerhetsundersøkelsen, er til stede,
h) å få besiktelsesrapporter og relevante opplysninger fra
flaggstaten, redere, klassifikasjonsselskaper eller andre
berørte parter, når disse partene eller deres representanter
er etablert i medlemsstaten,
i) å innhente bistand fra de respektive staters relevante
myndigheter, herunder flaggstatens og havnestatens
inspektører, kystvakter, sjøtrafikksentralenes personale,
søke- og redningsmannskaper, loser eller annet havne- eller
sjøfartspersonell.
5. Undersøkelsesorganet skal omgående og til enhver
tid kunne reagere når det underrettes om en ulykke, og skal
få tilstrekkelige ressurser til å utføre sine oppgaver på en
uavhengig måte. Organets undersøkere skal ha en status som
sikrer dem den nødvendige uavhengighet.
6. Undersøkelsesorganet kan kombinere sine oppgaver i
henhold til dette direktiv med undersøkelser av andre hendelser
enn sjøulykker såfremt disse undersøkelsene ikke setter dets
uavhengighet i fare.
Artikkel 9
Fortrolighet
Med forbehold for direktiv 95/46/EF skal medlemsstatene
innenfor rammen av sine rettsordener sikre at følgende
opplysninger ikke stilles til rådighet for andre formål enn
sikkerhetsundersøkelsen,
med
mindre
vedkommende
myndighet i gjeldende medlemsstat bestemmer at
offentliggjøring er av vesentlig allmenn interesse:

a) alle vitneforklaringer og andre uttalelser, redegjørelser og
nedtegnelser som undersøkelsesorganet har innhentet eller
mottatt under sikkerhetsundersøkelsen,

Ramme for det faste samarbeidet
1. Medlemsstatene skal i nært samarbeid med Kommisjonen
opprette en ramme for det faste samarbeidet som gir deres
respektive undersøkelsesorganer mulighet til å samarbeide med
hverandre i det omfang som er nødvendig for nå dette direktivs
mål.
2. Forretningsordenen for rammen for det faste samarbeidet
og den nødvendige organisatoriske tilretteleggingen skal
fastsettes etter framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i
artikkel 19 nr. 2.
3. Innenfor rammen av det faste samarbeidet skal
undersøkelsesorganene i medlemsstatene særlig bli enige om
hvordan samarbeidet best kan tilrettelegges med sikte på å
a) gjøre det mulig for undersøkelsesorganer å dele
installasjoner, anlegg og utstyr for teknisk undersøkelse
av vrak, skipsutstyr og andre gjenstander av betydning
for sikkerhetsundersøkelsen, herunder uthenting og
vurdering av opplysninger fra VDR og andre elektroniske
innretninger,
b) stille til rådighet for hverandre den tekniske bistand eller
fagkunnskap som er nødvendig for å utføre særskilte
oppgaver,
c) innhente og utveksle opplysninger som er relevante for
analyseringen av ulykkesdataene og for utarbeidingen av
hensiktsmessige sikkerhetstilrådinger på fellesskapsplan,
d) utarbeide
felles
prinsipper
for
oppfølgingen
av sikkerhetstilrådinger og for tilpasningen av
undersøkelsesmetoder til den tekniske og vitenskapelige
utviklingen,
e) forvalte systemene for tidlig varsling nevnt i artikkel 16 på
en hensiktsmessig måte,
f) utarbeide, i henhold til nasjonale regler, fortrolighetsregler
for utveksling av vitneforklaringer og behandling av
data og andre opplysninger nevnt i artikkel 9, herunder i
forbindelser til tredjestater,
g) tilrettelegge relevante opplæringstiltak for undersøkere ved
behov,
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h) fremme samarbeid på de områdene som omfattes av
dette direktiv, med tredjestaters undersøkelsesorganer og
med internasjonale organisasjoner for undersøkelse av
sjøulykker,
i) stille alle relevante opplysninger til rådighet for
de undersøkelsesorganene som utfører sikkerhetsundersøkelsene.
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c) hindre at det tukles med annet utstyr som med rimelighet
kan anses å ha betydning for sikkerhetsundersøkelsen eller
ulykken,
d) samle inn så snart som mulig og ta vare på alle bevis som er
nødvendige for sikkerhetsundersøkelsen.
Artikkel 14

Artikkel 11
Kostnader
1. Dersom sikkerhetsundersøkelser omfatter to eller
flere medlemsstater, skal de respektive aktivitetene utføres
kostnadsfritt.
2. Dersom det anmodes om bistand fra en medlemsstat som
ikke deltar i sikkerhetsundersøkelsen, skal medlemsstatene bli
enige om tilbakebetaling av påløpte kostnader.
Artikkel 12

Ulykkesrapporter
1. Sikkerhetsundersøkelser som gjennomføres i henhold
til dette direktiv, skal offentliggjøres i en rapport utarbeidet i
et format fastsatt av vedkommende undersøkelsesorgan og i
samsvar med de relevante avsnittene i vedlegg I.
Undersøkelsesorganer kan beslutte at en sikkerhetsundersøkelse
som ikke gjelder en svært alvorlig eller eventuelt en alvorlig
sjøulykke, og hvis resultater ikke kan bidra til å forhindre
framtidige ulykker og hendelser, skal avsluttes med en forenklet
rapport som offentliggjøres.

Samarbeid med særlig berørte tredjestater
1. Medlemsstatene skal i størst mulig grad samarbeide om
sikkerhetsundersøkelser med andre særlig berørte tredjestater.
2. Særlig berørte tredjestater skal etter felles overenskomst
på et hvilket som helst trinn i undersøkelsen gis tillatelse til
å delta i en sikkerhetsundersøkelse ledet av en medlemsstat i
henhold til dette direktiv.

2. Undersøkelsesorganer skal gjøre sitt ytterste for å
gjøre rapporten nevnt i nr. 1, herunder dens konklusjoner og
eventuelle tilrådinger, tilgjengelig for offentligheten og særlig
for sjøfartssektoren innen tolv måneder fra den dag ulykken
inntraff. Dersom det ikke er mulig å framlegge sluttrapporten
innen denne fristen, skal en foreløpig rapport offentliggjøres
innen tolv måneder fra den dag ulykken inntraff.

3. En medlemsstats samarbeid om en sikkerhetsundersøkelse
som gjennomføres av en særlig berørt tredjestat, berører ikke
kravene til gjennomføring og rapportering av sikkerhetsundersøkelser i henhold til dette direktiv. Dersom en særlig
berørt tredjestat leder en sikkerhetsundersøkelse som omfatter
en eller flere medlemsstater, kan medlemsstatene vedta ikke å
gjennomføre en parallell sikkerhetsundersøkelse, forutsatt at
sikkerhetsundersøkelsen ledet av tredjestaten gjennomføres i
samsvar med IMOs standard for undersøkelse av sjøulykker og
sjøhendelser.

3. Undersøkelsesorganet i den medlemsstat som har
hovedansvar for undersøkelsen, skal sende et eksemplar av
sluttrapporten, den forenklede rapporten eller den foreløpige
rapporten til Kommisjonen. Undersøkelsesorganet skal ta
hensyn til Kommisjonens eventuelle tekniske merknader til
sluttrapportene som ikke påvirker innholdet i resultatene, for
å forbedre rapportenes kvalitet på den måten som er best egnet
for å nå dette direktivs mål.

Artikkel 13

Sikkerhetstilrådinger

Sikring av bevis

1. Medlemsstatene skal sørge for at mottakerne tar behørig
hensyn til undersøkelsesorganenes sikkerhetstilrådinger, og at
de ved behov følges opp på en hensiktsmessig måte i samsvar
med fellesskapsretten og folkeretten.

Medlemsstatene skal treffe tiltak for å sikre at de parter som
er berørt av ulykker og hendelser innenfor rammen av dette
direktiv, gjør sitt ytterste for å

Artikkel 15

a) ta vare på alle opplysninger fra sjøkart, skipsdagbøker,
elektroniske og magnetiske innspillings- og videobånd,
herunder opplysninger fra VDR og andre elektroniske
innretninger om tidsrommet før, under og etter ulykken,

2. Om nødvendig skal undersøkelsesorganet eller
Kommisjonen utarbeide sikkerhetstilrådinger på grunnlag
av en abstrakt dataanalyse og de samlede resultatene av
sikkerhetsundersøkelsene som er utført.

b) sikre at slike opplysninger ikke overskrives eller endres på
annen måte,

3. En sikkerhetstilråding skal ikke under noen omstendighet
fordele skyld eller ansvar for en ulykke.
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Artikkel 16
System for tidlig varsling
Uten at det berører dets rett til å foreta tidlig varsling skal en
medlemsstats undersøkelsesorgan på et hvilket som helst trinn
i en sikkerhetsundersøkelse, dersom det anser at det må treffes
hastetiltak på fellesskapsplan for å forebygge risikoen for nye
ulykker, omgående underrette Kommisjonen om behovet for å
foreta tidlig varsling.
Om nødvendig skal Kommisjonen sende et varsel til
vedkommende myndigheter i alle de andre medlemsstatene, til
sjøfartsnæringen og til andre berørte parter.
Artikkel 17
Europeisk database for sjøulykker
1. Data om sjøulykker og sjøhendelser skal lagres og
analyseres ved hjelp av en europeisk elektronisk database
som skal opprettes av Kommisjonen, kalt Den europeiske
informasjonsplattform for sjøulykker (European Marine
Casualty Information Platform, EMCIP).
2. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om hvilke
berettigede myndigheter som skal ha tilgang til databasen.
3. Medlemsstatenes undersøkelsesorganer skal melde
sjøulykker og sjøhendelser til Kommisjonen i samsvar
med modellen i vedlegg II. De skal også gi Kommisjonen
data fra sikkerhetsundersøkelser i samsvar med EMCIPdatabaseordningen.
4. Kommisjonen og medlemsstatene skal utvikle databaseordningen og en metode for rapportering av data innen en
passende frist.
Artikkel 18
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3. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1–4 og
artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som
det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Artikkel 20
Endringsmyndighet
Kommisjonen kan oppdatere definisjonene i dette direktiv og
henvisningene til fellesskapsrettsakter og IMO-dokumenter for
å bringe dem i samsvar med fellesskaps- og IMO-tiltak som har
trådt i kraft, forutsatt at direktivets virkeområde ikke utvides.

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende
bestemmelser i dette direktiv, blant annet ved å utfylle det,
skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med
kontroll nevnt i artikkel 19 nr. 3.

Kommisjonen kan også endre vedleggene etter samme
framgangsmåte.

Endringer i IMOs standard for undersøkelse av sjøulykker og
sjøhendelser kan utelukkes fra dette direktivs virkeområde i
henhold til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 2099/2002.

Artikkel 21
Ytterligere tiltak
Dette direktiv er ikke til hinder for at en medlemsstat kan
treffe ytterligere sjøsikkerhetstiltak som ikke er omfattet av
dette direktiv, forutsatt at slike tiltak verken er i strid med
dette direktiv, påvirker oppfyllelsen av dets mål eller setter
virkeliggjøringen av dets mål i fare.

Rettferdig behandling av sjøfolk
I samsvar med sin nasjonale lovgivning skal medlemsstatene ta
hensyn til de relevante bestemmelsene i IMOs retningslinjer for
rettferdig behandling av sjøfolk i forbindelse med sjøulykker i
farvann under deres jurisdiksjon.
Artikkel 19
Komité
1. Kommisjonen skal bistås av Komiteen for sjøsikkerhet
og hindring av forurensning fra skip (COSS), nedsatt ved
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2099/2002(1).
2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.
Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF
skal være to måneder.
( 1)

EFT L 324 av 29.11.2002, s. 1.

Artikkel 22
Sanksjoner
Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner som får
anvendelse ved overtredelse av nasjonale bestemmelser vedtatt
i henhold til dette direktiv, 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.

Artikkel 23
Rapport om gjennomføring
Kommisjonen skal hvert femte år framlegge for
Europaparlamentet og Rådet en rapport om gjennomføringen
og overholdelsen av dette direktiv og om nødvendig foreslå
ytterligere tiltak på bakgrunn av tilrådingene i rapporten.
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Artikkel 24

Artikkel 26

Endringer av gjeldende rettsakter

Ikrafttredelse

1.

Artikkel 12 i direktiv 1999/35/EF oppheves.

2.

Artikkel 11 i direktiv 2002/59/EF oppheves.

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

Artikkel 25
Innarbeiding i nasjonal lovgivning

Artikkel 27

1. Medlemsstatene skal innen 17. juni 2011 sette i kraft de
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv.

Adressater

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 sørge for at teksten til de viktigste
internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området
dette direktiv omhandler, blir oversendt Kommisjonen.

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 23. april 2009.

For Europaparlamentet

For Rådet

H.-G. PÖTTERING

P. NEČAS

President

Formann

25.8.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG I

Innholdet i rapporten om sikkerhetsundersøkelsen
Innledning
Her opplyses det om hva som er sikkerhetsundersøkelsens eneste formål, og det angis at en sikkerhetsundersøkelse ikke
under noen omstendighet skal skape en formodning om ansvar eller skyld, og at rapporten verken med hensyn til innhold
eller stil er utarbeidet til bruk i forbindelse med rettergang.
(Rapporten bør ikke inneholde henvisninger til vitneforklaringer eller knytte noen som det er vist til i rapporten, til en
person som har avgitt vitneforklaring under sikkerhetsundersøkelsen.)
1.

Sammendrag
Denne delen skal inneholde grunnleggende opplysninger om sjøulykken eller sjøhendelsen: hva skjedde, når, hvor
og hvordan? Har ulykken ført til dødsfall, personskader, skader på fartøy, last, tredjemann eller miljøet?

2.

FAKTAOPPLYSNINGER
Denne delen omfatter flere ulike avsnitt som inneholder tilstrekkelige opplysninger som undersøkelsesorganet
anser for å være fakta, og som tjener som underlag for analysen og letter forståelsen.
Disse avsnittene skal særlig inneholde følgende opplysninger:

2.1. Opplysninger om fartøyet
Flaggstat/skipsregister
Identifikasjon
Viktigste kjennetegn
Eierforhold og operatør
Konstruksjonsdata
Minste sikkerhetsbemanning
Tillatt last
2.2. Opplysninger om reisen
Anløpshavner
Type reise
Opplysninger om lasten
Bemanning
2.3. Opplysninger om sjøulykken eller sjøhendelsen
Type sjøulykke eller sjøhendelse
Dato og tidspunkt
Posisjon og sted for sjøulykken eller sjøhendelsen
Ytre omstendigheter og omstendigheter om bord
Fartøyets drift og reiseetappe
Plass om bord
Opplysninger om menneskelige faktorer
Konsekvenser (for mennesker, fartøy, last, miljø, annet)
2.4. Bistand fra kystmyndighet og nødtiltak
Hvem deltok
Anvendte hjelpemidler
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Reaksjonstid
Tiltak som ble truffet
Resultater
3.

REDEGJØRELSE
I denne delen skal det utførlig redegjøres for sjøulykken eller sjøhendelsen gjennom en kronologisk beskrivelse
av hendelsesforløpet før, under og etter sjøulykken eller sjøhendelsen med angivelse av alle medvirkende faktorer
(dvs. personer, materiell, miljø, utrustning eller ytre faktorer). Det tidsrom som redegjørelsen dekker, skal være
så langt at det omfatter alle hendelser som direkte bidro til sjøulykken eller sjøhendelsen. Denne delen skal
også omfatte alle relevante detaljer om den sikkerhetsundersøkelsen som er gjennomført, herunder resultatene av
granskinger eller prøvinger.

4.

ANALYSE
Denne delen omfatter flere ulike avsnitt med en analyse av hver hendelse av betydning og med merknader
til resultatene av eventuelle relevante granskinger eller prøvinger som er gjennomført innenfor rammen av
sikkerhetsundersøkelsen, og til eventuelle sikkerhetstiltak som allerede er truffet for å forebygge sjøulykker.
Avsnittene bør omhandle spørsmål som
–

ulykkens sammenheng og omstendigheter,

–

menneskelige feil og unnlatelser, hendelser der det har inngått farlig materiale, miljøvirkninger, utstyrsfeil
og ytre påvirkning,

–

medvirkende faktorer knyttet til personers funksjoner, fartøyets drift, ledelsen på land eller regelverket.

På bakgrunn av analysen og merknadene skal det i rapporten kunne trekkes logiske konklusjoner om samtlige
medvirkende faktorer, herunder risikofaktorer som vurderes slik at de eksisterende tiltakene for å forebygge en
ulykke og/eller eliminere eller redusere følgene av den, er utilstrekkelige eller mangler.
5.

KONKLUSJONER
Denne delen skal inneholde en oppsummering av de medvirkende faktorene og de manglende eller utilstrekkelige
foranstaltninger (materiell, funksjoner, symboler eller framgangsmåter) som det bør utvikles sikkerhetstiltak for
med sikte på å forebygge sjøulykker.

6.

SIKKERHETSTILRÅDINGER
Denne delen av rapporten skal, dersom det er relevant, inneholde sikkerhetstilrådinger som er utarbeidet på grunnlag
av analysen og konklusjonene, og skal gjelde særlige områder som lovgivning, utforming, framgangsmåter,
inspeksjon, forvaltning, helse og sikkerhet på arbeidsplassen, opplæring, reparasjonsarbeid, vedlikehold, bistand
fra land og nødtiltak.
Sikkerhetstilrådingene skal stiles til dem som er best egnet til å gjennomføre dem, som skipsredere,
operatører, godkjente organisasjoner, sjøfartsmyndigheter, sjøtrafikksentraler, redningstjenester, internasjonale
sjøfartsorganisasjoner og europeiske institusjoner, med henblikk på å forebygge sjøulykker.
Denne delen omfatter også eventuelle foreløpige sikkerhetstilrådinger som måtte være utarbeidet, eller
sikkerhetstilrådinger som er vedtatt under sikkerhetsundersøkelsen.

7.

Tillegg
Følgende ikke‑uttømmende liste over opplysninger kan eventuelt vedlegges rapporten på papir og/eller elektronisk:
–

fotografier, filmopptak, lydopptak, sjøkart, tegninger,

–

gjeldende standarder,

–

tekniske termer og forkortelser,

–

særlige sikkerhetsstudier,

–

andre opplysninger.

______

25.8.2016

25.8.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG II

OPPLYSNINGER SOM SKAL MELDES OM SJØULYKKER OG SJØHENDELSER

(Del av Den europeiske informasjonsplattform for sjøulykker)
Merknad:

Understrekede tall innebærer at opplysningene skal angis for hvert fartøy dersom mer enn ett fartøy er
innblandet i sjøulykken eller sjøhendelsen.

01.

Ansvarlig medlemsstat/kontaktperson

02.

Medlemsstatens undersøkelsesorgan

03.

Medlemsstatens rolle

04.

Berørt kyststat

05.

Antall særlig berørte stater

06.

Særlig berørte stater

07.

Meldingsorgan

08.

Meldingstidspunkt

09.

Meldingsdato

10.

Fartøyets navn

11.

IMO nummer/kjenningsnummer

12.

Fartøyets flagg

13.

Type sjøulykke eller sjøhendelse

14.

Type fartøy

15.

Dato for sjøulykken eller sjøhendelsen

16.

Tidspunkt for sjøulykken eller sjøhendelsen

17.

Posisjon – breddegrad

18.

Posisjon – lengdegrad

19.

Sted for sjøulykken eller sjøhendelsen

20.

Avgangshavn

21.

Bestemmelseshavn

22.

Trafikkseparasjonssystem

23.

Reiseetappe

24.

Fartøyets drift

25.

Plass om bord

26.

Omkomne:

27.

–

Besetning

–

Passasjerer

–

Andre

Alvorlig skadede:
–

Besetning

–

Passasjerer

–

Andre
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28.

Forurensning

29.

Skader på fartøy

30.

Skader på last

31.

Andre skader

32.

Kort beskrivelse av sjøulykken eller sjøhendelsen

33.

Kort beskrivelse av grunnene til at det ikke skal gjennomføres en sikkerhetsundersøkelse.

_______________________

25.8.2016
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/12/EF

Nr. 47/849

2016/EØS/47/99

av 11. mars 2009
om lufthamnavgifter(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET
EUROPEISKE UNIONEN HAR —

FOR

DEN

krav i tilhøvet mellom lufthamnadministrasjonane og
lufthamnbrukarane ikkje vert oppfylte. Ei slik ramme
bør ikkje røre ved det høvet ein medlemsstat har til å
avgjere om og i kor stor grad det kan takast omsyn til
inntektene frå den kommersielle verksemda i ei lufthamn
når lufthamnavgiftene vert fastsette.

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet, særleg artikkel 80 nr. 2,

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen,
3)

Dette direktivet bør nyttast på lufthamner i Fellesskapet
som har ein viss minstestorleik, ettersom det ikkje er
naudsynt å nytte noko fellesskapsramme på forvaltinga
og finansieringa av små lufthamner.

4)

I ein medlemsstat der ingen lufthamner overstig
minstestorleiken for bruken av dette direktivet, skal
lufthamna med det største talet på passasjerrørsler
ha ei så privilegert stilling som innreisestad til denne
medlemsstaten at dette direktivet må nyttast på denne
lufthamna, for å kunne sikre at visse grunnleggjande
prinsipp i tilhøvet mellom lufthamnadministrasjonen
og lufthamnbrukarane vert følgde, særleg med omsyn
til innsyn når det gjeld avgiftene og lik handsaming av
lufthamnbrukarane.

5)

For å fremje territorial utjamning bør medlemsstatane
ha høve til å nytte ei felles avgiftsordning som skal
omfatte eit lufthamnnett. Økonomiske overføringar
mellom lufthamner i eit slikt nett bør vere i samsvar med
fellesskapsretten.

6)

Av omsyn til trafikkfordelinga bør medlemsstatane
kunne tillate at ein lufthamnadministrasjon i same
storby eller storbyområde nyttar ei felles og oversiktleg
avgiftsordning. Økonomiske overføringar mellom desse
lufthamnene bør vere i samsvar med fellesskapsretten.

7)

Stimuleringstiltak for å starte nye ruter, t.d. ved å fremje
utviklinga av svakt utvikla eller fjerntliggjande regionar,
bør berre setjast i verk i samsvar med fellesskapsretten.

med tilvising til fråsegna frå Det europeiske økonomi- og
sosialutvalet(1),

med tilvising til fråsegna frå Regionutvalet(2),

etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 251 i
traktaten(3), og

ut frå desse synsmåtane:

1)

2)

Hovudoppgåva og forretningsverksemda til lufthamner er
å sikre handteringa av luftfartøy, frå landing til avgang,
og av passasjerar og last, for såleis å gjere det mogleg
for luftfartsselskapa å utføre lufttransporttenester. For
dette føremålet tilbyr lufthamnene ei rekkje anlegg og
tenester som er knytte til drift av luftfartøy og handtering
av passasjerar og last, og kostnadene i samband med
dette vert vanlegvis dekte gjennom lufthamnavgifter.
Lufthamnadministrasjonane som tilbyr anlegg og tenester
som dei krev inn lufthamnavgifter for, bør streve etter å
drive på eit kostnadseffektivt grunnlag.

Det må innførast ei felles ramme for å regulere dei viktigaste
sidene ved lufthamnavgifter og måten dei vert fastsette
på, for utan ei slik ramme er det fare for at grunnleggjande

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 70 av 14.3.2009, s. 11, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 64/2012 av 30. mars 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 54.
(1) TEU C 10 av 15.1.2008, s. 35.
(2) TEU C 305 av 15.12.2007, s. 11.
(3) Europaparlamentsfråsegn av 15. januar 2008 (enno ikkje offentleggjord i
TEU), felles haldning frå Rådet av 23. juni 2008 (TEU C 254 E av 7.10.2008,
s. 18) og haldning frå Europaparlamentet av 23. oktober 2008 (enno ikkje
offentleggjord i TEU). Rådsavgjerd av 19. februar 2009.
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8)

9)
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Innkrevjing av avgifter for yting av flysikringstenester
og lufthamnrelaterte tenester er alt omfatta av høvesvis
kommisjonsforordning (EF) nr. 1794/2006 av 6.
desember 2006 om fastsettelse av en felles avgiftsordning
for flysikringstjenester(1) og rådsdirektiv 96/67/EF av 15.
oktober 1996 om adgang til markedet for lufthavnrelaterte
tjenester i lufthavnene i Fellesskapet(2). Avgifter som vert
pålagde for finansieringa av hjelp til passasjerar med
funksjonshemming og passasjerar med rørslehemming, er
omfatta av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.
1107/2006/EF av 5. juli 2006 om funksjonshemmede og
bevegelseshemmede personers rettigheter i forbindelse
med lufttransport(3).
Rådet for Den internasjonale organisasjonen for sivil
luftfart (ICAO-rådet) vedtok i 2004 retningslinjer
for lufthamnavgifter som m.a. omfattar prinsippa om
kostnadssamband, lik handsaming og ei uavhengig
ordning for økonomisk styring av lufthamner.

10) ICAO-rådet har vurdert det slik at ei lufthamnavgift er
ei avgift som er utforma og nytta spesifikt for å dekkje
kostnadene i samband med tilrettelegging av anlegg og
yting av tenester for sivil luftfart, medan ein skatt er ei
avgift som er utforma for å auke nasjonale eller lokale
offentlege inntekter som vanlegvis ikkje vert nytta på sivil
luftfart verken på eit generelt eller på eit kostnadsspesifikt
grunnlag.
11) Lufthamnavgifter bør påleggjast utan skilnadshandsaming. Det bør setjast i verk ein obligatorisk
framgangsmåte
for
jamleg
samråd
mellom
lufthamnadministrasjonane og lufthamnbrukarane som
gjev høve for begge partane til å klage til ei uavhengig
tilsynsstyresmakt dersom lufthamnbrukarar er usamde
i ei avgjerd om lufthamnavgifter eller endring av
avgiftsordninga.
12) For å sikre upartiske avgjerder og ein rett og effektiv
bruk av dette direktivet bør det skipast ei uavhengig
tilsynsstyresmakt i kvar medlemsstat. Styresmakta bør
ha alle dei ressursane som er naudsynte med omsyn til
personale, sakkunne og økonomiske midlar for å kunne
utføre oppgåvene sine.
13) Det er særs viktig at lufthamnbrukarane jamleg får
opplysningar frå lufthamnadministrasjonen om korleis
og på kva grunnlag lufthamnavgiftene vert rekna ut. Slikt
innsyn vil gje luftfartsselskapa innsikt i kostnadene til
lufthamna og kor produktive investeringane til lufthamna
er. For at ein lufthamnadministrasjon på korrekt vis skal
kunne vurdere krava til investeringar i framtida, bør
(1)
(2)
(3)

TEU L 341 av 7.12.2006, s. 3.
TEF L 272 av 25.10.1996, s. 36.
TEU L 204 av 26.7.2006, s. 1.
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lufthamnbrukarane påleggjast å melde frå i god tid til
lufthamnadministrasjonen om alle prognosar som gjeld
drift, utviklingsprosjekt og særskilte behov og framlegg.
14) Lufthamnadministrasjonane bør melde frå til
lufthamnbrukarane om større infrastrukturprosjekt,
ettersom desse har stor innverknad på ordninga eller nivået
for lufthamnavgifter. Slike opplysningar bør gjevast for å
gjere det mogleg å overvake infrastrukturkostnadene og
sikre at høvelege og kostnadseffektive anlegg vert stilte
til rådvelde i dei aktuelle lufthamnene.
15) Lufthamnadministrasjonane bør få høve til å nytte
lufthamnavgifter som svarar til den infrastrukturen og/
eller det tenestenivået som vert stilt til rådvelde, ettersom
luftfartsselskapa har ei rettkomen interesse i å krevje at
kvaliteten på tenestene frå ein lufthamnadministrasjon
står i høve til prisen. Tilgangen til eit differensiert nivå for
infrastruktur eller tenester bør likevel vere open for alle
luftfartsselskap som ønskjer å nytte seg av dei, utan noko
form for skilnadshandsaming. Dersom etterspørselen er
større enn tilbodet, bør tilgangen fastsetjast på grunnlag
av objektive kriterium som sikrar lik handsaming og vert
utarbeidde av ein lufthamnadministrasjon. Ei eventuell
differensiering av lufthamnavgifter bør vere oversiktleg,
objektiv og byggje på eintydige kriterium.
16) Lufthamnbrukarane og lufthamnadministrasjonen bør
kunne inngå ei tenestenivåavtale om kvaliteten på dei
tenestene som vert ytte i byte mot lufthamnavgifter.
Forhandlingar om kvaliteten på dei tenestene som vert
ytte i byte mot lufthamnavgifter, kan vere ein del av det
jamlege samrådet.
17) Ordningane for førehandsfinansiering av investeringar
i lufthamner varierer i dei ulike medlemsstatane. I
medlemsstatar der det finst førehandsfinansiering, bør
medlemsstatane eller lufthamnadministrasjonane vise
til retningslinjene frå ICAO og/eller innføre eigne
vernetiltak.
18) Dette direktivet bør ikkje røre ved traktaten, særleg
artikkel 81–89.
19) Ettersom målet for dette direktivet, som er å innføre
felles prinsipp for innkrevjing av lufthamnavgifter ved
lufthamner i Fellesskapet, ikkje kan nåast i tilstrekkeleg
grad av medlemsstatane ettersom det ikkje er mogleg å
innføre ordningar for lufthamnavgifter på nasjonalt plan
på ein einsarta måte i heile Fellesskapet, og difor på grunn
av omfanget og verknadene av det framlagde tiltaket
betre kan nåast på fellesskapsplan, kan Fellesskapet
vedta tiltak i samsvar med nærleiksprinsippet slik det er
fastsett i artikkel 5 i traktaten. I samsvar med prinsippet
om rimeleg samhøve, slik det er fastsett i den nemnde
artikkelen, går ikkje dette direktivet lenger enn det som er
naudsynt for å nå dette målet —
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VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1
Føremål
1. I dette direktivet vert det fastsett felles prinsipp for
innkrevjing av lufthamnavgifter ved lufthamner i Fellesskapet.

2. Dette direktivet skal nyttast på alle lufthamner på eit
territorium som er underlagt traktaten, og som er opne for
kommersiell luftfartsverksemd der den årlege trafikken er over
fem millionar passasjerrørsler, og på den lufthamna som har
flest passasjerrørsler i kvar einskild medlemsstat.

3. Medlemsstatane skal offentleggjere ei liste over dei
lufthamnene på territoriet deira som dette direktivet skal nyttast
på. Denne lista skal byggje på opplysningar frå Kommisjonen
(Eurostat), og ho skal ajourførast kvart år.

4. Dette direktivet skal ikkje nyttast på avgifter
som vert innkravde som godtgjering for undervegs- og
terminalflysikringstenester i samsvar med forordning (EF)
nr. 1794/2006, eller på avgifter som vert innkravde som
godtgjering for lufthamnrelaterte tenester som er nemnde i
vedlegget til direktiv 96/67/EF, eller på avgifter som er pålagde
for finansieringa av hjelp til passasjerar med funksjonshemming
og passasjerar med rørslehemming som er nemnde i forordning
(EF) nr. 1107/2006.

5. Dette direktivet skal ikkje røre ved den retten som kvar
medlemsstat har til å nytte ytterlegare lovgjevingsmessige
tiltak som ikkje er i strid med dette direktivet eller andre
relevante føresegner i fellesskapsretten med omsyn til
lufthamnadministrasjonar på territoriet deira. Dette kan
omfatte tiltak for økonomisk kontroll, t.d. godkjenning av
avgiftsordningar og/eller avgiftsnivå, medrekna metodar for
pålegging av avgifter gjennom stimuleringstiltak eller gjennom
føresegner om ei øvre avgiftsgrense.

Nr. 47/851

2. «lufthamnadministrasjon» eit organ som, eventuelt
i samband med anna verksemd, har som oppgåve å
administrere og forvalte lufthamna eller infrastrukturane i
lufthamnnettet i medhald av nasjonal lover eller forskrifter
eller nasjonale avtaler, og å samordne og kontrollere
verksemda til dei ulike operatørane ved den aktuelle
lufthamna eller det aktuelle lufthamnnettet,

3. «lufthamnbrukar» alle fysiske eller juridiske personar som
er ansvarlege for lufttransport av personar, post og/eller
frakt til eller frå den aktuelle lufthamna,

4. «lufthamnavgift» ei avgift som lufthamnbrukarane betalar til
lufthamnadministrasjonen for bruken av anlegg og tenester
som utelukkande vert ytte av lufthamnadministrasjonen, og
som er knytte til landing, avgang, lysmerking og parkering
av luftfartøy, og for handtering av passasjerar og gods,

5. «lufthamnnett» ei gruppe lufthamner som er tilbørleg
utpeikte til dette av medlemsstaten og vert drivne av den
same lufthamnadministrasjonen.

Artikkel 3
Lik handsaming
Medlemsstatane skal, i samsvar med fellesskapsretten, syte
for at lufthamnavgiftene ikkje medfører skilnadshandsaming
av lufthamnbrukarane. Dette skal ikkje vere til hinder for at
lufthamnavgiftene kan differensierast når det gjeld spørsmål
av offentleg og allmenn interesse, medrekna miljøspørsmål.
Kriteria som vert nytta for ei slik differensiering skal vere
relevante, objektive og oversiktlege.

Artikkel 4
Lufthamnnett
Medlemsstatane kan tillate at lufthamnadministrasjonen
for eit lufthamnnett innfører ei felles og oversiktleg
lufthamnavgiftsordning som skal omfatte lufthamnnettet.

Artikkel 2
Definisjonar
I dette direktivet tyder

1. «lufthamn» alle område som er spesielt tilpassa landing,
avgang og manøvrering av luftfartøy, medrekna tilhøyrande
anlegg som kan vere naudsynte av omsyn til lufttrafikken
og service for luftfartøy, medrekna anlegg som er naudsynte
for å assistere kommersielle flygingar,

Artikkel 5
Felles avgiftsordningar
Etter å ha meldt frå til Kommisjonen og i samsvar
med fellesskapsretten kan medlemsstatane tillate at ein
lufthamnadministrasjon nyttar ei felles og oversiktleg
avgiftsordning for lufthamner i same storby eller storbyområde,
på det vilkåret at kvar lufthamn oppfyller dei krava til innsyn
som er fastsette i artikkel 7.

Nr. 47/852

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Artikkel 6
Samråd og klagerett
1. Medlemsstatane skal syte for at det vert innført ein
obligatorisk framgangsmåte for jamleg samråd mellom
lufthamnadministrasjonen og lufthamnbrukarane eller
representantane deira eller samanslutningar av lufthamnbrukarar,
når det gjeld drifta av ordninga for lufthamnavgifter, nivået for
lufthamnavgifter og eventuelt kvaliteten på dei tenestene som
vert ytte. Slike samråd skal finne stad minst éin gong kvart år,
med mindre noko anna er avtalt under siste samråd. Dersom det
ligg føre ei fleirårig avtale mellom lufthamnadministrasjonen
og lufthamnbrukarane, skal samråda finne stad slik det er
fastsett i denne avtala. Medlemsstatane skal ha rett til å be om
fleire samråd.
2. Der det er mogleg skal medlemsstatane syte for at endringar
i ordninga eller nivået for lufthamnavgifter vert gjort etter avtale
mellom lufthamnadministrasjonen og lufthamnbrukarane.
For dette føremålet skal lufthamnadministrasjonen sende
over alle framlegg til endringar av ordninga eller nivået
for lufthamnavgifter, til lufthamnbrukarane, saman
med ei grunngjeving for endringsframlegga, seinast fire
månader før endringane tek til å gjelde, med mindre det
ligg føre uvanlege omstende som må grunngjevast overfor
lufthamnbrukarane. Lufthamnadministrasjonen skal halde
samråd med lufthamnbrukarane om endringsframlegga,
og ta omsyn til synspunkta deira før det vert teke avgjerd.
Lufthamnadministrasjonen skal vanlegvis offentleggjere
avgjerda eller tilrådinga si seinast to månader før ho tek til å
gjelde. Lufthamnadministrasjonen skal grunngje avgjerda si
når det gjeld synspunkta til lufthamnbrukarane i tilfelle der
lufthamnadministrasjonen og lufthamnbrukarane ikkje vert
samde om endringsframlegga.
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a) det i den nasjonale lovgjevinga er fastsett ein obligatorisk
framgangsmåte som krev at lufthamnavgifter eller
høgstenivået for lufthamnavgifter skal fastsetjast eller
godkjennast av den uavhengige tilsynsstyresmakta, eller

b) det i den nasjonale lovgjevinga er fastsett ein obligatorisk
framgangsmåte som krev at den nasjonale tilsynsstyresmakta
jamleg eller på oppmoding frå dei partane som det gjeld,
skal granske spørsmålet om effektiv konkurranse i slike
lufthamner. Når ei slik gransking gjev grunnlag for det,
skal medlemsstaten avgjere at lufthamnavgiftene, eller
høgstenivået deira, skal fastsetjast eller godkjennast av
den uavhengige tilsynsstyresmakta. Denne avgjerda skal
nyttast så lenge det er naudsynt, på grunnlag av granskinga
som den nemnde styresmakta har gjort.

Dei framgangsmåtane, vilkåra og kriteria som medlemsstaten
nyttar med omsyn til dette leddet, skal vere relevante, objektive,
oversiktlege og sikre lik handsaming.

Artikkel 7
Innsyn
1. Medlemsstatane skal syte for at lufthamnadministrasjonen,
kvar gong det skal haldast samråd slik det er nemnt i artikkel 6
nr. 1, gjev kvar einskilt lufthamnbrukar, representanten hans
eller samanslutningar av lufthamnbrukarar opplysningar
om dei delane som dannar grunnlaget for fastsetjinga av
ordninga eller nivået for alle avgifter som vert pålagde av
lufthamnadministrasjonen i kvar einskild lufthamn. Desse
opplysningane skal minst omfatte:

3. Dersom det oppstår tvist om ei avgjerd som
lufthamnadministrasjonen har teke om lufthamnavgifter, skal
medlemsstatane syte for at begge partar kan søkje hjelp hjå den
uavhengige tilsynsstyresmakta som er nemnd i artikkel 11, og
som skal granske grunngjevingane for endringa i ordninga eller
nivået for lufthamnavgifter.

a) ei liste over dei ulike tenestene og infrastrukturane som vert
stilte til rådvelde i byte mot dei pålagde lufthamnavgiftene,

4. Dersom lufthamnadministrasjonen tek avgjerd om at
ordninga eller nivået for lufthamnavgifter skal endrast, og denne
endringa vert lagd fram for den uavhengige tilsynsstyresmakta,
skal endringa ikkje ta til å gjelde før styresmakta har granska
saka. Den uavhengige tilsynsstyresmakta skal, innan fire veker
etter at saka er vorten lagd fram for henne, ta ei mellombels
avgjerd om korleis endringa av lufthamnavgifter skal ta til å
gjelde, med mindre den endelege avgjerda kan takast innan den
same fristen.

c) den samla utgiftsstrukturen med omsyn til dei anlegga og
tenestene som lufthamnavgiftene gjeld,

5. Ein medlemsstat kan avgjere at nr. 3 og 4 ikkje skal
nyttast når det gjeld endringar i nivået eller strukturen til
lufthamnavgifter ved dei lufthamnene der:

b) den metoden som
lufthamnavgifter,

vert

nytta

for

fastsetjing

av

d) inntektene frå dei ulike avgiftene og dei samla utgiftene til
dei tenestene som avgiftene dekkjer,

e) eventuell finansiering frå offentlege styresmakter av dei
anlegga og tenestene som lufthamnavgiftene gjeld,

f) prognosar for tilhøva ved lufthamna med omsyn til avgifter,
trafikkvekst og planlagde investeringar,
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g) den faktiske bruken av lufthamninfrastruktur og -utstyr i eit
visst tidsrom, og
h) det forventa resultatet av alle planlagde større investeringar
når det gjeld verknadene deira på lufthamnkapasiteten.
2. Medlemsstatane skal syte for at lufthamnbrukarane
sender over opplysningar til lufthamnadministrasjonen før
kvart samråd slik det er fastsett i artikkel 6 nr. 1, særleg når det
gjeld følgjande:
a) trafikkprognosar,
b) prognosar for samansetnaden av og den forventa bruken av
flåten deira,
c) utviklingsplanane deira for den aktuelle lufthamna, og
d) behova deira ved den aktuelle lufthamna.
3. Med atterhald for nasjonal lovgjeving skal opplysningar
som vert gjevne på grunnlag av denne artikkelen, reknast som
fortrulege eller økonomisk følsame og handterast i samsvar med
dette. I tilfelle der lufthamnadministrasjonane er børsnoterte,
skal særleg børsreglane oppfyllast.
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og omfanget av visse lufthamntenester, terminalar eller delar
av terminalar, slik at det kan ytast brukartilpassa tenester, eller
slik at ein terminal eller ein del av ein terminal kan setjast av til
særlege føremål. Nivået for lufthamnavgifter kan differensierast
etter kvaliteten på og omfanget av slike tenester og kostnadene
deira, eller etter andre objektive og oversiktlege grunngjevingar.
Med atterhald for artikkel 3 skal lufthamnadministrasjonane
fritt kunne fastsetje alle slike differensierte lufthamnavgifter.
2. Medlemsstatane skal gjere dei tiltaka som er naudsynte
for at alle lufthamnbrukarar som ønskjer å nytte seg av
brukartilpassa tenester eller nytte ein terminal eller del av ein
terminal som er sett av til særlege føremål, skal ha tilgang til
desse tenestene og ein slik terminal eller del av ein terminal.
Dersom det ikkje er tilstrekkeleg kapasitet til å gje alle
lufthamnbrukarar som ønskjer det, tilgang til dei brukartilpassa
tenestene og/eller til ein terminal eller del av ein terminal
som er sett av til særlege føremål, skal tilgangen fastsetjast på
grunnlag av kriterium som er relevante, objektive, oversiktlege
og sikrar lik handsaming. Desse kriteria kan fastsetjast av
lufthamnadministrasjonen, og medlemsstatane kan krevje at
kriteria vert godkjende av den uavhengige tilsynsstyresmakta.
Artikkel 11

Artikkel 8

Uavhengig tilsynsstyresmakt

Ny infrastruktur

1. Medlemsstatane skal oppnemne eller skipe ei uavhengig
styresmakt som si nasjonale uavhengige tilsynsstyresmakt for
å sikre korrekt bruk av dei tiltaka som er gjorde for å oppfylle
dette direktivet, og for minst å utføre dei oppgåvene som dei
er tildelte i medhald av artikkel 6. Ei slik styresmakt kan vere
den same som den som ein medlemsstat har pålagt å nytte dei
lovgjevingsmessige tiltaka som er nemnde i artikkel 1 nr. 5,
medrekna godkjenning av avgiftsordninga og/eller nivået for
lufthamnavgiftene, på det vilkåret at ho oppfyller dei krava
som er nemnde i nr. 3 i denne artikkelen.

Medlemsstatane skal syte for at lufthamnadministrasjonen
rådfører seg med lufthamnbrukarane før planane for nye
infrastrukturprosjekt vert gjennomførte.
Artikkel 9
Kvalitetsstandardar
1. For å sikre smidig og effektiv drift av ei lufthamn skal
medlemsstatane gjere dei tiltaka som er naudsynte for at
lufthamnadministrasjonen og representantane deira eller
samanslutningar av lufthamnbrukarar skal kunne innleie
forhandlingar med sikte på å inngå ei tenestenivåavtale med
omsyn til kvaliteten på dei tenestene som vert ytte i lufthamna.
Desse forhandlingane om kvalitet på tenester kan finne stad
som ein del av dei samråda som er nemnde i artikkel 6 nr. 1.
2. I alle slike tenestenivåavtaler skal det fastsetjast kva
tenestenivå lufthamnadministrasjonen skal stille til rådvelde,
samstundes som det vert teke omsyn til den ordninga
eller det nivået for lufthamnavgifter og det tenestenivået
som lufthamnbrukarane faktisk har rett til i byte mot
lufthamnavgiftene.
Artikkel 10
Differensiering av tenester
1. Medlemsstatane skal gjere dei tiltaka som er naudsynte
for at lufthamnadministrasjonen skal kunne variere kvaliteten

2. I samsvar med nasjonal lovgjeving skal dette direktivet
ikkje vere til hinder for at den uavhengige tilsynsstyresmakta,
under eige tilsyn og på fullt ansvar, kan delegere gjennomføringa
av dette direktivet til andre uavhengige tilsynsstyresmakter,
på det vilkåret at gjennomføringa finn stad i samsvar med dei
same standardane.
3. Medlemsstatane skal garantere at den uavhengige
tilsynsstyresmakta er uavhengig ved å sikre at ho er rettsleg skild
frå og i verkemåte uavhengig av alle lufthamnadministrasjonar
og luftfartsselskap. Medlemsstatar som held ved lag
eigedomsretten til lufthamner, lufthamnadministrasjonar eller
luftfartsselskap, eller som kontrollerer lufthamnadministrasjonar eller luftfartsselskap, skal syte for at dei funksjonane
som gjeld slik eigedomsrett eller slik kontroll, ikkje er knytte til
den uavhengige tilsynsstyresmakta. Medlemsstatane skal syte
for at den uavhengige tilsynsstyresmakta utøver avgjerdsmakta
si på ein upartisk og oversiktleg måte.
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4. Medlemsstatane skal sende over til Kommisjonen namnet
og adressa til den uavhengige tilsynsstyresmakta, saman med
opplysningar om tildelte arbeidsoppgåver og ansvarsområde og
dei tiltaka som er gjorde for å sikre samsvar med nr. 3.
5. Medlemsstatane kan innføre ei finansieringsordning
for den uavhengige tilsynsstyresmakta som kan innebere at
lufthamnbrukarane og lufthamnadministrasjonane vert pålagde
ei avgift.
6. Med omsyn til tvistar som er nemnde i artikkel 6 nr. 3,
skal medlemsstatane syte for at det vert gjort tiltak for å:
a) innføre ein framgangsmåte for å løyse tvistar mellom
lufthamnadministrasjonen og lufthamnbrukarane,
b) fastsetje vilkåra for at ein tvist skal kunne leggjast fram
for den uavhengige tilsynsstyresmakta. Styresmakta skal
særleg avvise klager som ho vurderer for ikkje å vere godt
nok grunngjevne eller tilstrekkeleg dokumenterte, og
c) fastsetje dei kriteria som tvistar skal vurderast etter med
sikte på ei tvisteløysing.
Desse framgangsmåtane, vilkåra og kriteria skal sikre lik
handsaming og vere oversiktlege og objektive.
7. Når den uavhengige tilsynsstyresmakta granskar
grunngjevinga for endring av ordninga eller nivået for
lufthamnavgifter slik det er fastsett i artikkel 6, skal den
uavhengige tilsynsstyresmakta ha tilgang til dei opplysningane
som er naudsynte, frå begge dei partane som det gjeld, og skal
rådføre seg med desse partane for å kunne ta avgjerda si. Med
atterhald for artikkel 6 nr. 4 skal ho ta ei endeleg avgjerd så
snart som råd, og under alle omstende innan fire månader frå
saka vart lagd fram. Denne fristen kan unntaksvis og i tilbørleg
grunngjevne tilfelle lengjast med to månader. Avgjerdene til
den uavhengige tilsynsstyresmakta skal vere bindande, utan at
det rører ved ei eventuell parlamentarisk eller rettsleg gransking
i samsvar med dei gjeldande føresegnene i medlemsstatane.
8. Den uavhengige tilsynsstyresmakta skal offentleggjere
ein årleg rapport om verksemda si.
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Artikkel 12
Rapportering og revisjon
1. Kommisjonen skal innan 15. mars 2013 sende over til
Europaparlamentet og Rådet ein rapport om bruken av dette
direktivet, med ei vurdering av den framgangen som er gjord
for å nå målet for direktivet og eventuelt med framlegg til
føremålstenlege tiltak.
2. Medlemsstatane og Kommisjonen skal samarbeide om
bruken av dette direktivet, særleg når det gjeld innsamlinga av
opplysningar til den rapporten som er nemnd i nr. 1.
Artikkel 13
Innarbeiding i nasjonal lovgjeving
1. Medlemsstatane skal innan 15. mars 2011 setje i kraft dei
lovene og forskriftene som er naudsynte for å rette seg etter
dette direktivet. Dei skal straks melde frå til Kommisjonen om
dette.
Når desse føresegnene vert vedtekne av medlemsstatane, skal
dei ha ei tilvising til dette direktivet, eller det skal visast til
direktivet når dei vert kunngjorde. Medlemsstatane fastset
korleis tilvisinga skal gjerast.
2. Medlemsstatane skal sende Kommisjonen teksta til dei
viktigaste internrettslege føresegnene som dei vedtek på det
området som dette direktivet omfattar.
Artikkel 14
Ikraftsetjing
Dette direktivet tek til å gjelde dagen etter at det er kunngjort i
Tidend for Den europeiske unionen.
Artikkel 15
Adressatar
Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Strasbourg, 11. mars 2009.

For Europaparlamentet

For Rådet

H.-G. PÖTTERING

A. VONDRA

President

Formann
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) nr. 1197/2011

Nr. 47/855

2016/EØS/47/100

av 21. november 2011
om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 om opprettelse av fellesskapslisten
over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

medlemsstatene, framlegge skriftlige merknader og innen
ti virkedager gi Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen
nedsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 3922/1991 av
16. desember 1991 om harmonisering av tekniske krav
og administrative fremgangsmåter i sivil luftfart(3) en
muntlig redegjørelse.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 2111/2005 av 14. desember 2005 om opprettelse av en
fellesskapsliste over luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i
Fellesskapet og om informasjon til lufttransportpassasjerer om
identiteten til utførende luftfartsselskaper, og om oppheving av
artikkel 9 i direktiv 2004/36/EF(1), særlig artikkel 4(2), og

5)

Flysikkerhetskomiteen har hørt redegjørelser fra Det
europeiske flysikkerhetsbyrå (EASA) og Kommisjonen
om resultatene av analysen av tilsynsrapportene som
er utarbeidet innenfor rammen av ICAOs program for
sikkerhetstilsyn (USOAP), og faglige bistandsprosjekter
som er gjennomført i stater som berøres av forordning
(EF) nr. 2111/2005. Komiteen er blitt underrettet om at det
foreligger ytterligere anmodninger om faglig bistand og
samarbeid for å forbedre de sivile luftfartsmyndighetenes
administrative og faglige kapasitet med sikte på å løse
saker der gjeldende internasjonale standarder ikke er
overholdt.

6)

Forordning (EF) nr. 474/2006 bør derfor endres.

7)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Flysikkerhetskomiteen.

ut fra følgende betraktninger:

1)

2)

Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 474/2006 av 22. mars
2006 ble fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er
underlagt driftsforbud i Unionen, omhandlet i kapittel II i
forordning (EF) nr. 2111/2005, opprettet.

I samsvar med artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF)
nr. 2111/2005 har noen medlemsstater samt Det
europeiske flysikkerhetsbyrå (heretter kalt «EASA»)
oversendt Kommisjonen opplysninger som er relevante
for ajourføringen av fellesskapslisten. Relevante
opplysninger er også oversendt av tredjestater. På
grunnlag av dette bør fellesskapslisten ajourføres.

3)

Kommisjonen har underrettet alle berørte luftfartsselskaper
enten direkte eller, dersom dette ikke var praktisk mulig,
gjennom tilsynsmyndighetene om de vesentlige fakta og
årsaker som ville bli lagt til grunn for en beslutning om å
pålegge dem driftsforbud i Unionen eller endre vilkårene
i et driftsforbud for et luftfartsselskap som er oppført på
fellesskapslisten.

4)

Kommisjonen har gitt de berørte luftfartsselskapene
mulighet til å gjennomgå dokumentene framlagt av

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 303 av 22.11.2011, s. 14, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 65/2012 av 30. mars 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 55.
(1) EUT L 344 av 27.12.2005, s. 15.
(2) EUT L 143 av 30.4.2004, s. 76.
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8)

(3)

På bakgrunn av resultater fra SAFA-inspeksjoner på
bakken av luftfartøyer fra visse luftfartsselskaper i
Unionen eller fra standardiseringsinspeksjoner fra
EASA, samt inspeksjoner og undersøkelser foretatt
av selskapenes nasjonale luftfartsmyndigheter på
særlige områder, har noen medlemsstater truffet visse
håndhevingstiltak. De har underrettet Kommisjonen
og Flysikkerhetskomiteen om disse tiltakene: Kypros
besluttet 5. august 2011 å oppheve Eurocypria Airlines'
godkjenningssertifikat for luftfartsselskap (AOC). Italia
meddelte at lufttransportlisensen til luftfartsselskapene
Livingston og ItaliAirlines forblir opphevet. Frankrike
besluttet å tilbakekalle luftfartsselskapet Blue Lines
AOC 6. oktober 2010. Hellas besluttet å tilbakekalle First
Airways’ AOC 21. oktober 2010, Athens Airways’ AOC
20. juli 2011, Air Go Airlines’ AOC 2. september 2011 og
Argo Airways' AOC 9. september 2011 samt å begrense
EFT L 373 av 31.12.1991, s. 4.
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gyldigheten av lisensen til luftfartsselskapet Hellenic
Imperial Airways til fem måneder fram til 2. februar
2012 som følge av den pågående styrkede overvåkingen
av selskapets luftfartsoperasjoner og vedlikehold. Det
forente kongerike bekreftet at den styrkede overvåkingen
av luftfartsselskapene Jet2.com, Oasis og Titan Airways
ikke har avdekket ytterligere sikkerhetsproblemer.
Nederland besluttet midlertidig å oppheve Solid-airs AOC
28. september og Amsterdam Airlines’ AOC 4. november
2011. Tyskland besluttet å tilbakekalle ACH Hamburg
GmbHs AOC 29. juni 2011. I påvente av den forventede
styrkingen av LBAs personale i 2012 vil LBA fortsatt
legge vekt på å føre tilsyn med de luftfartsselskapene
der risikoen anses for å være høyest. Portugal meddelte
at luftfartsselskapet Luzairs AOC utløp 19. september
2011 og er i ferd med å fornye sertifiseringen, og at
den styrkede overvåkingen av White Airways ikke har
avdekket sikkerhetsproblemer, og luftfartsselskapet har
gått tilbake til normal overvåking. Til sist besluttet Sverige
å midlertidig oppheve luftfartsselskapene Flyg Centrum
ABs AOC-er 16. september 2011, og luftfartsselskapene
Nova Air og AirSweden Aviation AB har framlagt planer
for korrigerende tiltak som nå undersøkes av Sveriges
vedkommende myndigheter. I mellomtiden er disse
luftfartsselskapene fortsatt under styrket overvåking.

Luftfartsselskaper fra Spania
9)

Etter at Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)
nr. 390/2011 av 19. april 2011(1) ble vedtatt, har EASA
utført to etterfølgende analyser av data fra SAFAinspeksjoner, og disse viser at flere luftfartsselskaper
som er godkjent i Spania, fremdeles har mer enn én
betydelig mangel per inspeksjon. Som følge av dette
har Kommisjonen fortsatt sitt formelle samråd med
vedkommende myndigheter i Spania (AESA), som ble
innledet 14. mars 2011.

10) Under et møte 19. oktober 2011 underrettet AESA
Kommisjonen om de tiltakene som hittil er truffet med sikte
på en bærekraftig behandling av de sikkerhetsproblemene
som er påvist hos spanske luftfartsselskaper. AESA har
meddelt Kommisjonen at luftfartsselskapet Flightline,
etter at selskapet har gjennomført korrigerende tiltak, har
fått fornyet sitt AOC, men at dette ikke omfatter luftfartøyer
av typen Metro III. Når det gjelder luftfartsselskapet
Zorex S.A., har AESA i mai 2011 iverksatt tiltak for
midlertidig oppheving samt midlertidige tiltak for å
forhindre drift. Disse ble opphevet etter at selskapet
gjennomførte utbedringstiltak. Ytterligere dokumentasjon
har imidlertid vist at luftfartsselskapets håndtering av
sikkerhetsproblemene ikke var tilfredsstillende, og en
ny framgangsmåte for oppheving ble derfor innledet
7. oktober 2011. Når det gjelder luftfartsselskapet Alba
Star, hadde AESA allerede oppdaget problemer ved dette
(1)

EUT L 104 av 20.4.2011, s. 10.
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selskapets sikkerhetsresultat og styrket sitt tilsyn. Ut fra
sine egne revisjoner og inspeksjoner fastslo AESA at
de andre spanske luftfartsselskapene som viste enkelte
dårlige resultater etter SAFA-inspeksjoner, ikke utgjorde
noen umiddelbar sikkerhetsrisiko, men at de fortsatt vil
bli underlagt styrket tilsyn.
11) AESA opplyste også at Baleares Link Express' og
Eurocontinentals AOC-er ble tilbakekalt 27. juni 2011.
12) Under møtet i Flysikkerhetskomiteen orienterte AESA
komiteen om ytterligere tiltak som er truffet. ASEA
meddelte at Zorex S.A.s AOC var blitt midlertidig
opphevet 7. november 2011, at det var foretatt spesifikke
inspeksjoner av luftfartsselskapet Alba Star 24. oktober
2011 uten at betydelige avvik ble påvist, og at det ikke
ble påvist mangler ved de to siste SAFA-inspeksjonene.
I tillegg ble det gjennomført en rekke inspeksjoner hos
luftfartsselskapet IMD Airways S.L. 20. og 24. oktober
og 3.-4. november 2011, uten at betydelige mangler ble
påvist.
13) På bakgrunn av tiltakene truffet av AESA med hensyn
til å rette opp de påviste sikkerhetsmanglene hos
spanske luftfartsselskaper anses det at driften av disse
luftfartsselskapene for tiden er under tilstrekkelig kontroll
fra nevnte myndighet til at all alvorlig sikkerhetsrisiko
unngås, og at ytterligere tiltak derfor ikke er nødvendige.
I mellomtiden vil Kommisjonen, i samarbeid med
EASA, fortsette å overvåke sikkerheten til spanske
luftfartsselskaper.
Luftfartsselskaper fra Albania
14) ICAO gjennomførte et omfattende sikkerhetstilsyn av
Albania innenfor rammen av det verdensomspennende
kontrollprogrammet for tilsyn med sikkerhet (USOAP)
i desember 2009. Tilsynet avdekket et stort antall
alvorlige mangler når det gjelder Albanias vedkommende
luftfartsmyndigheters evne til å ivareta sitt ansvar
for tilsynet med flysikkerheten. Da sluttrapporten fra
denne revisjonen forelå, var mer enn 59 % av ICAOstandardene ansett for ikke å være gjennomført på en
effektiv måte. På visse kritiske punkter, for eksempel
utbedring av sikkerhetsproblemer, var over 80 % av
ICAO-standardene ikke gjennomført på en effektiv
måte. Vedkommende myndigheter i Albania har heller
ikke framlagt egnede planer for korrigerende tiltak,
noe som framgår av det faktum at over 90 % av de
korrigerende tiltakene som ble framlagt for ICAO av
nevnte myndigheter i august 2010 på området lovgivning,
organisasjon, lisenser, drift, luftdyktighet samt gransking
av ulykker/hendelser, ikke ble ansett som akseptable av
ICAO. Vedkommende myndigheter i Albania har heller
ikke avgitt rapport om gjennomføringen av de førnevnte
planene for korrigerende tiltak.
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15) EASA
gjennomførte
en
omfattende
standardiseringsinspeksjon i Albania i januar 2010.
Sluttrapporten fra denne inspeksjonen avslørte betydelige
mangler på alle de reviderte områdene, med behov for
umiddelbar utbedring. EASA meddelte imidlertid at
vedkommende myndigheter i Albania (ACAA) hadde
framlagt en omfattende handlingsplan som ble funnet å
være akseptabel og ble vedtatt 29. april 2010, og en rekke
utbedringstiltak som skal gjennomføres gradvis fram
til utgangen av 2011, herunder umiddelbare tiltak for å
rette opp sikkerhetsmanglene. Etter høringene av ACAA,
gjennomført av Flysikkerhetskomiteen i henholdsvis
mars(1) og juni 2010(2), ble ACAA sterkt oppfordret til
å treffe de nødvendige tiltak for en fortsatt effektiv og
rask gjennomføring av tiltaksplanene som var avtalt
med EASA, og å prioritere utbedringen av de mangler
som ble påvist, og som innebærer sikkerhetsproblemer
dersom de ikke korrigeres raskt. Det ble særlig påpekt at
det er av største betydning at myndigheten øker tempoet
i kapasitetsoppbyggingen for å sikre at det løpende
tilsynet med sikkerheten hos alle luftfartsselskaper
som er sertifisert i Albania, gjennomføres i samsvar
med gjeldende sikkerhetsstandarder, og at det treffes
nødvendige håndhevingstiltak.
16) EASA har aktivt opprettholdt sine samråd med
vedkommende myndigheter i Albania for å følge opp
de planene for korrigerende tiltak som myndighetene
har framlagt for å utbedre de betydelige manglene
som EASA har påvist under den omfattende
standardiseringsinspeksjonen av Albania, foretatt
i januar 2010. EASA foretok derfor i juli 2011
oppfølgingsinspeksjoner av luftdyktighet og luftfartsoperasjoner. Sluttrapportene fra disse inspeksjonene,
som ble oversendt ACAA henholdsvis 10. august
og 2. september 2011, viser at de avtalte planene for
korrigerende tiltak ikke er blitt gjennomført til rett tid,
og i tillegg er det meldt om nye mangler. Når det gjelder
luftdyktighet, konkluderer EASA med at tre tilfeller av
manglende overholdelse som var påvist ved inspeksjonen
i januar 2010, ikke var blitt tilstrekkelig utbedret av
vedkommende myndigheter i Albania, og at ytterligere
tre tilfeller ikke var blitt løst på tilfredsstillende måte
av vedkommende myndigheter i Albania(3), samt at
fire av disse manglene ble klassifisert av EASA som
sikkerhetsproblemer. ACAA har derfor ikke vært i
stand til å ivareta sitt ansvar med hensyn til tilsynet
med luftdyktighet, ettersom ACAA ikke har kvalifisert
personale til å utføre dette, og tidligere inngåtte avtaler
med innleid personale for å avhjelpe situasjonen gikk ut
i januar 2011. Derfor ble det ikke foretatt tilsyn verken
av gjeldende luftdyktighetslovgivning i Albania eller av
innehavere av sertifikater på tidspunktet for inspeksjonen.
Når det gjelder luftfartsoperasjoner, konkluderer EASA
( 1)
(2)
(3)

Betraktning 55-58 i forordning (EF) nr. 273/2010 av 30. mars 2010 (EUT L
84 av 31.3.2010, s. 30).
Betraktning 24-30 i forordning (EF) nr. 590/2010 av 5. juli 2010 (EUT L 170
av 6.7.2010, s. 9).
EASAs standardiseringsinspeksjon AIR.AL.06.2011, seks påviste mangler,
ikke avsluttet, henvisninger: AL#10418(d), 10419(d), 10423(c), 10426(c),
10427(d), 10428(d).
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med at fire tilfeller av manglende overholdelse som var
påvist ved inspeksjonen i januar 2010, ikke var blitt
tilstrekkelig utbedret av vedkommende myndigheter
i Albania, og at ytterligere to tilfeller ikke var blitt løst
på tilfredsstillende måte av nevnte myndigheter(4),
samt at fem av disse funnene ble klassifisert av EASA
som sikkerhetsproblemer. Vedkommende myndigheter
i Albania har derfor ikke vært i stand til å ivareta sitt
ansvar på en effektiv måte med hensyn til tilsynet med
luftfartsoperasjoner, ettersom ACAA ikke har tilstrekkelig
med kvalifisert personale til å utføre dette, og tidligere
inngåtte avtaler med innleid personale for å avhjelpe
situasjonen er ugyldige. Følgelig er både gjennomføringen
av gjeldende lovgivning for luftfartsoperasjoner i Albania
og tilsynet med innehavere av sertifikater utilstrekkelig,
og mange elementer som er viktige for sikkerheten,
overvåkes ikke.

17) Vedkommende myndigheter i Italia, som i september
2010 innledet et omfattende samarbeidsprosjekt med
vedkommende myndigheter i Albania, har meddelt at
de albanske myndighetene hittil, på grunn av mangel
på faglært personale, har hatt liten nytte av den tilbudte
bistanden for å bygge opp sin faglige og administrative
kompetanse.

18) I lys av ovenstående har Kommisjonen fortsatt aktivt med
sine samråd med ACAA og anmodet om at opplysninger
om sikkerhetstilsyn med luftfartsselskaper som har
sertifikater fra Albania, framlegges skriftlig innen
11. oktober 2011. Ytterligere samråd ble holdt 21. oktober
2011 med vedkommende myndigheter i Frankrike og
Italia, med støtte fra EASA. ACAA ble også anmodet om å
framlegge sine merknader for Flysikkerhetskomiteen, og
ble hørt 9. november 2011. ACAA har ikke gitt ytterligere
opplysninger om tiltak som er truffet for å utbedre de
mangler som ble rapportert av ICAO, og har heller ikke
framlagt beviser på at alle de manglene som EASA har
avdekket i sine standardiseringsinspeksjoner, var blitt
utbedret til rett tid eller omfattet av korrigerende tiltak
som EASA kunne godta. EASA bekreftet at bare et lite
antall tiltak ble ansett som akseptable, og bare på området
luftfartsoperasjoner. Vedkommende myndigheter i
Albania bekreftet at de ikke har kvalifiserte inspektører, og
fremdeles er helt avhengig av tre innleide, deltidsansatte
konsulenter med korttidskontrakt fram til desember 2011
for å ivareta tilsynsansvaret på deres vegne. ACAA kunne
imidlertid ikke dokumentere noen kontinuitet i tilsynet
eller at det ikke fantes interessekonflikter mellom de
kontraktsansatte konsulentene. ACAA har heller ikke gitt
opplysninger om omfanget av den overvåkingsvirksomhet
(4)

EASAs standardiseringsinspeksjon OPS.AL.06.2011, fire påviste mangler,
ikke avsluttet, hensvisninger: F3(d) med hensyn til opplæringsprogrammer,
F4(d) med hensyn til inspeksjonshåndbok, F7(c) med hensyn til SSP, F9(d)
med hensyn til løpende tilsyn.
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særlig i form av sikkerhets- og kvalitetsstyringssystemer.
ACAA har 10. november 2011 meddelt og framlagt
skriftlig dokumentasjon på at luftdyktighetsbeviset for
luftfartøyet med registreringsmerke ZA-ARD, som ble
drevet av Belle Air fram til nevnte dato, er tilbakekalt med
umiddelbar virkning, og luftfartøyet har fått flygeforbud
med umiddelbar virkning inntil sertifiseringsprosessen
er fullført. Flysikkerhetskomiteen har merket seg denne
beslutning fra vedkommende myndigheter i Albania.

som er utført med hensyn til luftdyktighet, og erkjente
at tilsynet med sikkerheten var avbrutt i flere måneder i
2010/2011 på grunn av vanskeligheter knyttet til avtalene
med disse konsulentene.
19) Vedkommende myndigheter i Albania har imidlertid
erklært at de grunnleggende bestemmelsene om
etableringen av ACAA ble endret 10. november 2011
for å gjøre myndigheten mer finansielt uavhengig samt
forbedre personalets ansettelsesvilkår, og at det derfor blir
arrangert en internasjonal anbudsinnbydelse for faglig
bistand over en femårsperiode, med sikte på at det inngås
avtaler om dette tidlig i 2012. De har erkjent at bruken av
innleid, kontraktsansatt personale ikke erstatter behovet
for å rekruttere heltidsansatte, kvalifiserte inspektører,
slik at myndighetene selv blir i stand til å utføre tilsynet
med luftfartssikkerheten, og de har forpliktet seg til å
rekruttere dette personalet så snart det er praktisk mulig.
20) Luftfartsselskapet Albanian Airlines, som er sertifisert i
Albania, ble anmodet om å framlegge sine merknader for
Flysikkerhetskomiteen, og ble hørt 9. november 2011 i
ACAAs nærvær. AOC-et ble utvidet 17. juni 2011 med et
tredje luftfartøy av typen BAE-146 med registreringsmerke
ZA-MAN, men det ble ikke framlagt dokumentasjon på at
vedkommende myndigheter i Albania hadde gjennomført
forhåndskontroller før luftdyktighetsbeviser ble utstedt og
luftfartøyet tilføyd i AOC-et. Selv om AOC-et ble fornyet
27. juli 2011 av vedkommende myndigheter i Albania,
kunne det ikke framlegges dokumentasjon på at det var
utført forhåndskontroller av luftdyktighet før fornyelsen.
Forhåndskontrollene av luftfartsoperasjoner var også
begrenset. Til tross for at Albanian Airlines har innført et
fungerende kvalitetsstyringssystem, ble det ikke framlagt
dokumentasjon på at alle manglene som ble påvist av
ACAA og EASA i 2011, var blitt korrigert til rett tid, særlig
med hensyn til driftshåndboken og opplæringen av flyog kabinbesetning. ACAA har 10. november meddelt og
framlagt skriftlig dokumentasjon på at luftfartsselskapet
Albanian Airlines’ AOC er tilbakekalt med umiddelbar
virkning. Flysikkerhetskomiteen har merket seg denne
beslutningen fra vedkommende myndigheter i Albania.
21) Luftfartsselskapet Belle Air, som er sertifisert i
Albania, ble anmodet om å framlegge sine merknader
for Flysikkerhetskomiteen, og ble hørt 9. november
2011 i ACAAs nærvær. Belle Air har opplyst at av fem
luftfartøyer i drift er det bare ett luftfartøy av typen
Boeing DC-9-82 som er registrert i Albania, mens de
øvrige luftfartøyene av typen Airbus A318/319/320/321
og ATR72 er registrert i Frankrike med registreringsmerke F-ORAA, F-ORAD, F-ORAE og F-ORAG. Belle
Air har dokumentert at luftfartøyene som er registrert
i Frankrike, forvaltes av en organisasjon for sikring av
kontinuerlig luftdyktighet som det er inngått avtale med,
og som er godkjent av vedkommende myndigheter i
Frankrike, og sistnevnte har bekreftet at fartøyenes
luftdyktighet samt besetningens sertifikater er underlagt
deres sikkerhetstilsyn. Belle Air har også dokumentert at
selskapet har innført intern kontroll av sin virksomhet,
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22) Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen anerkjenner
den innsats som gjøres for å reformere systemet for sivil
luftfart i Albania, særlig innføringen av ny lovgivning
som er i samsvar med internasjonale og europeiske
sikkerhetsstandarder, og den innsats som gjøres for å
utbedre de sikkerhetsmanglene som ICAO og EASA
har rapportert, samt de mangler som er påvist gjennom
samrådene, i tillegg til håndhevingstiltakene vedtatt
av ACAA og forpliktelsen til umiddelbart å ansette
kvalifiserte inspektører på fast basis.
23) ACAA har også sendt en formell anmodning om
bistand fra vedkommende myndigheter i Italia innenfor
rammen av en etablert samarbeidsordning mellom disse
myndighetene, for å styrke ACAAs administrative og
tekniske kapasitet med hensyn til sikkerhetstilsyn, særlig
når det gjelder luftfartsoperasjoner. Vedkommende
myndigheter i Italia har meddelt Flysikkerhetskomiteen
at de var villige til å iverksette dette programmet
umiddelbart, slik at ACAA blir i stand til å utøve effektivt
tilsyn med de luftfartsselskaper som er underlagt deres
ansvarsområde, inntil ACAA selv kan gjøre dette med et
tilstrekkelig kvalifisert personale.
24) I lys av denne utviklingen er vurderingen derfor, på
grunnlag av de felles kriterier, at ytterligere tiltak ikke er
nødvendige på dette stadiet. Medlemsstatene vil imidlertid
kontrollere den faktiske overholdelsen av de gjeldende
sikkerhetsstandardene gjennom å prioritere inspeksjoner
på bakken av dette luftfartsselskapets luftfartøyer som
er sertifisert i Albania i henhold til forordning (EF)
nr. 351/2008.
25) Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen oppfordrer
Albania til å gjøre betydelige framskritt når det gjelder
oppbyggingen av ACAAs faglige og administrative
kompetanse, og anmoder ACAA om å samarbeide fullt
ut og åpent med ICAO og EASA for å vise at det er raske
og betydelige framskritt i gjennomføringen av egnede
planer for korrigerende tiltak for å utbedre alle de påviste
manglene. Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen vil
på et passende tidspunkt vurdere situasjonen på nytt.
TAAG Angolan Airlines
26) I henhold til forordning (EF) nr. 273/2010(1) er TAAG
Angolan Airlines sertifisert i Angola til å fly i EU bare
med fire luftfartøyer av typen Boeing 737-700 med
registreringsmerke D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH og D2(1)

Kommisjonsforordning (EF) nr. 273/2010 av 30. mars 2010 (EUT L 84 av
31.3.2010, s. 25), se særlig betrakning 29-68.
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TBJ, og med tre luftfartøyer av typen Boeing 777-200 med
registreringsmerke D2-TED, D2-TEE, D2-TEF. TAAG
har meddelt at etter fornyelse av flåten ble luftfartøyer
av typen Boeing B747 faset helt ut og erstattet i juni/juli
2011 med to luftfartøyer av typen Boeing 777-300 med
registreringsmerke D2-TEG og D2-TEH. TAAG anmodet
om at disse luftfartøyene også får tillatelse til å fly i EU.
27) TAAG Angolan Airlines framla skriftlige redegjørelser
og ble hørt av Flysikkerhetskomiteen 9. november 2011.
TAAG har vist evne til å sikre at luftfartøyer av typen
Boeing B777-200 og 777-300 drives på en trygg, sikker
og punktlig måte.
28) Vedkommende myndigheter i Angola (INAVIC) har
bekreftet overfor Flysikkerhetskomiteen og dokumentert
at utvidelsen av TAAGs flåte av luftfartøyer av typen
B777-300 er behørig godkjent. INAVIC har også meddelt
at luftfartsselskapet er underlagt kontinuerlig tilsyn, og at
det ikke er påvist noen sikkerhetsproblemer under denne
overvåkingen. Med hensyn til hendelsen i desember
2010 over Lisboa og Lunad har ikke de igangværende
undersøkelsene foretatt av vedkommende myndigheter
avdekket mangler når det gjelder drift eller vedlikehold av
TAAG, og det er heller ikke utstedt særskilte anbefalinger
til selskapet.
29) Vedkommende myndigheter i Portugal har meddelt at
det ikke er påvist sikkerhetsmangler etter inspeksjoner
på bakken som er foretatt i Portugal, av luftfartøyer som
drives av TAAG.
30) På grunnlag av de felles kriterier er vurderingen at
TAAG bør få tillatelse til å utføre flyginger til EU med
ytterligere to luftfartøyer av typen Boeing B777-300ER
med registreringsmerke D2-TEG og D2-TEH, som
derfor bør oppføres i vedlegg B. Dette luftfartsselskapets
flyginger til Den europeiske union bør imidlertid fortsatt
være underlagt en passende kontroll av den faktiske
overholdelsen av gjeldende sikkerhetsstandarder gjennom
en prioritering av inspeksjoner som foretas på bakken av
luftfartsselskapets luftfartøyer i henhold til forordning
(EF) nr. 351/2008.
Al Wafeer Air
31) På bakgrunn av EASAs analyse av resultatene av
SAFA-inspeksjoner på bakken(1) av luftfartøyer som
luftfartsselskapet Al Wafeer Air, som er sertifisert i
Saudi-Arabia, har benyttet til flyginger til EU, og som
avdekket gjentatt og alvorlig manglende overholdelse
av
internasjonale
sikkerhetsstandarder,
innledet
Kommisjonen samråd med vedkommende myndigheter i
Saudi-Arabia og hørte luftfartsselskapet 5. august 2011.
Myndigheten meddelte 14. september at Al Wafeer Airs
AOF var blitt midlertidig opphevet, og forsikret at driften
vil bli gjenopptatt først når det foreligger garantier for at
( 1)

DGAC/F-2010-2383, DGAC/F-2010-2540, DGAC/F-2010-2298, CAAUK-2010-0993.
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de manglene som ble påvist under SAFA-programmet, er
blitt utbedret. Kommisjonen vil fortsette sine samråd med
vedkommende myndigheter i Saudi-Arabia for å følge
opp denne saken.
Pakistan International Airways
32) Kommisjonen innledet samråd med vedkommende
myndigheter i Pakistan 8. september 2011 for å finne
en løsning på de mangler som ble påvist på området
luftdyktighet under flere inspeksjoner på bakken(2) av
luftfartøyer som Pakistan International Airways (PIA) har
utført flyginger med til Unionen siden september 2010.
Disse samrådene ble innledet som et resultat av en analyse
av disse SAFA-inspeksjonene foretatt av EASA, særlig
en SAFA-inspeksjon som ble ledet av vedkommende
myndigheter i Frankrike(3), av et luftfartøy av typen
Airbus A310 med registreringsmerke AP-BGO, noe som
førte til at luftfartøyet måtte foreta en overføringsflyging
til Pakistan med sikte på utbedringstiltak og vedlikehold.
33) I sitt svar av 17. september 2011 framla vedkommende
myndigheter i Pakistan (PCAA) opplysninger om tiltak
som de har truffet med sikte på utbedring av de påviste
tilfellene av manglende overholdelse. Svaret inneholdt
detaljer fra en plan for korrigerende tiltak, framlagt
av PIA, der det er oppført 15 spesifikke tiltak som
luftfartsselskapet planla å treffe, og de fleste av disse
skulle ha vært gjennomført innen 30. oktober 2011.
34) 31. oktober 2011 gav PCAA Kommisjonen en ajourført
meddelelse om framdriften i PIAs arbeid med å fullføre
sin plan for korrigerende tiltak, og om tiltak gjennomført
av PCAA. Av de 15 tiltakene i PIAs plan var åtte
gjennomført, og de gjenværende var forventet gjennomført
innen 15. desember 2011. PCAA hadde innført en plan
med 13 punkter for å forbedre sikkerhetskulturen i PIA,
luftfartøyenes luftdyktighetsstatus og tiltak for å oppnå
systemforbedringer hos luftfartsselskapet.
35) Medlemsstatene oppfordrer Kommisjonen til å fortsette
sitt samråd med vedkommende myndigheter i Pakistan
og med luftfartsselskapet, for å sikre at alle korrigerende
tiltak og utbedringstiltak blir bærekraftige på lang sikt.
Medlemsstatene skal derfor fortsette å kontrollere at PIA
faktisk overholder de gjeldende sikkerhetsstandardene,
(2)

(3)

AESA-E-2010-632, AESA-E-2011-361, AESA-E-2011-361, AESAE-2011-455, AESA-E-2011-581, AESA-E-2011-701, CAA-N-2010-102,
CAA-N-2010-119, CAA-N-2010-120, CAA-N-2011-5, CAA-N-2011-24,
CAA-N-2011-38, CAA-UK-2010-918, CAA-UK-2010-958, CAAUK-2010-1083,
CAA-UK-2011-114,
CAA-UK-2011-185,
CAAUK-2011-187,
CAA-UK-2011-326,
CAA-UK-2011-398,
CAAUK-2011-664, CAA-UK-2011-751, CAADK-2010-62, DGAC/F-2010-2034,
DGAC/F-2010-2214,
DGAC/F-2010-2518,
DGAC/F-2010-2639,
DGAC/F-2011-376,
DGAC/F-2011-608,
DGAC/F-2011-878,
DGAC/F-2011-1138,
DGAC/F-2011-1370,
DGAC/F-2011-1560,
DGAC/F-2011-1777, DGAC/F-2011-1811, DGAC/F-2011-2084, ENACIT-2011-219, ENAC-IT-2011-569, LBA/D-2010-1573, LBA/D-2011-534,
LBA/D-2011-721, LBA/D-2011-1003.
DGAC/F-2011-1811.
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ved å prioritere inspeksjoner på bakken av dette selskapets
luftfartøyer i henhold til forordning (EF) nr. 351/2008,
for å bekrefte om PIAs utbedringstiltak fungerer eller
ikke fungerer. Dersom det ved disse inspeksjonene viser
seg at PIAs tiltak ikke fører til utbedring av de påviste
sikkerhetsmanglene, blir Kommisjonen nødt til å handle
for å begrense eventuelle sikkerhetsrisikoer.

AVIAENERGO (ICAO-kode ERG), tilbakekalt
18.7.2011, CONTINENT (ICAO-kode CNE),
tilbakekalt 2.8.2011 i forbindelse med erklæringer
fra de berørte selskaper,

–

RUSAIR (ICAO-kode CGI), tilbakekalt
13.7.2011 på grunnlag av opplysninger som følge
av ulykken 20.6.2011 med luftfartøyet av typen
TU-134, drevet av luftfartsselskapet,

–

YAK SERVICE (ICAO-kode AKY), tilbakekalt
23.9.2011 på grunnlag av opplysninger som følge
av ulykken 7. september 2011 med luftfartøyet av
typen YAK-42, drevet av luftfartsselskapet, og
resultatene av en inspeksjon av luftfartsselskapet,
foretatt av FATA 22.9.2011,

–

AEROSTARZ (ICAO-kode ASE), tilbakekalt
28.10.2011, AVIANOVA (ICAO-kode VNV),
tilbakekalt 10.10.2011, KAVMINVODYAVIA
(ICAO-kode MVD), tilbakekalt 27.9.2011
etter resultatene av inspeksjoner av disse
luftfartsselskapene, foretatt av FATA henholdsvis
20.10.2011, 4.10.2011 og 27.9.2011,

–

SKY EXPRESS (ICAO-kode SXR), tilbakekalt
31.10.2011 som følge av bransjeindikatorer,
luftfartsselskapets
finansielle
forhold
samt resultatene av en inspeksjon av dette
luftfartsselskapet, foretatt av FATA 6.10.2011,

–

AERORENT (ICAO-kode NRO), tilbakekalt
7.11.2011 etter manglende overholdelse av
sertifiseringskravene samt resultatene av en
inspeksjon foretatt av FATA 27.9.2011.

Luftfartsselskaper fra Den russiske føderasjon
36) Etter to påfølgende analyser av data fra SAFAinspeksjoner, utført av EASA, der det framgår at
forskjellige luftfartsselskaper godkjent i Den russiske
føderasjon fremdeles har flere alvorlige mangler per
inspeksjon, samt at enkelte av disse luftfartsselskapene
også var innblandet i dødsulykker i 2011, holdt
Kommisjonen samråd med vedkommende myndigheter
i Den russiske føderasjon (FATA) innenfor rammen av
toppmøtet mellom EU og Russland om luftfart, som ble
avholdt i St. Petersburg 12. og 13. oktober 2011.
37) For å få fram detaljerte opplysninger om sikkerhetsresultatene til luftfartsselskaper som utfører flyginger
til Unionen, og om sikkerheten knyttet til flyginger
foretatt av visse typer russiske luftfartøyer som var
innblandet i dødsulykker i Den russiske føderasjon i
2010 og 2011, ble det holdt ytterligere samråd med
disse myndighetene 27. oktober. Under disse samrådene
ble også to luftfartsselskaper som er sertifisert av de
nevnte myndighetene, VIM AVIA (VIM AIRLINES) og
TATARSTAN AIRLINES, hørt av Kommisjonen, EASA,
Eurocontrol og en medlemsstat.
38) Under disse samrådene meddelte FATA at visse
typer luftfartøyer – Tupolev TU-134 og Tupolev TU154B-2 og TU-154M – som benyttes av visse russiske
luftfartsselskaper, var underlagt forskjellige tiltak
som omfatter fartøyenes kontinuerlige luftdyktighet,
obligatoriske opplysninger om luftdyktigheten til utstyr
påmontert fartøyene samt framgangsmåter for driften av
dem. FATA meddelte også Kommisjonen at visse typer
utstyr som kreves for internasjonale flyginger (GPWS/
TAWS), var gjort obligatorisk også for innenriksflyginger
i Den russiske føderasjon fra 1. januar 2012.
39) Under Flysikkerhetskomiteens møte 8. november 2011
ble FATA underrettet om følgende håndhevingstiltak som
er truffet for luftfartøyer underlagt deres ansvarsområde:
a) Følgende tolv luftfartsselskaper som driver
kommersiell lufttransport til Unionen, fikk sine AOCer tilbakekalt:
–

2nd Aviation Unit Sverdlovsk (ICAO-kode
UKU) tilbakekalt 2.3.2011, MOSKVA (ICAOkode MOA) tilbakekalt 23.3.2011, AVIAL
NB (ICAO-kode NVI), tilbakekalt 15.7.2011,
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b) Følgende seks luftfartsselskaper som driver
kommersiell lufttransport til Unionen, fikk sine AOCer endret ved at det ble innført driftsbegrensninger
pålagt av FATA 2. november 2011:

–

AVIASTAR-TU, UTAIR-CARGO, TATARSTAN
AIRLINES, DAGHESTAN, YAKUTIA og VIM
AVIA (VIM AIRLINES).

40) Med hensyn til resultatene til visse selskaper – Yakutia
og Tatarstan Airlines – hvis drift er blitt kontinuerlig
overvåket siden 2007, og som ble hørt av Kommisjonen
og medlemmer av Flysikkerhetskomiteen i april 2008,
gjorde Kommisjonen FATA oppmerksom på resultatene
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av EASAs analyse av SAFAs kontroller på bakken,
som viser at visse svakheter ved luftdyktigheten og
driften ikke er blitt utbedret på en effektiv måte gjennom
tidligere korrigerende tiltak og utbedringstiltak. FATA
meddelte at vedkommende regionale myndigheter som
var ansvarlige for tilsynet med disse luftfartsselskapene,
var blitt anmodet om å undersøke resultatene av SAFAinspeksjonene og sikre at disse luftfartsselskapene
gjennomfører egnede korrigerende tiltak for å utbedre
alle påviste mangler.
41) Begge
luftfartsselskapene
ble
hørt
av
Flysikkerhetskomiteen 8. november 2011, der de kom med
redegjørelser som viste at de hadde utbedret de manglene
som var påvist under tidligere SAFA-inspeksjoner på
bakken. Begge luftfartsselskapene erklærte at de hadde
innstilt sine flyginger til Unionen som følge av FATAs
beslutning av 2. november 2011.
42) Når det gjelder luftfartsselskapet VIM AVIA
(VIM AIRLINES), gjorde Kommisjonen FATA
oppmerksom på to spørsmål om selskapets faktiske
overholdelse av gjeldende sikkerhetsstandarder, nemlig
korrespondansen mellom vedkommende myndigheter
i Frankrike og FATA etter en inspeksjon i en fransk
lufthavn(1), som avdekket flere betydelige og alvorlige
mangler med innvirkning på driftssikkerheten, og
som førte til at luftfartøyet fikk flygeforbud og ble
pålagt av myndigheten å foreta returflygingen som
overføringsflyging, samt tilbakekallingen 24. mai 2011 av
vedlikeholdsgodkjenningen som EASA hadde utstedt til
dette luftfartsselskapet (EASA 145.0410), etter at den ble
midlertidig opphevet 24. september 2010 på grunn av at
VIM AVIA (VIM AIRLINES) ikke på egnet måte hadde
utbedret mangler i samsvar med gjeldende regelverk(2).
De manglende utbedringene som førte til tilbakekalling
av vedlikeholdsgodkjenningen, bekreftet de manglene på
området luftdyktighet som ble påvist under flere SAFAinspeksjoner i lufthavner i Unionen(3), særlig dem som
gjelder ikke-påviste mangler eller skader, kjente mangler
eller skader som ikke er blitt vurdert eller overvåket,
samt skader eller mangler som lå utenfor akseptable
vedlikeholdsgrenser.
43) Under sin redegjørelse for Flysikkerhetskomiteen
kunne ikke VIM AVIA (VIM AIRLINES)
påvise at luftfartsselskapet har et velfungerende
sikkerhetsstyringssystem som sikrer at selskapet er i
( 1)
(2)
(3)

DGAC/F-2011-2145.
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003 (EUT L 315 av 28.11.2003, s.
1).
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stand til å påvise, vurdere, forvalte og kontrollere risikoer
på en korrekt og egnet måte for å sikre sikker drift. VIM
AVIA (VIM AIRLINES) erklærte at det hadde innstilt
sine flyginger til Unionen som følge av FATAs beslutning
av 2. november 2011.

44) På grunnlag av opplysninger framlagt av Eurocontrol
har Flysikkerhetskomiteen konstatert at alle de tre
luftfartsselskapene – VIM AVIA (VIM AIRLINES),
YAKUTIA og TATARSTAN AIRLINES – faktisk har
foretatt flere flyginger til EU også etter 2. november
2011. Flysikkerhetskomiteen fikk også melding om at ett
luftfartsselskap – AERO RENT, hvis AOC ble tilbakekalt
av FATA, foretok kommersielle flyginger fra EU etter
datoen da beslutningen om tilbakekalling ble truffet.

45) På grunnlag av disse opplysningene ble Kommisjonen
tvunget til å be om en umiddelbar avklaring fra FATA
med sikte på å få forsikringer om at de forskjellige
håndhevingstiltakene (tilbakekalling AOC-er og
pålegging av driftsbegrensninger) overfor russiske
luftfartsselskaper faktisk ble overholdt.

46) Etter å ha undersøkt dokumentasjon som dette
luftfartsselskapet har framlagt, og etter å ha lyttet til
selskapets redegjørelser for Flysikkerhetskomiteen har
Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen uttrykt tvil om
VIM AVIAs (VIM AIRLINES) evne til å gjenoppta sine
flyginger til Den europeiske union, med mindre og inntil
de mottar de nødvendige beviser på at selskapet fullt ut og
på en bærekraftig måte har gjennomført alle korrigerende
tiltak og utbedringstiltak for å utbedre de mangler som
ble påvist både av SAFA og gjennom FATAs løpende
overvåkingsvirksomhet.

47) Kommisjonen ba 10. november 2011 om å få
opplysninger fra FATA med sikte på å motta
forsikringer innen 14. november 2011 om at de berørte
luftfartsselskapenes flyginger til Unionen faktisk var
blitt underlagt restriksjoner inntil de har påvist at de på
en bærekraftig måte har utbedret alle de manglene som
ble påvist både av SAFA og gjennom FATAs løpende
overvåkingsvirksomhet. FATA framla 14. november
beviser som bekrefter at luftfartsselskapet VIM AVIAs
(VIM AIRLNES) virksomhet vil forbli begrenset fram til
1. april 2012, og at fem andre russiske luftfartsselskapers
virksomhet er begrenset inntil selskapene har
dokumentert overfor FATA at de faktisk har utbedret
alle sikkerhetsmangler som ble påvist under SAFAs
inspeksjoner på bakken. FATA bekreftet også at alle
nødvendige tiltak vil bli truffet for å sikre at samtlige
luftfartsselskaper som er underlagt driftsrestriksjoner,
faktisk overholder FATAs beslutninger.
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Under dette møtet framla CARC en rekke tiltak som de
hadde påbegynt i september 2011 for å styrke sitt tilsyn
med de luftfartsselskapene som er sertifisert i Jordan,
og for å sikre at det tas behørig hensyn til resultatene
av inspeksjoner på bakken foretatt innenfor rammen
av det europeiske programmet for sikkerhetsvurdering
av utenlandske luftfartøyer (SAFA) ved tilsynet av
jordanske luftfartsselskaper, slik at de sikkerhetsmangler
som ble påvist under inspeksjonene, blir utbedret på en
bærekraftig måte. Under dette møtet var det imidlertid
ikke mulig å få en tilstrekkelig avklaring med hensyn
til sikkerhetsresultatene for luftfartsselskapet Jordan
Aviation.

48) På bakgrunn av den dokumentasjon som FATA har
framlagt, anses det på dette stadiet og i samsvar med de
felles kriterier at det ikke er nødvendig med ytterligere
tiltak mot VIM AVIA (VIM AIRLINES). Kommisjonen
vil vurdere dette luftfartsselskapets resultater på nytt
under Flysikkerhetskomiteens møte i mars 2012.
49) Flysikkerhetskomiteen har uttrykt ønske om å opprettholde
en konstruktiv dialog med FATA om alle saker som gjelder
sikkerhet. Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen vil
nøye overvåke resultatene til de luftfartsselskapene
som er blitt pålagt restriksjoner av FATA når det gjelder
flyginger til Unionen, for å sikre at selskapene gjenopptar
driften først når de har dokumentert at de faktisk har
utbedret alle de manglene som er blitt påvist under
inspeksjoner på bakken foretatt i EU. Kommisjonen og
Flysikkerhetskomiteen vil, gjennom ytterligere tekniske
samråd med FATA, fortsette sitt arbeid for å finne
en bærekraftig løsning på alle de sikkerhetsmangler
som avdekkes under SAFA-inspeksjoner på bakken. I
mellomtiden vil medlemsstatene fortsette å kontrollere at
russiske luftfartsselskaper faktisk overholder gjeldende
sikkerhetsstandarder, gjennom å prioritere inspeksjoner
på bakken av disse selskapenes luftfartøyer i henhold
til forordning (EF) nr. 351/2008, og Kommisjonen vil
fortsatt nøye overvåke de tiltak som treffes.
Jordan Aviation
50) På grunnlag av en analyse av resultatene av SAFAs
inspeksjoner av visse luftfartøyer sertifisert i Det
hasjimittiske kongerike Jordan etter 2010 innledet
Kommisjonen 1. september 2011 samråd med
vedkommende myndigheter for sivil luftfart i Det
hasjimittiske kongerike Jordan (CARC) med sikte på å
motta forsikringer om at de sikkerhetsmanglene som ble
påvist under de nevnte SAFA-inspeksjonene, var blitt
utbedret på en bærekraftig måte, og i de tilfellene der
dette ennå ikke var skjedd, om at egnede tiltak var blitt
truffet for å redusere de påviste sikkerhetsrisikoene.
51) CARCs svar av 19. september 2011 inneholdt ingen
klar dokumentasjon på at de berørte luftfartsselskapene
har gjennomført korrigerende og forebyggende tiltak på
en effektiv måte. Videre har mangelen på opplysninger
om de grunnleggende årsakene til sikkerhetsmanglene,
sammen med stadig dårligere resultater fra SAFAinspeksjoner av flere luftfartsselskaper som er sertifisert
i Det hasjimittiske kongerike Jordan, reist noen spørsmål
om hvorvidt vedkommende myndigheter i denne staten
er i stand til å foreta egnet kontinuerlig tilsyn av de
luftfartsselskapene som de har godkjent.
52) Kommisjonen anmodet 6. oktober 2011 om ytterligere
opplysninger, og inviterte CARC til et møte i Brussel
21. oktober 2011 for å få avklart disse spørsmålene.
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53) Når det gjelder Jordan Aviation, peker SAFA-rapportene
på betydelige mangler i forvaltningen av luftdyktighet
og drift av luftfartøyer av typen Boeing B-767. Dette
gjelder særlig en SAFA-inspeksjon av B767 med
registreringsmerke JY-JAG i Frankrike(1), der det ble
påvist alvorlige mangler ved luftdyktigheten, noe som
førte til at luftfartøyet måtte foreta en overføringsflyging
med sikte på utbedrende vedlikeholdstiltak. Antallet
mangler påvist ved hver enkelt SAFA-inspeksjon, samt
gjentatte sikkerhetsmangler siden 2010, tyder på at det
foreligger alvorlige sikkerhetsproblemer. CARC og
luftfartsselskapet Jordan Aviation ble derfor anmodet om
å framlegge en redegjørelse for Flysikkerhetskomiteen i
november 2011.
54) Under høringen som Flysikkerhetskomiteen gjennomførte
9. november 2011, erkjente CARC og Jordan Aviation
nytten av å ha samråd med Kommisjonen, med støtte
fra EASA og medlemsstatene. Disse samrådene
medførte at begge organisasjonene har utarbeidet en
plan for korrigerende tiltak med sikte på utbedring av
de sikkerhetsmanglene som ble avdekket ved SAFAinspeksjonene, samt de svakhetene som ble påvist gjennom
deres egne interne prosesser. Komiteen anerkjente den
innsats som er gjort for å finne bærekraftige løsninger
på sikkerhetsmanglene, og merket seg CARC og Jordan
Aviations forpliktelser til fullt ut å gjennomføre den
planen som ble framlagt under høringen.
55) Komiteen, som hilste velkommen luftfartsselskapets
positive holdning, uttrykte samtidig tvil om hvorvidt
Jordan Aviation for tiden er i stand til å utbedre
sikkerhetsrisikoene med hensyn til kommersielle flyginger
med sine luftfartøyer av typen Boeing B-767. Idet det tas
hensyn til de mange og gjentatte sikkerhetsmangler som er
påvist ved inspeksjoner på bakken av luftfartøyer av typen
Boeing B-767, som Jordan Aviation benytter til flyginger,
selskapets hittil manglende evne til å gjennomføre egnede
planer for korrigerende og forebyggende tiltak og CARCs
manglende evne til å utføre egnet sikkerhetstilsyn, anses
det, på grunnlag av de felles kriterier, at Jordan Aviation
bør oppføres i vedlegg B, og selskapets flyginger bør
(1)

DGAC/F-2011-269.
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begrenses til å utelukke alle luftfartøyer av typen Boeing
B-767. Luftfartsselskapet bør tillates å fly til Den
europeiske union med andre luftfartøyer som er omfattet
av selskapets AOC, i samsvar med vedlegg B.
56) Medlemsstatene oppfordrer Kommisjonen til å fortsette
sitt samråd med vedkommende myndigheter i Det
hasjimittiske kongerike Jordan for å sikre at de faktisk
håndhever alle internasjonale sikkerhetsstandarder, og at
alle korrigerende og forebyggende tiltak som gjennomføres
av de berørte luftfartsselskaper, blir bærekraftige på lang
sikt. I mellomtiden skal medlemsstatene kontrollere den
faktiske overholdelsen av relevante sikkerhetsstandarder
gjennom å prioritere inspeksjoner på bakken av dette
luftfartsselskapets luftfartøyer i henhold til forordning
(EF) nr. 351/2008.
57) Kommisjonen er beredt til å støtte CARCs og Jordan
Aviations innsats ved å avlegge et kontrollbesøk
i samarbeid med medlemsstatene og EASA, for å
kontrollere Jordan Aviations sikkerhets-resultater samt
den framgangen CARC har gjort når det gjelder tilsyn med
de luftfartsselskapene som er sertifisert i Det hasjimittiske
kongerike Jordan.
Rollins Air
58) Kommisjonen har innledet formelle samråd med
selskapet Rollins Air, sertifisert av vedkommende
myndigheter i Honduras, som følge av opplysninger
framlagt av vedkommende myndigheter i Frankrike
om disse myndighetenes beslutning om ikke å utstede
trafikkrettigheter til dette luftfartsselskapet i påvente av
utbedring av de sikkerhetsmangler som ble påvist under
den tekniske vurderingen av det tekniske spørreskjemaet,
samt ytterligere opplysninger framlagt av Rollins Air med
sikte på å få landingstillatelse (utstedelse av en såkalt
SAFA-standardrapport).
59) Selskapet ble anmodet om å avklare følgende spørsmål
og gi en redegjørelse for Flysikkerhetskomiteen
8. november 2011: a) dokumentasjon på iverksetting av
et analyseprogram for flygedata som er i samsvar med
ICAOs bestemmelser, b) dokumentasjon på at Frankrike,
herunder dets oversjøiske territorier, er del av det
området som er godkjent for flyginger med luftfartøyer
av typen L1011-500 med registreringsmerke HR-AVN,
i henhold til vedkommende myndighet i Frankrike, c)
dokumentasjon på at de flygerne som deltar i den planlagte
flygingen, har bestått den nødvendige ferdighetskontroll i
løpet av de siste tolv måneder, og d) at alderen til begge
medlemmene av den flybesetningen som ble foreslått av
luftfartsselskapet, var i samsvar med ICAOs godkjente
aldersgrenser.
60) Verken Rollins Air eller vedkommende myndighet
i Honduras (DGAC) var til stede under møtet til
Flysikkerhetskomiteen. DGAC gav Kongeriket Belgias
diplomatiske representasjon i Honduras myndighet til å
gi opplysninger til Flysikkerhetskomiteen om Honduras’
offisielle holdning 9. november 2011, og i samsvar med
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denne holdningen innledet DGAC en framgangsmåte
for å oppheve registreringen av luftfartøyet HR-AVN
i Honduras’ nasjonale register, slik at Rollins Air ikke
lenger hadde tillatelse til å foreta flyginger med det nevnte
luftfartøyet. Rollins Air driver imidlertid virksomhet med
flere luftfartøyer av denne typen, og det ble ikke framlagt
ytterligere opplysninger om de nevnte spørsmålene.
61) Komiteen tok i betraktning at Honduras er klassifisert i
kategori 2 i IASA-programmet til De forente staters føderale
luftfartsmyndighet, noe som tyder på systemmangler hos
vedkommende myndigheter i Honduras når det gjelder
sikkerhet og faktisk utøvelse av plikten til å sertifisere og
føre tilsyn med de luftfartsselskapene som er underlagt
myndighetenes ansvarsområde.
62) På grunnlag av de felles kriterier er derfor vurderingen
at Rollins Air bør oppføres i vedlegg A i påvente av
det framlegges dokumentasjon på at de manglene som
er påvist i den franske vedkommende myndighets
standardrapport, blir utbedret.
Luftfartsselskaper fra Republikken Kongo
63) Vedkommende myndigheter i Republikken Kongo
(ANAC) gav underretning om utstedelsen av et nytt
AOC til luftfartsselskapet Equatorial Congo Airlines S.A.
23. september 2010, uten å dokumentere at sertifiseringen
av og tilsynet med dette luftfartsselskapet fullt ut
overholder gjeldende internasjonale sikkerhetsstandarder.
På grunnlag av de felles kriterier er derfor vurderingen at
Equatorial Congo Airlines S.A. bør oppføres i vedlegg A.
Luftfartsselskaper fra Den demokratiske republikk
Kongo
64) Det foreligger beviser på at vedkommende myndigheter
i Den demokratiske republikk Kongo (AAC) har utstedt
et nytt AOC til luftfartsselskapet Stellar Airways, uten at
det foreligger dokumentasjon på at sertifiseringen av og
tilsynet med dette luftfartsselskapet fullt ut er i samsvar
med gjeldende internasjonale sikkerhetsstandarder. På
grunnlag av de felles kriterier er derfor vurderingen at
Stellar Airways også bør oppføres i vedlegg A.
Luftfartsselskaper fra Republikken Filippinene
65) Kommisjonen ble underrettet om at vedkommende
myndigheter i Filippinene (CAAP) skulle ha utstedt
et nytt AOC til luftfartsselskaper som for eksempel
Aeromajestic og Interisland Airlines. CAAP har ikke
besvart Kommisjonens anmodning 26. oktober 2011 om
opplysninger om gyldigheten av selskapenes sertifikater,
og har ikke framlagt ytterligere dokumentasjon på at
deres sertifisering og tilsyn er i samsvar med gjeldende
internasjonale sikkerhetsstandarder. På grunnlag
av de felles kriterier er derfor vurderingen at disse
luftfartsselskapene også bør oppføres i vedlegg A.
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Generelle betraktninger om øvrige luftfartsselskaper
i vedlegg A og B

25.8.2016

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1

66) Til tross for uttrykkelige anmodninger fra Kommisjonen
er det så langt ikke framlagt beviser på en fullstendig
gjennomføring av egnede utbedringstiltak hos de øvrige
luftfartsselskapene oppført på fellesskapslisten som ble
ajourført 19. april 2011, eller hos myndighetene som er
ansvarlige for tilsynet med disse luftfartsselskapene. På
grunnlag av de felles kriteriene er derfor vurderingen at
disse luftfartsselskapene fortsatt bør være underlagt enten
et driftsforbud (vedlegg A) eller driftsbegrensninger
(vedlegg B).

I forordning (EF) nr. 474/2006 gjøres følgende endringer:

67) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Flysikkerhetskomiteen —

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

1. Vedlegg A erstattes med teksten i vedlegg A til denne
forordning.
2. Vedlegg B erstattes med teksten i vedlegg B 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 i samsvar
med traktatene.

Utferdiget i Brussel, 21. november 2011.

For Kommisjonen
på vegne av presidenten
Joaquín ALMUNIA
Visepresident
______

25.8.2016
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 303 av 22.11.2011, s. 24-39.]
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KOMMISJONSBESLUTNING

25.8.2016
Nr.
47/866

2016/EØS/47/101

av 20. desember 2011
om anvendelsen av artikkel 106 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte på statsstøtte
i form av godtgjøring for offentlig tjenesteyting til visse foretak som er blitt tillagt oppgaven å utføre
tjenester av allmenn økonomisk betydning
[meddelt under nummer C(2011) 9380]
(2012/21/EU)(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

4)

I sin dom i Altmark-saken(1) fastslo Domstolen at
godtgjøring for offentlig tjenesteyting ikke utgjør
statsstøtte i henhold til traktatens artikkel 107 dersom
fire kumulative kriterier er oppfylt. For det første
må foretaket som mottar godtgjøringen, ha faktiske
forpliktelser til å yte offentlig tjeneste, og forpliktelsene
må være klart definert. For det andre må parametrene
som godtgjøringen beregnes på grunnlag av, være fastsatt
på forhånd på en objektiv og åpen måte. For det tredje
kan godtgjøringen ikke overstige det som er nødvendig
for å dekke, helt eller delvis, kostnadene knyttet til
oppfyllelsen av forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste,
idet det tas hensyn til den relevante inntekten og en
rimelig fortjeneste. Til slutt er det slik at dersom foretaket
som skal oppfylle forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste,
i et konkret tilfelle ikke velges etter en framgangsmåte
for offentlig innkjøp der det er anledning til å velge den
anbyderen som er i stand til å yte disse tjenestene til lavest
kostnad for samfunnet, skal godtgjøringens størrelse
fastsettes på grunnlag av en analyse av de kostnadene et
vanlig foretak, veldrevet og tilstrekkelig utstyrt med de
relevante midler, ville hatt ved å yte dem.

5)

Dersom disse kriteriene ikke er oppfylt og de alminnelige
vilkårene for anvendelse av traktatens artikkel 107 nr. 1
er oppfylt, utgjør godtgjøring for offentlig tjenesteyting
statsstøtte som omfattes av traktatens artikkel 93, 106, 107
og 108.

6)

I tillegg til denne beslutning er tre instrumenter relevante
for anvendelsen av statsstøttereglene på godtgjøring for
yting av tjenester av allmenn økonomisk betydning:

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte, særlig artikkel 106 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1)

I henhold til traktatens artikkel 14 skal Unionen, med
forbehold for traktatens artikkel 93, 106 og 107, bruke sin
myndighet på en måte som sikrer at tjenester av allmenn
økonomisk betydning utføres på grunnlag av prinsipper
og vilkår som gjør det mulig å oppfylle oppgavene.

2)

For at visse tjenester av allmenn økonomisk betydning
skal kunne utføres på grunnlag av prinsipper og vilkår
som gjør det mulig å oppfylle oppgavene, kan det vise
seg å være nødvendig med finansiell støtte fra staten for
å dekke noen eller samtlige av de særskilte kostnadene
som oppstår på grunn av forpliktelsen til å yte offentlig
tjeneste. I samsvar med traktatens artikkel 345, slik den
tolkes av Den europeiske unions domstol, er det irrelevant
om slike tjenester av allmenn økonomisk betydning
utføres av offentlige eller private foretak.

3)

I traktatens artikkel 106 nr. 2 fastsettes det at foretak
som er blitt tillagt oppgaven å utføre tjenester av
allmenn økonomisk betydning eller som har karakter av
et fiskalt monopol, omfattes av traktatens regler, særlig
konkurransereglene, i den grad anvendelsen av disse
regler ikke rettslig eller faktisk hindrer utførelsen av
oppgavene som er tillagt dem. Dette bør imidlertid ikke
påvirke utviklingen av samhandelen i et omfang som
strider mot Unionens interesser.

_________________________
(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 7 av 11.1.2012, s. 3, er omhandlet
i EØS-komiteens beslutning nr. 66/2012 av 30. mars 2012 om endring av EØSavtalens vedlegg XV (Statsstøtte), se EØS-tillegget til Den europeiske unions
tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 56.

a) en ny melding om anvendelsen av Den europeiske
unions statsstøtteregler på godtgjøring for yting
av tjenester av allmenn økonomisk betydning(2)
tydeliggjør anvendelsen av traktatens artikkel 107 og
kriteriene fastsatt gjennom Altmark-dommen på slik
godtgjøring,
(1)
(2)

Sak C-280/00 Altmark Trans og Regierungspräsidium Magdeburg mot Nahverkehrsgesellschaft Altmark [2003] ECR I-7747.
EUT C 8 av 11.1..2012, s. 4.
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b) en ny forordning som Kommisjonen har til hensikt
å vedta, om anvendelsen av traktatens artikkel 107
og 108 på bagatellmessig støtte til yting av tjenester
av allmenn økonomisk betydning, fastsetter visse
vilkår – herunder for godtgjøringens størrelse – for
når godtgjøring for offentlig tjenesteyting skal anses
ikke å oppfylle alle kriteriene i artikkel 107 nr. 1,

c) reviderte rammebestemmelser om statsstøtte i form
av godtgjøring for offentlig tjenesteyting(1) angir
hvordan Kommisjonen vil analysere saker som ikke
omfattes av denne beslutning, og som derfor må
meldes til Kommisjonen.

7)

8)

9)

(1)
(2)

Kommisjonsvedtak 2005/842/EC av 28. november 2005
om anvendelse av EF-traktatens artikkel 86 nr. 2 på
statsstøtte i form av godtgjøring for offentlig tjenesteyting
til visse foretak som er blitt tillagt oppgaven å utføre
tjenester av allmenn økonomisk betydning(2) presiserer
betydningen og omfanget av unntaket omhandlet i
traktatens artikkel 106 nr. 2 og fastsetter regler for å sikre
en effektiv overvåking av at kriteriene fastsatt i nevnte
bestemmelse er oppfylt. Denne beslutning erstatter vedtak
2005/842/EF og fastsetter vilkår for når statsstøtte i form
av godtgjøring for en tjeneste av allmenn økonomisk
betydning ikke er omfattet av kravet om forhåndsmelding
i traktatens artikkel 108 nr. 3 ettersom den kan anses som
forenlig med traktatens artikkel 106 nr. 2.

Slik støtte kan erklæres forenlig med traktaten bare
dersom den gis for å sikre yting av tjenester av allmenn
økonomisk betydning som omhandlet i traktatens
artikkel 106 nr. 2. Det framgår klart av rettspraksis at
medlemsstatene har utstrakt adgang til å utøve skjønn
med hensyn til hvilke tjenester som kan defineres som
tjenester av allmenn økonomisk betydning, dersom
Unionen ikke har sektorregler på området. Det er derfor
Kommisjonens oppgave å sikre at det ikke forekommer
åpenbare feil når det gjelder definisjonen av tjenester av
allmenn økonomisk betydning.

Forutsatt at en rekke vilkår er oppfylt, vil begrensede
godtgjøringsbeløp til foretak som er blitt tillagt oppgaven
å utføre tjenester av allmenn økonomisk betydning, ikke
påvirke utviklingen av samhandelen og konkurransen i et
EUT C 8 av 11.1.2012, s. 15.
EUT L 312 av 29.11.2005, s. 67.
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slikt omfang at det strider mot Unionens interesser. Det
bør derfor ikke kreves individuell melding om statsstøtte
for godtgjøring under et fastsatt årlig godtgjøringsbeløp,
forutsatt at kravene i denne beslutning er oppfylt.

10) På bakgrunn av utviklingen i samhandelen i Unionen
på området yting av tjenester av allmenn økonomisk
betydning, som vises for eksempel gjennom den sterke
økningen av multinasjonale tjenesteytere innenfor en
rekke sektorer som er av stor betydning for utviklingen
av det indre marked, er det hensiktsmessig å fastsette en
lavere grense for det godtgjøringsbeløp som kan unntas
fra meldingsplikten i samsvar med denne beslutning, enn
den som ble fastsatt i vedtak 2005/842/EF, samtidig som
det bør være mulig å beregne dette beløpet som et årlig
gjennomsnitt for hele tildelingsperioden.

11) I sykehus og i foretak med ansvar for sosialtjenester som
er blitt tillagt oppgaver av allmenn økonomisk betydning,
gjør det seg gjeldende særlige forhold som det må tas
hensyn til. Det bør særlig tas hensyn til det faktum at
sosialtjenester, under de rådende økonomiske forhold og
på det indre markeds nåværende utviklingsstadium, kan
kreve et støttebeløp som overskrider terskelen i dette
direktiv, for å kompensere for kostnadene for den offentlige
tjenesten. Et høyere godtgjøringsbeløp for sosialtjenester
innebærer derfor ikke nødvendigvis en større risiko for
konkurransevridning. Derfor bør også foretak med ansvar
for sosialtjenester, herunder anskaffelse av sosialboliger
for vanskeligstilte personer eller sosialt utsatte grupper
som på grunn av sviktende betalingsevne er ute av stand til
å finne en bolig på markedsvilkår, omfattes av unntaket fra
meldingsplikten som fastsatt i denne beslutning, selv om
godtgjøringsbeløpet de mottar, overskrider den allmenne
godtgjøringsterskelen fastsatt i denne beslutning. Det
samme bør gjelde for sykehus som yter legehjelp,
herunder eventuelt akutt legehjelp og hjelpetjenester
som er direkte knyttet til hovedvirksomhetene, særlig
på forskningsområdet. For å bli omfattet av unntaket fra
meldingsplikten bør sosialtjenester være tydelig angitte
tjenester som dekker sosiale behov knyttet til sykepleie
og langtidspleie, barnepleie, adgang til og gjeninntreden
på arbeidsmarkedet, sosialboliger og vern og sosial
integrering av sårbare grupper.

12) I hvilket omfang et bestemt godtgjøringstiltak påvirker
handelen og konkurransen, avhenger ikke bare av det
gjennomsnittlige årlige godtgjøringsbeløp og den berørte
sektor, men også av tildelingsperiodens samlede varighet.
Med mindre en lengre periode er berettiget ut fra behovet
for en betydelig investering, for eksempel på området
sosialboliger, bør anvendelsen av denne beslutning derfor
begrenses til tildelingsperioder på høyst ti år.
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13) For at traktatens artikkel 106 nr. 2 skal komme til
anvendelse, må medlemsstaten særskilt ha tildelt det
berørte foretaket oppgaven å utføre en bestemt tjeneste av
allmenn økonomisk betydning.
14) For å sikre at kriteriene i traktatens artikkel 106 nr. 2
overholdes, må det fastsettes mer presise vilkår som
skal oppfylles når et foretak blir tildelt oppgaven å
utføre tjenester av allmenn økonomisk betydning.
Godtgjøringsbeløpet kan bare beregnes og kontrolleres på
en korrekt måte dersom de forpliktelser til å yte offentlig
tjeneste som påhviler foretakene, og de som eventuelt
påhviler staten, er klart angitt i ett eller flere formelle
dokumenter fra vedkommende myndigheter i den berørte
medlemsstat. Instrumentets form kan variere fra en
medlemsstat til en annen, men det bør minst inneholde
opplysninger om de berørte foretak, arten og varigheten
av og eventuelt det territorium som berøres av de pålagte
forpliktelsene til å yte offentlig tjeneste, og tildelingen av
eventuelle eneretter eller særretter, samt en beskrivelse
av godtgjøringsordningen og parametrene for å fastsette
godtgjøringen og for å unngå, og sikre inndrivelse av,
en eventuell overkompensasjon. For å sikre åpenhet i
forbindelse med anvendelsen av denne beslutning, bør
tildelingsdokumentet også inneholde en henvisning til
den.
15) For å unngå uberettiget konkurransevridning bør
godtgjøringen ikke overstige det som er nødvendig for
å dekke de nettokostnader som har påløpt i forbindelse
med foretakets utførelse av tjenesten, herunder en rimelig
fortjeneste.
16) Godtgjøring som overstiger det som er nødvendig for å
dekke det berørte foretakets kostnader ved utførelsen av
tjenesten, er ikke nødvendig for utførelsen av tjenesten av
allmenn økonomisk betydning og utgjør derfor statsstøtte
som er uforenlig med traktaten, som bør tilbakebetales til
staten. Godtgjøring som mottas for å utføre en tjeneste
av allmenn økonomisk betydning, men som det berørte
foretak i virkeligheten bruker til virksomhet på et annet
marked for andre formål enn formålene som er angitt
i tildelingsdokumentet, er heller ikke nødvendig for
utførelsen av tjenesten av allmenn økonomisk betydning
og kan derfor også utgjøre statsstøtte som er uforenlig
med traktaten, som bør tilbakebetales.
17) Nettokostnaden det skal tas hensyn til, bør beregnes som
differansen mellom kostnaden som påløper ved utførelsen
av tjenesten av allmenn økonomisk betydning, og
inntekten fra tjenesten av allmenn økonomisk betydning,
eller alternativt som differansen mellom nettokostnaden
som påløper ved oppfyllelse av forpliktelsen til
å yte offentlig tjeneste, og nettokostnaden eller
nettofortjenesten foretaket ville hatt uten forpliktelsen til
å yte offentlig tjeneste. Særlig dersom forpliktelsen til å
yte offentlig tjeneste fører til lavere inntekt, for eksempel
på grunn av regulerte tariffer, men ikke påvirker
kostnadene, bør det være mulig å fastslå nettokostnaden
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som påløper i forbindelse med forpliktelsen til å yte
offentlig tjeneste, på grunnlag av den tidligere inntekten.
For å unngå uberettiget konkurransevridning bør alle
inntekter fra tjenesten av allmenn økonomisk betydning,
det vil si alle inntekter som tjenesteyteren ikke ville
hatt uten forpliktelsen, tas hensyn til ved beregning av
godtgjøringsbeløpet. Dersom vedkommende foretak har
særretter eller eneretter knyttet til annen virksomhet enn
tjenesten av allmenn økonomisk betydning som støtten
gis til, og som gir et større overskudd enn den den
rimelige fortjenesten, eller drar nytte av andre fordeler
som er gitt av staten, bør disse regnes med i foretakets
inntekt, uten hensyn til hvordan de defineres i forbindelse
med traktatens artikkel 107.

18) Den rimelige fortjenesten bør fastsettes som en
kapitalavkastning som tar hensyn til risikoen eller
fraværet av risiko. Kapitalavkastningen bør defineres som
internrenten foretaket får på investert kapital i løpet av
tildelingsperioden.

19) Fortjeneste som ikke overstiger relevant swaprente
pluss 100 basispunkter, bør ikke anses som urimelig. I
denne forbindelse anses relevant swaprente som en egnet
avkastningsprosent for en risikofri investering. Tillegget
på 100 basispunkter skal blant annet kompensere for
likviditetsrisiko knyttet til kapitalen som er øremerket
utførelsen av tjenesten i tildelingsperioden.

20) I tilfeller der foretaket som er blitt tillagt oppgaven å
utføre en tjeneste av allmenn økonomisk betydning,
ikke løper noen vesentlig forretningsmessig risiko, for
eksempel fordi kostnadene som påløper i forbindelse
med utførelsen av tjenesten, godtgjøres i sin helhet, bør
en fortjeneste som overskrider referansemålet for relevant
swaprente pluss 100 basispunkter, ikke anses som rimelig.

21) Dersom det på grunn av særlige omstendigheter ikke
er hensiktsmessig å anvende kapitalavkastningen, bør
medlemsstatene kunne anvende andre indikatorer for
fortjeneste for å fastsette hva som er en rimelig fortjeneste,
for eksempel gjennomsnittlig avkastning på egenkapital,
avkastning på investert kapital, avkastning på eiendeler
eller avkastning på salg.

22) For å bestemme hva som utgjør en rimelig
fortjeneste, bør medlemsstatene kunne legge til grunn
stimuleringskriterier knyttet særlig til kvaliteten på
den tjenesten som ytes, og til produktivitetsgevinster.
Produktivitetsgevinster bør ikke redusere kvaliteten på
tjenesten som ytes. For eksempel bør medlemsstatene
kunne definere produktivitetsmål i tildelingsdokumentet
og la godtgjøringen avhenge av i hvilken utstrekning
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målene er nådd. I tildelingsdokumentet kan det fastsettes
at dersom foretaket ikke når målene, skal godtgjøringen
reduseres ved å anvende en beregningsmetode angitt i
tildelingsdokumentet, mens dersom foretaket overgår
målene, kan godtgjøringen økes ved å anvende en
beregningsmetode angitt i tildelingsdokumentet.
Belønninger knyttet til produktivitetsgevinster bør
fastsettes på et nivå som gjør det mulig å oppnå jevn
fordeling av slike gevinster mellom foretaket og
medlemsstaten og/eller brukerne.
23) Traktatens artikkel 93 utgjør en særlov med hensyn
til traktatens artikkel 106 nr. 2. Den fastsetter
reglene for godtgjøring for offentlig tjenesteyting
i landtransportsektoren. Artikkel 93 er tolket i
europaparlaments‑ og rådsforordning (EF) nr. 1370/2007
av 23. oktober 2007 om offentlig persontransport med
jernbane og på vei og om oppheving av rådsforordning
(EØF) nr. 1191/69 og 1107/70(1), der det fastsettes regler
for godtgjøring av forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste
ved offentlig persontransport. Medlemsstatene bestemmer
selv om den skal anvendes på persontransport på innlands
vannveier. Forordning (EØF) nr. 1370/2007 gir unntak fra
meldingsplikten i henhold til traktatens artikkel 108 nr. 3 for
enhver godtgjøring i landtransportsektoren som oppfyller
vilkårene i den forordningen. I henhold til dommen i
Altmark-saken kan godtgjøring i landtransportsektoren
som ikke er i samsvar med bestemmelsene i traktatens
artikkel 93, ikke erklæres som forenlig med traktaten på
grunnlag av traktatens artikkel 106 nr. 2, eller på grunnlag
av noen annen bestemmelse i traktaten. Denne beslutning
får derfor ikke anvendelse på landtransportsektoren.
24) I motsetning til landtransportsektoren omfattes
sjøtransportsektoren og lufttransportsektoren av
traktatens artikkel 106 nr. 2. Visse regler som får
anvendelse på godtgjøring for offentlig tjenesteyting i
lufttransportsektoren og sjøtransportsektoren, finnes i
europaparlaments‑ og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008
av 24. september 2008 om felles regler for drift av
lufttrafikk i Fellesskapet(2) og i rådsforordning (EØF)
nr. 3577/92 av 7. desember 1992 om anvendelse
av prinsippet om adgangen til å yte tjenester innen
sjøtransport i medlemsstatene (maritim kabotasje)(3). I
motsetning til forordning (EF) nr. 1370/2007 inneholder
imidlertid disse forordningene ingen bestemmelser om
eventuelle statsstøtteelementers forenlighet med det
indre marked, og de inneholder heller ikke noe unntak fra
meldingsplikten omhandlet i traktatens artikkel 108 nr. 3.
Denne beslutning bør derfor få anvendelse på godtgjøring
for offentlig tjenesteyting i lufttransportsektoren og
sjøtransportsektoren forutsatt at godtgjøringen, i tillegg
til å oppfylle vilkårene fastsatt i denne beslutning, også
overholder sektorreglene i forordning (EF) nr. 1008/2008
og (EØF) nr. 3577/92, der det er relevant.
(1)
(2)
(3)

EUT L 315 av 3.12.2007, s. 1.
EFT L 293 av 31.10.2000, s. 3.
EFT L 364 av 12.12.1992, s. 7.
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25) I de særskilte tilfellene der det gis godtgjøring for offentlig
tjenesteyting for luft- eller sjøtransportforbindelser til
øyer og for lufthavner og havner som utgjør tjenester
av allmenn økonomisk betydning som omhandlet i
traktatens artikkel 106 nr. 2, er det hensiktsmessig å
fastsette terskelverdier basert på gjennomsnittlig årlig
passasjerantall, ettersom dette på en mer nøyaktig måte
gjenspeiler den økonomiske virkeligheten for disse
formene for virksomhet og deres karakter av tjenester av
allmenn økonomisk betydning.

26) Unntak fra kravet om forhåndsmelding for visse tjenester
av allmenn økonomisk betydning er ikke til hinder for
at medlemsstatene kan melde et særskilt støtteprosjekt.
I tilfelle av en slik melding, eller dersom Kommisjonen
vurderer et bestemt støttetiltaks forenlighet etter en klage
eller på eget initiativ, vil Kommisjonen vurdere om
vilkårene i denne beslutning er oppfylt. Dersom dette ikke
er tilfelle, vil tiltaket bli vurdert i samsvar med prinsippene
i kommisjonsmeldingen om en ramme for statsstøtte i
form av godtgjøring for offentlig tjenesteyting.

27) Denne beslutning bør få anvendelse med forbehold for
bestemmelsene i kommisjonsdirektiv 2006/111/EF
av 16. november 2006 om innsyn i medlemsstatenes
økonomiske forbindelser med offentlige foretak samt om
økonomisk innsyn i visse foretak(4).

28) Denne beslutning bør få anvendelse med forbehold for
Unionens bestemmelser på konkurranseområdet, særlig
traktatens artikkel 101 og 102.

29) Denne beslutning bør få anvendelse med forbehold for
Unionens bestemmelser på området offentlige innkjøp.

30) Denne beslutning bør få anvendelse med forbehold for
strengere bestemmelser i Unionens sektorregelverk
knyttet til forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste.

31) Det bør fastsettes overgangsbestemmelser for individuell
støtte som er gitt før denne beslutning trer i kraft.
Støtteordninger som er iverksatt i samsvar med vedtak
2005/842/EF før denne beslutning trer i kraft, bør fortsatt
være forenlige med det indre marked og unntas fra
meldingsplikten i en periode på ytterligere to år. Støtte
som er iverksatt før denne beslutning trer i kraft og som
ikke er gitt i samsvar med vedtak 2005/842/EF, men
som oppfyller vilkårene fastsatt i denne beslutning, bør
anses som forenlig med det indre marked og unntas fra
meldingsplikten.
(4)

EUT L 318 av 17.11.2006, s. 17.
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32) Kommisjonen har til hensikt å foreta en gjennomgåelse
av denne beslutning fem år etter at den trådte i kraft —
TRUFFET DENNE BESLUTNING:
Artikkel 1
Formål
I denne beslutning fastsettes vilkårene for at statsstøtte i form av
godtgjøring for offentlig tjenesteyting som gis til visse foretak
som er blitt tillagt oppgaven å utføre tjenester av allmenn
økonomisk betydning, er forenlig med det indre marked og
unntas fra meldingsplikten fastsatt i traktatens artikkel 108
nr. 3.
Artikkel 2
Virkeområde
1. Denne beslutning får anvendelse på statsstøtte i form av
godtgjøring for offentlig tjenesteyting som gis til foretak som er
blitt tillagt oppgaven å utføre tjenester av allmenn økonomisk
betydning i henhold til traktatens artikkel 106 nr. 2, og som
omfattes av en av følgende kategorier:
a) godtgjøring som ikke overstiger et årlig beløp
på 15 millioner euro for ytingen av tjenester av allmenn
økonomisk betydning på andre områder enn transport og
infrastruktur for transport.
Dersom godtgjøringsbeløpet varierer i løpet av
tildelingsperioden, skal det årlige beløpet beregnes som
et gjennomsnitt av de årlige godtgjøringsbeløpene som
forventes i hele tildelingsperioden,
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årlige trafikken i de to regnskapsårene før året da oppgaven
med å utføre tjenesten av allmenn økonomisk betydning ble
tildelt, ikke overstiger 200 000 passasjerer for lufthavner
og 300 000 passasjerer for havner.
2. Denne beslutning får anvendelse bare dersom perioden
da foretaket er blitt tillagt oppgaven å utføre tjenesten av
allmenn økonomisk betydning, ikke overstiger ti år. Dersom
tildelingsperioden overstiger ti år, får denne beslutning
anvendelse bare i den utstrekning det fra tjenesteyteren kreves en
betydelig investering som må skrives av over en lengre periode
i samsvar med alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper.
3. Dersom vilkårene for anvendelse av denne beslutning
ikke lenger oppfylles i tildelingsperioden, skal støtten meldes i
samsvar med traktatens artikkel 108 nr. 3.
4. På området luft- og sjøtransport får denne beslutning
anvendelse bare på statsstøtte i form av godtgjøring for
offentlig tjenesteyting som gis til foretak som er tillagt
oppgaven å utføre tjenester av allmenn økonomisk betydning
i henhold til traktatens artikkel 106 nr. 2, og som er i samsvar
med henholdsvis forordning (EF) nr. 1008/2008 og forordning
(EØF) nr. 3577/92, der det er relevant.
5. Denne beslutning får ikke anvendelse på statsstøtte i form
av godtgjøring for offentlig tjenesteyting som gis til foretak på
området landtransport.
Artikkel 3
Forenlighet og unntak fra meldingsplikten

b) godtgjøring for yting av tjenester av allmenn økonomisk
betydning som utføres av sykehus som yter legehjelp,
herunder eventuelt akutt legehjelp. Dersom det også
utføres andre tjenester som er direkte knyttet til
hovedvirksomhetene, særlig på forskningsområdet, er dette
imidlertid ikke til hinder for anvendelse av dette nummer,
c) godtgjøring for yting av tjenester av allmenn økonomisk
betydning som dekker sosiale behov knyttet til sykepleie
og langtidspleie, barnepleie, adgang til og gjeninntreden på
arbeidsmarkedet, sosialboliger og vern og sosial integrering
av sårbare grupper,
d) godtgjøring for yting av tjenester av allmenn økonomisk
betydning i form av luft- eller sjøtransportforbindelser
til øyer der den gjennomsnittlige årlige trafikken i de to
regnskapsårene før året da oppgaven med å utføre tjenesten
av allmenn økonomisk betydning ble tildelt, ikke overstiger
300 000 passasjerer,
e) godtgjøring for yting av tjenester av allmenn økonomisk
betydning til lufthavner og havner der den gjennomsnittlige

Statsstøtte i form av godtgjøring for offentlig tjenesteyting
som oppfyller vilkårene fastsatt i denne beslutning, skal anses
som forenlig med det indre marked og skal unntas fra kravet
om forhåndsmelding i traktatens artikkel 108 nr. 3, forutsatt
at den også oppfyller kravene som følger av traktaten eller av
Unionens sektorregelverk.
Artikkel 4
Tildeling
Oppgaven med å utføre tjenesten av allmenn økonomisk
betydning skal tildeles det berørte foretak ved ett eller flere
formelle dokumenter, hvis form kan bestemmes av den enkelte
medlemsstat. Dokumentet eller dokumentene skal særlig angi:
a) arten og varigheten av forpliktelsen til å yte offentlig
tjeneste,
b) det berørte foretak og, dersom det er relevant, det berørte
territoriet,
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c) arten av enhver enerett eller særrett som innrømmes
foretaket av den tildelende myndighet,

Nr. 47/871

d) Det kan tas hensyn til kostnadene knyttet til investeringer,
særlig i infrastruktur, dersom dette er nødvendig for
utførelsen av tjenesten av allmenn økonomisk betydning.

d) en beskrivelse av godtgjøringsordningen og parametrene
for beregning, kontroll og ny vurdering av godtgjøringen,

e) ordningene for å unngå, og sikre inndrivelse av, en eventuell
overkompensasjon, og

f) en henvisning til denne beslutning.

Artikkel 5
Godtgjøring
1. Godtgjøringsbeløpet skal ikke overstige det som er
nødvendig for å dekke nettokostnaden som påløper ved
oppfyllelse av forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste, herunder
en rimelig fortjeneste.

2. Nettokostnaden kan beregnes som differansen mellom
kostnader som definert i nr. 3 og inntekter som definert i
nr. 4. Alternativt kan den beregnes som differansen mellom
nettokostnaden som påløper for foretaket ved oppfyllelse av
forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste, og det samme foretakets
nettokostnad eller nettofortjeneste dersom det ikke var pålagt
forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste.

3. Kostnadene som det skal tas hensyn til, omfatter samtlige
kostnader knyttet til utførelsen av tjenesten av allmenn
økonomisk betydning. De skal beregnes på grunnlag av
alminnelig anerkjente prinsipper for føring av kostnadsregnskap
på følgende måte:

a) Når vedkommende foretaks virksomhet er begrenset til
tjenesten av allmenn økonomisk betydning, kan det tas
hensyn til alle foretakets kostnader.

b) Når foretaket også utfører virksomhet som faller utenfor
området for tjenesten av allmenn økonomisk betydning,
skal det bare tas hensyn til kostnadene knyttet til tjenesten
av allmenn økonomisk betydning.

c) Kostnadene som fordeles til tjenesten av allmenn
økonomisk betydning, kan dekke alle direkte kostnader
knyttet til utførelsen av tjenesten og et passende bidrag
til kostnader som er felles for både tjenesten av allmenn
økonomisk betydning og annen virksomhet.

4. Inntektene som det skal tas hensyn til, skal omfatte minst
alle inntekter fra tjenesten av allmenn økonomisk betydning,
uavhengig av om inntektene defineres som statsstøtte i henhold
til traktatens artikkel 107. Dersom vedkommende foretak
har særretter eller eneretter knyttet til annen virksomhet enn
tjenesten av allmenn økonomisk betydning som støtten gis
til, og som gir et overskudd ut over den rimelige fortjenesten,
eller drar nytte av andre fordeler som er gitt av staten, skal
disse regnes med i foretakets inntekt, uten hensyn til hvordan
de defineres i forbindelse med traktatens artikkel 107. Den
berørte medlemsstat kan bestemme at fortjenesten fra annen
virksomhet som faller utenfor området for den berørte tjenesten
av allmenn økonomisk betydning, helt eller delvis skal brukes
til å finansiere tjenesten av allmenn økonomisk betydning.

5. I denne beslutning menes med «rimelig fortjeneste»
den kapitalavkastning som et vanlig foretak ville kreve for å
forplikte seg til å yte tjenesten av allmenn økonomisk betydning
i hele tildelingsperioden, idet det tas hensyn til risikonivået.
Med «kapitalavkastning» menes internrenten som foretaket får
på investert kapital i løpet av tildelingsperioden. Risikonivået
avhenger av den berørte sektor, type tjeneste og godtgjøringens
særtrekk.

6. For å bestemme hva som utgjør en rimelig fortjeneste,
kan medlemsstatene legge til grunn stimuleringskriterier
knyttet særlig til kvaliteten på den tjenesten som ytes, og til
produktivitetsgevinster. Produktivitetsgevinster skal ikke
redusere kvaliteten på tjenesten som ytes. Belønninger knyttet
til produktivitetsgevinster skal fastsettes på et nivå som gjør
det mulig å oppnå jevn fordeling av slike gevinster mellom
foretaket og medlemsstaten og/eller brukerne.

7. Ved anvendelsen av denne beslutning skal en
kapitalavkastning som ikke overstiger den relevante
swaprenten pluss et tillegg på 100 basispunkter, under alle
omstendigheter anses som rimelig. Den relevante swaprenten
er den swaprenten hvis løpetid og valuta tilsvarer det som er
angitt i tildelingsdokumentet. Dersom ytingen av tjenesten av
allmenn økonomisk betydning ikke er knyttet til en betydelig
forretningsmessig eller kontraktsmessig risiko, særlig dersom
nettokostnaden som påløper ved ytingen av tjenesten av
allmenn økonomiske betydning, i det vesentlige godtgjøres i
sin helhet i ettertid, kan den rimelige fortjenesten ikke overstige
den relevante swaprenten pluss et tillegg på 100 basispunkter.

Nr. 47/872

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

25.8.2016

8. Dersom det på grunn av særlige omstendigheter ikke
er hensiktsmessig å anvende kapitalavkastningen, kan
medlemsstatene anvende andre indikatorer for fortjeneste
enn kapitalavkastningen for å fastsette hva som er en rimelig
fortjeneste, for eksempel gjennomsnittlig avkastning på
egenkapital, avkastning på investert kapital, avkastning
på eiendeler eller avkastning på salg. Med «avkastning»
menes fortjeneste før renter og skatt i gjeldende år. Den
gjennomsnittlige avkastningen i løpet av kontraktens løpetid
beregnes ved hjelp av en diskonteringsfaktor som angitt i
kommisjonsmeldingen om revisjon av metoden for fastsetting
av referanserente og diskonteringsrente(1). Uansett hvilken
indikator den velger, skal medlemsstaten på anmodning
fra Kommisjonen kunne framlegge dokumentasjon for at
fortjenesten ikke overstiger det som et vanlig foretak ville kreve
for å forplikte seg til å yte tjenesten, for eksempel ved å vise til
avkastning som oppnås gjennom lignende typer kontrakter som
tildeles på konkurransevilkår.

ikke overstiger 10 % av gjennomsnittlig årlig godtgjøring, kan
overkompensasjonen overføres til neste periode og trekkes fra
godtgjøringsbeløpet for den perioden.

9. Når et foretak utfører virksomhet som både omfattes og
ikke omfattes av området for tjenesten av allmenn økonomisk
betydning, skal foretakets internregnskap angi atskilt
kostnadene og inntektene knyttet til tjenesten av allmenn
økonomisk betydning og kostnadene og inntektene for andre
tjenester, samt parametrene for fordeling av kostnader og
inntekter. Kostnadene knyttet til eventuell virksomhet utenfor
området for tjenesten av allmenn økonomisk betydning skal
omfatte alle direkte kostnader, et tilstrekkelig bidrag til felles
kostnader og en passende avkastning på kapitalen. Det skal
ikke gis noen godtgjøring for slike kostnader.

b) støttebeløpet som gis til foretaket hvert år.

10. Medlemsstatene skal kreve at det berørte foretak
tilbakebetaler eventuell utbetalt overkompensasjon.

Artikkel 7
Innsyn
For godtgjøring over 15 millioner euro som gis til et foretak
som også utøver virksomhet som ikke omfattes av området for
tjenesten av allmenn økonomisk betydning, skal den berørte
medlemsstat offentliggjøre følgende opplysninger på internett
eller på annen egnet måte:

a) tildelingsdokumentet eller et sammendrag som omfatter
opplysningene nevnt i artikkel 4,

Artikkel 8
Tilgang til opplysninger
Medlemsstatene skal i hele tildelingsperioden og i minst ti år
fra tildelingsperioden utløper ha tilgjengelig alle opplysninger
som er nødvendige for å fastslå om godtgjøringen som er gitt,
er forenlig med denne beslutning.

Etter skriftlig anmodning fra Kommisjonen skal medlemsstatene
gi Kommisjonen alle opplysninger Kommisjonen anser som
nødvendige for å fastslå om gjeldende godtgjøringsordninger
er forenlige med denne beslutning.

Artikkel 6
Kontroll med overkompensasjon

Artikkel 9

1. Medlemsstatene skal sikre at godtgjøring som gis for
utførelsen av tjenester av allmenn økonomisk betydning,
oppfyller kravene fastsatt i denne beslutning, og særlig
at foretaket ikke mottar høyere godtgjøring enn beløpet
som er fastsatt i samsvar med artikkel 5. De skal framlegge
dokumentasjon på anmodning fra Kommisjonen. De skal foreta
eller sørge for at det foretas regelmessige kontroller minst hvert
tredje år i tildelingsperioden og når nevnte periode utløper.

Rapportering

2. Dersom et foretak har mottatt godtgjøring som overstiger
beløpet fastsatt i samsvar med artikkel 5, skal medlemsstaten
kreve at det berørte foretak tilbakebetaler eventuell utbetalt
overkompensasjon. Parametrene for beregning av framtidig
godtgjøring skal ajourføres. Dersom overkompensasjonen
( 1)

EUT C 14 av 19.1.2008, s. 6.

Hver medlemsstat skal hvert annet år oversende Kommisjonen
en rapport om gjennomføringen av denne beslutning.
Rapportene skal gi en detaljert oversikt over anvendelsen av
denne beslutning i forbindelse med de ulike tjenestekategoriene
nevnt i artikkel 2 nr. 1, herunder

a) en beskrivelse av anvendelsen av denne beslutning på
tjenester som omfattes av dens virkeområde, herunder
intern virksomhet,

b) det samlede støttebeløpet som gis i samsvar med denne
beslutning, inndelt etter støttemottakernes økonomiske
sektor,
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c) opplysninger om anvendelsen av denne beslutning i
forbindelse med en bestemt type tjeneste har resultert i
vanskeligheter for eller klager fra tredjemenn,
og
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unntatt fra meldingsplikten i samsvar med vedtak 2005/842/
EF, men som oppfyller vilkårene i denne beslutning, skal
være forenlig med det indre marked og unntas fra kravet
om forhåndsmelding.
Artikkel 11

d) eventuelle andre opplysninger om anvendelsen av denne
beslutning som Kommisjonen krever, og som skal angis i
god tid før rapporten skal framlegges.

Oppheving
Vedtak 2005/842/EF oppheves.
Artikkel 12

Den første rapporten skal framlegges innen 30. juni 2014.
Artikkel 10

Ikrafttredelse
Denne beslutning trer i kraft 31. januar 2012.

Overgangsbestemmelser

Artikkel 13

Denne beslutning får anvendelse på individuell støtte og
støtteordninger på følgende måte:

Adressater

a) Enhver støtteordning som er iverksatt før denne beslutning
trer i kraft og som er forenlig med det indre marked og
unntatt fra meldingsplikten i samsvar med vedtak 2005/842/
EF, skal fortsatt være forenlig med det indre marked og
unntas fra meldingsplikten i en periode på ytterligere to år.

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 20. desember 2011.

b) Enhver støtte som er iverksatt før denne beslutning trer i
kraft og som ikke er forenlig med det indre marked eller

________________________

For Kommisjonen
Joaquín ALMUNIA
Visepresident
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2016/EØS/47/102

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1251/2011
av 30. november 2011

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF, 2004/18/EF og 2009/81/EF med
hensyn til terskelverdiene som skal anvendes ved framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

av avtalen, tilpasses. Samtidig bør terskelverdiene
fastsatt ved direktiv 2009/81/EF tilpasses de endrede
terskelverdiene fastsatt i artikkel 16 i direktiv 2004/17/
EF.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/
EF av 31. mars 2004 om samordning av framgangsmåtene ved
tildeling av kontrakter innenfor vann- og energiforsyning,
transport og posttjenester(1), særlig artikkel 69,
under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/18/
EF av 31. mars 2004 om samordning av framgangsmåtene
ved tildeling av offentlige bygge- og anleggskontrakter,
kontrakter om offentlige varekjøp og kontrakter om offentlig
tjenesteyting(2), særlig artikkel 78,
under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/81/
EF av 13. juli 2009 om samordning av framgangsmåtene ved
oppdragsgiveres eller offentlige oppdragsgiveres tildeling av
visse bygge- og anleggskontrakter, varekontrakter og tjenestekontrakter på forsvars- og sikkerhetsområdet og om endring av
direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF(3), særlig artikkel 68, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

Ved rådsbeslutning 94/800/EF av 22. desember 1994
om inngåelse på vegne av Det europeiske fellesskap, på
områder som faller inn under dets myndighet, av avtalene
som ble oppnådd i Uruguay-rundens multilaterale
forhandlinger (1986–1994)(4), godkjente Rådet avtalen
om offentlige innkjøp (heretter kalt «avtalen»). Avtalen
bør anvendes på alle kontrakter om innkjøp med
en verdi som minst tilsvarer beløpene (heretter kalt
«terskelverdier») fastsatt i avtalen og uttrykt i spesielle
trekkrettigheter.
Et av målene med direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF
er å gjøre det mulig for oppdragsgivere og offentlige
oppdragsgivere som anvender direktivene, samtidig å
overholde forpliktelsene fastsatt i avtalen. For å oppnå
dette er det nødvendig å tilpasse de terskelverdiene som er
fastsatt ved disse direktivene for offentlige kontrakter som
også omfattes av avtalen, slik at de tilsvarer motverdien i
euro av terskelverdiene fastsatt i avtalen, avrundet ned til
nærmeste tusen.
Av konsekvenshensyn bør også terskelverdiene fastsatt
i direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF som ikke omfattes

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 319 av 2.12.2011, s. 43, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 67/2012 av 30. mars 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVI (Offentlig innkjøp), se EØS-tillegget til
Den europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 58.
(1) EUT L 134 av 30.4.2004, s. 1.
(2) EUT L 134 av 30.4.2004, s. 114.
(3) EUT L 216 av 20.8.2009, s. 76.
(4) EFT L 336 av 23.12.1994, s. 1.

4)

Direktiv 2004/17/EF, 2004/18/EF og 2009/81/EF bør
derfor endres.

5)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Den rådgivende komité for offentlige
kontrakter —

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
I direktiv 2004/17/EF gjøres følgende endringer:
1) I artikkel 16 gjøres følgende endringer:
a) I bokstav a) erstattes beløpet «387 000 euro» med
«400 000 euro».
b) I bokstav b) erstattes beløpet «4 845 000 euro» med
«5 000 000 euro».
2) I artikkel 61 gjøres følgende endringer:
a) I nr. 1 erstattes beløpet «387 000 euro» med «400 000
euro».
b) I nr. 2 erstattes beløpet «387 000 euro» med «400 000
euro».
Artikkel 2
I direktiv 2004/18/EF gjøres følgende endringer:
1) I artikkel 7 gjøres følgende endringer:
a) I bokstav a) erstattes beløpet «125 000 euro» med
«130 000 euro».
b) I bokstav b) erstattes beløpet «193 000 euro» med
«200 000 euro».
c) I bokstav c) erstattes beløpet «4 845 000 euro» med
«5 000 000 euro».
2) I artikkel 8 første ledd gjøres følgende endringer:
a) I bokstav a) erstattes beløpet «4 845 000 euro» med
«5 000 000 euro».
b) I bokstav b) erstattes beløpet «193 000 euro» med
«200 000 euro».
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3) I artikkel 56 erstattes beløpet «4 845 000 euro» med
«5 000 000 euro».
4) I artikkel 63 nr. 1 første ledd erstattes beløpet «4 845 000
euro» med «5 000 000 euro».
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c) I bokstav c) erstattes beløpet «193 000 euro» med
«200 000 euro».
Artikkel 3
I artikkel 8 i direktiv 2009/81/EF gjøres følgende endringer:
1) I bokstav a) erstattes beløpet «387 000 euro» med «400 000
euro».

5) I artikkel 67 nr. 1 gjøres følgende endringer:
a) I bokstav a) erstattes beløpet «125 000 euro» med
«130 000 euro».
b) I bokstav b) erstattes beløpet «193 000 euro» med
«200 000 euro».

2) I bokstav b) erstattes beløpet «4 845 000 euro» med
«5 000 000 euro».
Artikkel 4
Denne forordning trer i kraft 1. januar 2012.

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

Utferdiget i Brussel, 30. november 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President

______________
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2016/EØS/47/103

av 12. mai 2010
om bruk av en harmonisert metode for klassifisering og rapportering av forbrukerklager og
-forespørsler
(2010/304/EU)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

4)

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte, særlig artikkel 292, og

ut fra følgende betraktninger:

1)

Det europeiske råd har i formannskapets konklusjoner
av 14. desember 2007 uttrykt sin tilfredshet med
evalueringen av det felles marked, der det oppfordres til
at det utformes politikk og regelverk på unionsplan med
sikte på å gi forbrukerne i det indre marked en bedre
forståelse av markedsresultatene, ved at det utvikles
verktøyer og indikatorer for f.eks. forbrukerklager.

2)

Europaparlamentet har i sin resolusjon av 18. november
2008 om resultattavlen for forbrukermarkedene invitert
Kommisjonen og medlemsstatene til å arbeide for en
harmonisering av systemene for klassifisering av klager
som benyttes av vedkommende myndigheter og relevante
forbrukerhjelptjenester i medlemsstatene, og å opprette
en database for forbrukerklager på unionsplan. I sin
resolusjon av 9. mars 2010 om forbrukervern oppfordret
Europaparlamentet alle klageorganer til å vedta den
harmoniserte metoden for klassifisering og rapportering
av forbrukerklager som Kommisjonen har foreslått.

3)

I kommisjonsmelding av 13. mars 2007 med tittelen «EU
Consumer Policy strategy 2007-2013 — Empowering
consumers, enhancing their welfare, effectively protecting
them» (1) er det fastsatt at et av de prioriterte områdene
bør være bedre overvåking av forbrukermarkeder og
nasjonal forbrukerpolitikk, herunder utvikling av et
verktøy for overvåking av forbrukerklager.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 136 av 2.6.2010, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 68/2012 av 30. mars 2012 om endring
av EØS-avtalens vedlegg XIX (Forbrukervern), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 59.
(1) KOM(2007) 99 endelig utgave.

I henhold til artikkel 16 i europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 2006/2004 av 27. oktober 2004
om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med
ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning
(forordningen om forbrukervernsamarbeid)(2), skal
medlemsstatene i samarbeid med Kommisjonen utvikle
en felles ramme for klassifisering av forbrukerklager.
For dette formål er det hensiktsmessig å innføre en
harmonisert metode for klassifisering og rapportering
av forbrukerklager til Kommisjonen, som skal benyttes
av klagebehandlingsorganer i Unionen. For bedre
å kunne overvåke hvordan markedet virker, er det
hensiktsmessig å utvide en slik metode til også å omfatte
forbrukerforespørsler.

UTFORMET DENNE REKOMMANDASJON:

1. Klagebehandlingsorganer,
særlig
medlemsstatenes
forbrukermyndigheter,
forbrukerorganisasjoner,
reguleringsmyndigheter, organer for alternativ tvisteløsning, klagenemnder, uavhengige ombud opprettet
av offentlige myndigheter, uavhengige tjenester
av ombudstypen opprettet av næringsdrivende og
næringslivets egne kontrollorganer, bør gjennomføre denne
rekommandasjon i samsvar med nr. 2–9 nedenfor og de
fortrolighetskrav de måtte være underlagt, i tilknytning til
all kommersiell reklame rettet mot forbrukere og til salgsog servicekontrakter for varer og tjenester som er inngått
mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. I denne rekommandasjon menes med:

a) «forbruker» enhver fysisk person som opptrer for
formål som faller utenfor vedkommendes nærings-,
forretnings-, håndverks- eller yrkesvirksomhet,
(2)

EUT L 364 av 9.12.2004, s. 1.
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b) «forbrukerklage» en påstand om utilfredshet med
en bestemt næringsdrivende fra en forbruker til et
klagebehandlingsorgan, i tilknytning til markedsføring,
salg eller levering av en vare eller en tjeneste, bruk av
en vare eller en tjeneste eller ettersalgstjeneste,
c) «forbrukerforespørsel» en anmodning om informasjon
eller råd, men ikke en klage, fra en forbruker til et
klagebehandlingsorgan, i tilknytning til markedsføring,
salg eller levering av en vare eller en tjeneste, bruk av
en vare eller en tjeneste eller ettersalgstjeneste,
d) «næringsdrivende» enhver fysisk eller juridisk
person som i tilknytning til markedsføring, salg eller
levering av en vare eller en tjeneste, opptrer for formål
som gjelder vedkommendes nærings-, forretnings-,
håndverks- eller yrkesvirksomhet, samt enhver som
opptrer i vedkommendes navn eller på vedkommendes
vegne,
e) «klagebehandlingsorgan» ethvert organ som har ansvar
for å samle inn forbrukerklager, eller som forsøker
å løse klagesaker eller gir råd eller informasjon til
forbrukere om klager eller forespørsler, som opptrer
som tredjemann ved klager på eller forespørsler om
en næringsdrivende fra en forbruker; dette omfatter
ikke forbrukerklagebehandlingordninger som drives av
næringsdrivende og tar seg av forespørsler og klager
direkte med forbrukeren, eller ordninger som yter
klagebehandlingstjenester drevet av eller på vegne av
en næringsdrivende.
3. Det anbefales at klagebehandlingsorganer minst samler inn
og registrerer følgende opplysninger:
a) Følgende generelle opplysninger i samsvar med
datafeltene i avsnitt A del I i vedlegget for klager:
i) forbrukerens stat,
ii) den næringsdrivendes stat,
iii) klagebehandlingsorganets navn,
iv) grunnen til at forbrukeren tok kontakt, idet det
skilles mellom klager og forespørsler,
v) dato for mottak av klagen eller forespørselen,
vi) salgsmetode, unntatt underkategoriene 61.1–61.15,
b) sektorinformasjon i samsvar med avsnitt B i vedlegget,
minst på nivå 2 for klager,
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c) informasjon om klagetype i samsvar med avsnitt C i
vedlegget, minst på nivå 1 for klager.
4. Klagebehandlingsorganer oppfordres til å innhente og
registrere følgende tilleggsopplysninger:
a) informasjon om salgsmetode, underkategori 61.1–
61.15 i samsvar med avsnitt A del I i vedlegget for
klager,
b) følgende generelle opplysninger i samsvar med
datafeltene i avsnitt A del II i vedlegget for klager:
i) reklamemetode,
ii) betalingsmiddel,
iii) den næringsdrivendes navn,
iv) transaksjonens verdi,
v) forbrukerens tap,
c) informasjon om klagetype i samsvar med avsnitt C i
vedlegget, på nivå 2 for klager,
d) informasjon om forespørsler.
5. Klagebehandlingsorganer kan innhente opplysninger som
er mer detaljerte enn de nivåene som er beskrevet i nr. 3 og
4, forutsatt at dette er i samsvar med datafeltene beskrevet
i de nevnte punktene.
6. Klagebehandlingsorganer bør hvert år rapportere
alle opplysninger omhandlet i nr. 3 til Kommisjonen.
Opplysningene bør rapporteres så snart som mulig etter
utløpet av hvert kalenderår.
7. Klagebehandlingsorganer oppfordres til hvert år å
rapportere til Kommisjonen alle opplysninger omhandlet i
nr. 4, med unntak av opplysninger om den næringsdrivendes
navn, som omhandlet i nr. 4 bokstav b) iii). Opplysningene
bør rapporteres så snart som mulig etter utløpet av hvert
kalenderår.
8. Klagebehandlingsorganer bør rapportere opplysninger i
henhold til nr. 6 og 7 på en måte som gjør at de registrerte
opplysningene kan identifiseres separat for hver enkelt klage,
slik at opplysninger fra flere klagebehandlingsorganer kan
sammenstilles og offentliggjøres av Kommisjonen på en
måte som tillater sammenligninger mellom alle datafeltene
som omfattes av denne rekommandasjonen.
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9. I tilfeller der det blir behandlet personopplysninger, skal dette skje i samsvar med nasjonal
lovgivning som innarbeider 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), eller eventuelt i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.
45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger
i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger(2). Prinsippet om
begrensning av opplysninger, dvs. at det bare behandles opplysninger som er strengt nødvendige
for å rapportere forbrukerklager og -forespørsler (nr. 1), bør få anvendelse. Personopplysninger i
forbrukerklager og -forespørsler bør om mulig anonymiseres.

Utferdiget i Brussel, 12. mai 2010.

For Kommisjonen
John DALLI
Medlem av Kommisjonen
______

(1)
(2)

EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31.
EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1.
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VEDLEGG

AVSNITT A
ALMINNELIGE OPPLYSNINGER
Del I: Anbefalte opplysninger og felter
1.

Forbrukerens stat
Staten der forbrukeren er bosatt:

2.

11 Belgia

22 Kypros

33 Slovenia

12 Bulgaria

23 Latvia

34 Slovakia

13 Tsjekkia

24 Litauen

35 Finland

14 Danmark

25 Luxembourg

36 Sverige

15 Tyskland

26 Ungarn

37 Det forente kongerike

16 Estland

27 Malta

38 Island

17 Irland

28 Nederland

39 Liechtenstein

18 Hellas

29 Østerrike

40 Norge

19 Spania

30 Polen

41 Sveits

20 Frankrike

31 Portugal

42 Annen

21 Italia

32 Romania

43 Ukjent

Den næringsdrivendes stat(1)
Den stat der den næringsdrivende er etablert:
11 Belgia

23 Latvia

34 Slovakia

12 Bulgaria

24 Litauen

35 Finland

13 Tsjekkia

25 Luxembourg

36 Sverige

14 Danmark

26 Ungarn

37 Det forente kongerike

15 Tyskland

27 Malta

38 Island

16 Estland

28 Nederland

39 Liechtenstein

17 Irland

29 Østerrike

40 Norge

18 Hellas

30 Polen

41 Sveits

19 Spania

31 Portugal

42 Annen

20 Frankrike

32 Romania

43 Ukjent

21 Italia

33 Slovenia

44 Ikke relevant

22 Kypros
3.

Klagebehandlingsorganets navn
31 Fritekst

4.

Grunn til at forbrukeren tok kontakt
41 Klage

5.

42 Forespørsel

Dato da forbrukeren tok kontakt
Den dato da klagen eller forespørselen først ble registrert av klagebehandlingsorganet:
51 ÅÅÅÅ-MM-DD

(1)

Når det gjelder lufttransport i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 261/2004 av 11. februar 2004 om fastsettelse av felles regler for erstatning og assistanse til passasjerer ved nektet ombordstigning og ved innstilte eller vesentlig forsinkede
flyginger (EUT L 46 av 17.2.2004, s. 1), er relevant stat den medlemsstat som er vedkommende myndighet for hendelser knyttet til
alle flyginger fra lufthavner på vedkommende stats territorium, og for flyginger gjennomført av luftfartsselskaper i EU fra tredjestater til slike lufthavner.
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6.

Salgsmetode
Dette er den salgsmetoden som ble benyttet til å utføre transaksjonen:
61 Ansikt til ansikt. Sted der transaksjonen fant sted, herunder butikker:
61.1

Supermarked, stormarked

61.2

Lavprisbutikk

61.3

Varehus

61.4

Utsalgssted i detaljhandelskjede

61.5

Detaljhandelsforretning

61.6

Liten butikk, liten forretning

61.7

Grønnsakhandel, nattåpen butikk

61.8

Gatemarked, gårdsbutikk

61.9

Bensinstasjon

61.10 Kontor (omfatter også banker og andre finansinstitusjoner)
61.11 Reisebyrå, turoperatør
61.12 Sykehus, klinikk, legemottak
61.13 Skole
61.14 Idretts- og fritidsanlegg
61.15 Andre forretningssteder
62 Fjernsalg (f.eks. per telefon, post), unntatt e-handel, mobilhandel og auksjoner på Internett
63 E-handel, unntatt mobilhandel og auksjoner på internett
64 Mobilhandel
65 Marked, messe
66 Auksjoner
67 Auksjoner på Internett
68 Salg utenfor den næringsdrivendes lokaler (utenfor faste forretningslokaler)
69 Andre salgsmetoder
70 Ukjent
71 Ikke relevant
Del II: Ytterligere opplysninger og felter
7.

Reklamemetode
Metoden som benyttes til å reklamere for varen eller tjenesten overfor forbrukeren:
71 Ansikt til ansikt
72 Per telefon
73 Tekstmelding
74 Audiovisuell reklame (TV osv.)
75 Trykksak (avis, brosjyre, løpeseddel osv.)
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76 Internett (nettsted)
77 E-post
78 Radio
79 Utendørs (stasjonær reklame, på f.eks. reklametavler eller mobil reklame, på f.eks. kjøretøyer)
80 Annet
81 Ukjent
82 Ikke relevant
8.

Betalingsmiddel
Det betalingsmiddel som ble benyttet til å utføre transaksjonen:
81 Kontant
82 Debetkort
83 Kredittkort
84 Sjekker, kuponger eller reisesjekker i papir
85 Kreditoverføring
86 Direkte debitering
87 Elektroniske penger
88 Pengeoverføring
89 Forhåndsbetalt kort
90 Betaling via mobiltelefon (f.eks. SMS)
91 Annet
92 Ukjent
93 Ikke relevant

9.

Den næringsdrivendes navn
Navn på den næringsdrivende som forbrukerklagen er knyttet til:
91 Fritekst

92 Ukjent

10. Valuta
101 EUR

107 LVL

113 ISK

102 BGN

108 LTL

114 CHF

103 CZK

109 PLN

115 NOK

104 DKK

110 RON

116 USD

105 EEK

111 SEK

117 Annen

106 HUF

112 GBP

118 Ikke relevant

11. Transaksjonens verdi
Der dette er relevant, det beløpet som er betalt av forbrukeren for varen eller tjenesten:
111 Beløp (dette bør registreres i hele tall med to desimaler, f.eks. 10,50)
112 Ukjent
113 Ikke relevant
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12. Forbrukerens tap
Der dette er relevant, det økonomiske tapet som forbrukeren oppgir:
121 Beløp (dette bør registreres i hele tall med to desimaler, f.eks. 10,50)
122 Ukjent
123 Ikke relevant
AVSNITT B
SEKTORINFORMASJON(1)
Nivå 1 svarer f.eks. til «1. Forbruksvarer» eller «2. Allmenne forbrukertjenester».
Nivå 2 svarer f.eks. til «1.1. Næringsmidler — frukt og grønnsaker» eller «1.2. Næringsmidler — kjøtt».
Nivå 3 beskriver i detalj hva som omfattes av nivå 2, f.eks. «frisk, kjølt eller fryst frukt».
1.

Forbruksvarer
Beskrivelse / forklarende definisjon

1.1.

Næringsmidler — frukt og grønnsaker
Frukt:
–

frisk, kjølt eller fryst frukt,

–

tørket frukt, fruktskall, fruktkjerner, nøtter og spiselige frø,

–

konservert frukt og fruktbaserte produkter.

Omfatter ikke syltetøy, marmelade, kompott, gelé, fruktpuré og -mos (1.5); deler av planter konservert i sukker
(1.5); fruktjuicer og siruper (1.6).
Grønnsaker:
–

friske, kjølte, fryste eller tørkede grønnsaker dyrket for sine blader eller stilker (asparges, brokkoli, blomkål,
endiv, fennikel, spinat osv.), for sin frukt (eggplante (aubergine), agurk, mandelgresskar, grønn paprika,
gresskar, tomat osv.) og for sine røtter (rødbete, gulrot, løk, pastinakk, hagereddik, fôrnepe osv.),

–

friske eller kjølte poteter og andre knollvekster (maniok, arrowrot, kassava, søtpotet osv.),

–

konserverte eller bearbeidede grønnsaker og grønnsaksbaserte produkter,

–

produkter av knollvekster (mel, grovmel, flak, puré, chips og tynne skiver) herunder fryste artikler, f.eks.
pommes frites.

Omfatter oliven, hvitløk, belgfrukter, sukkermais; sjøfennikel og annen spiselig tang; sjampinjong og andre
spiselige sopper.
Omfatter ikke potetstivelse, tapioka, sago og andre stivelser (1.5); supper, sauser, buljong og kraft som
inneholder grønnsaker (1.5); urter (persille, rosmarin, timian osv.) og krydder (pepper, allehånde, ingefær osv.)
(1.5), frukt- og grønnsakjuicer (1.6).
1.2.

Næringsmidler — kjøtt
Omfatter
–

(1)

ferskt, kjølt eller fryst kjøtt av
–

storfe, svin, sau og geit,

–

fjørfe (kylling, and, gås, kalkun, perlehøns),

–

hare, kanin og vilt (antilope, dyr av hjortefamilien, villsvin, fasan, rype, due, vaktel osv.),

–

hest, muldyr, esel, kamel og lignende,

Kategoriene i dette avsnitt er basert på klassifikasjonen av individuelt konsum etter formål (COICOP), en referanseklassifisering
offentliggjort av FNs statistikkavdeling som benyttes av mange institusjoner, herunder Europakommisjonen, OECD og De forente
nasjoner til å klassifisere individuelt konsum etter formål.
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–

ferskt, kjølt eller fryst spiselig slakteavfall,

–

tørket, saltet eller røykt kjøtt og spiselig slakteavfall (f.eks. pølse, salami, bacon, skinke),

–

andre konserverte eller behandlede typer kjøtt og kjøttbaserte produkter (kjøtthermetikk, kjøttekstrakt, sjy,
kjøttpai osv.).

Omfatter kjøtt og spiselig slakteavfall av sjøpattedyr (f.eks. sel) og eksotiske dyr (kenguru, struts, alligator osv.);
dyr, herunder fjørfe, kjøpt levende for konsum som næringsmiddel.
Omfatter ikke smult og annet spiselig animalsk fett (1.5); supper, buljong og kraft som inneholder kjøtt (1.5).
1.3.

Næringsmidler — brød og kornprodukter
Omfatter
–

alle former for ris,

–

mais, hvete, bygg, havre, rug og andre kornprodukter i form av korn, mel eller grovmel,

–

brød og andre bakervarer (knekkebrød, kavring, ristet brød, kjeks, honningkake («gingerbread»),
vaffelkjeks, vafler, tebrød, muffins, horn, kaker, terte, pai, quiche, pizza osv.),

–

blandinger og deiger til framstilling av bakervarer,

–

alle former for pasta- og pizzaprodukter,

–

kornprodukter (maisflak («cornflakes»), havreflak osv.) og andre kornprodukter (malt, maltmel, maltekstrakt,
potetstivelse, tapioka, sago og andre former for stivelse),

–

andre brød- og kornprodukter.

Omfatter pastabaserte produkter framstilt med kjøtt, fisk, sjømat, ost, grønnsaker eller frukt.
Omfatter ikke kjøttpaier og fiskepaier (1.5), sukkermais (1.5).
1.4.

Næringsmidler — Funksjonell mat og næringsstoffer
Omfatter
–

1.5.

næringsmidler som på etikett, i presentasjon eller reklame hevder, påstår eller antyder at a) de har særlige
gunstige ernæringsmessige egenskaper, eller b) at det foreligger et forhold mellom næringsmidlene eller
en av deres bestanddeler og helse, eller c) at konsum av disse næringsmidlene i betydelig grad reduserer
risikoen for å utvikle sykdommer hos mennesker.

Næringsmidler — annet
Omfatter
–

fisk og skalldyr,

–

meierivarer (melk, ost og annet),

–

egg/eggprodukter,

–

olje, smult og annet spiselig animalsk og ikke-animalsk fett (smør, margarin, olivenolje, matolje),

–

barnemat,

–

urter og krydder,

–

nøtter/nøtteprodukter,

–

supper, sauser, buljong og kraft som inneholder kjøtt og grønnsaker,

–

ferdigretter,

–

tilsetningsstoffer,

–

sukker, syltetøy, honning, sjokolade og sukkervarer,

–

produkter til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov,

–

kosttilskudd,

–

øvrige næringsmidler.
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1.6.

Alkoholfrie drikker
Alkoholfrie drikker klassifisert her, er drikker som kan kjøpes i butikker, supermarkeder og på lignende steder,
bortsett fra på steder som omfattes av «fritidstjenester», f.eks. hoteller og annen ferieinnkvartering (6.1) og
restauranter og barer (6.5).
Omfatter
–

kaffe, te og kakao,

–

mineralvann,

–

leskedrikker,

–

frukt- og grønnsakjuicer,

–

siruper, konsentrater.

Omfatter ikke alkoholfrie drikker solgt på steder som inngår under «fritidstjenester», f.eks. hoteller og annen
ferieinnkvartering (6.1) og restauranter og barer (6.5).
1.7.

Alkoholholdige drikker
De drikker som er klassifisert her, omfatter drikker med lavt innhold av alkohol eller alkoholfrie varianter av
drikker som vanligvis inneholder alkohol, f.eks. alkoholfritt øl.
Omfatter
–

brennevin og likører,

–

vin,

–

øl.

Omfatter ikke alkoholholdige drikker solgt på steder som inngår under «fritidstjenester», f.eks. hoteller og
annen ferieinnkvartering (6.1) og restauranter og barer (6.5).
1.8.

Tobakk
Omfatter

1.9.

–

sigaretter; rulletobakk (løs tobakk) og sigarettpapir,

–

sigarer, pipetobakk, skråtobakk eller snus,

–

sigarettennere, brennstoff for sigarettennere, sigarettetuier, sigarklippere osv.

Klær (herunder skreddersydde varer) og skotøy
Omfatter
–

materialer til klær og klær for menn, kvinner, ungdom, barn (3–13 år) og spedbarn (0–2 år), enten konfeksjon
eller skreddersydd, i alle materialer (herunder lær, pels, plast og gummi), for hverdagsbruk, sport eller
arbeid,

–

all slags fottøy for menn, kvinner, ungdom, barn (3–13 år) og spedbarn (0–2 år), herunder sportsfottøy for
hverdags- eller fritidsbruk (sko for jogging, terrengløp, tennis, basketball, bruk i båt osv.),

–

deler til fottøy,

–

sytråd, strikkegarn og tilbehør for produksjon av klær, f.eks. hekter, knapper, trykknapper, glidelåser, bånd,
blonder, besetningsartikler osv.,

–

håndvesker, lommebøker, punger osv.

Omfatter ikke
–

møbelstoffer (1.11),

–

verneutstyr for sport, f.eks. beskyttende hodeplagg, redningsvester, boksehansker, kroppsbeskyttelse,
belter, støttebind osv.; spesialfottøy for bestemte typer sport (skistøvler, fotballstøvler, golfsko og annet
lignende fottøy utstyrt med skøytejern, hjul, pigger, knotter osv.); leggbeskyttere, beinskinner til cricket og
lignende beskyttende sportsbekledning (1.16),

–

reiseartikler; kofferter, reisevesker (1.16),

–

strømpevarer til medisinsk bruk, f.eks. elastiske strømper; ortopedisk skotøy (8.3).
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1.10. Varer for vedlikehold og forbedring av boliger
Omfatter
–

gjør-det-selv-materialer,

–

maling og veggkledning,

–

gjerder og boder,

–

motordrevet håndverktøy (f.eks. boremaskiner, motorsager),

–

ikke-elektrisk verktøy,

–

hageredskap/hageverktøy (ikke-elektrisk),

–

gressklippere.

Omfatter ikke husholdningsapparater (1.12 eller 1.13).
1.11. Innredning
Møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler for innendørs og utendørs bruk. Tepper og annet gulvbelegg,
boligtekstiler, glassvarer, servise og kjøkkenutstyr.
Omfatter
–

senger, sofaer, divaner, bord, stoler, skap, kommoder og bokhyller,

–

belysningsutstyr, f.eks. taklamper, gulvlamper, kuppellamper og nattbordlamper,

–

bilder, skulpturer og andre kunstgjenstander,

–

skjermbrett, foldevegger og andre møbler og utstyr,

–

rullegardiner, persienner mv.

–

hagemøbler,

–

speil, lysholdere og lysestaker,

–

møbelstoff, gardinmaterialer, gardiner, draperier, markiser, dørforheng og rullegardiner av stoff,

–

sengetøy og dekketøy,

–

andre boligtekstiler,

–

løse tepper, faste tepper, linoleum og annet gulvbelegg,

–

artikler av glass, krystall, keramikk og porselen som benyttes på bord, i kjøkken, baderom, toalett, kontor,
og som innendørs dekorasjonsartikler,

–

bestikk, kuvertartikler og sølvtøy,

–

ikke-elektriske kjøkkenredskaper av alle typer materialer, f.eks. gryter, kasseroller, trykkokere, stekepanner,
husholdningsvekter og andre slike mekaniske innretninger,

–

ikke-elektriske husholdningsartikler av alle typer materialer, f.eks. oppbevaringsbeholdere for brød, kaffe,
krydder osv., søppelbøtter, papirkurver, skittentøykurver, strykebrett, postkasser, tåteflasker, termosflasker
og kjølebokser.

Omfatter ikke
–

husholdningsapparater (1.12 eller 1.13),

–

klokker (1.26); veggtermometre og -barometre (1.26),

–

møbler for barn, f.eks. vugger, barnestoler og bærebagger samt sportsvogner (1.27).
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1.12. Større husholdningsapparater (herunder støvsugere og mikrobølgeovner)
Større, varige husholdningsapparater, elektriske eller ikke; omfatter eventuelt også levering, installasjon og
reparasjon.
Omfatter
–

komfyrer, koketopper, stekeovner og mikrobølgeovner,

–

kjøleskap, frysere og kombiskap,

–

vaskemaskiner, tørketromler, tørkeskap, oppvaskmaskiner, maskiner for stryking og pressing,

–

klimaanlegg, luftfuktere, faste og flyttbare varmeovner, varmtvannsberedere, ventilatorer og avtrekkshetter,

–

støvsugere, damprensemaskiner, tepperensemaskiner og maskiner for skuring, voksing og polering av gulv,

–

andre større husholdningsapparater, f.eks. pengeskap, symaskiner, strikkemaskiner, apparater for bløtgjøring
av vann osv.

1.13. Mindre husholdningsapparater (herunder kaffemaskiner og kjøkkenmaskiner)
Mindre, halv-varige elektriske husholdningsapparater, omfatter eventuelt også levering og reparasjon.
Omfatter
–

kjøkkenmaskiner, matblandemaskiner, frityrkokere,

–

kaffemaskiner, kaffekverner, kaffetraktere,

–

strykejern,

–

brødristere og griller, varmeplater,

–

saftpresser,

–

is- og sorbetmaskiner, yoghurtmaskiner,

–

vifter, varmetepper osv.

Omfatter ikke mindre ikke-elektriske husholdningsartikler og kjøkkenredskaper (1.11); elektriske apparater til
personlig pleie (1.24).
1.14. Elektroniske artikler (ikke IKT-artikler eller artikler for fritidsbruk)
Utstyr for mottak, opptak og avspilling av lyd og bilder (audio- og videosystemer); fotografisk og kinematografisk
utstyr og optiske instrumenter; opptaksmedier; omfatter eventuelt også levering, installasjon og reparasjon.
Omfatter
–

DVD-spillere og -opptakere,

–

videospillere og -opptakere,

–

fjernsynsapparater,

–

ikke-bærbare CD-spillere, hi-fi-anlegg, mediespillere,

–

bærbare CD-spillere, hi-fi-anlegg, mp3-spillere,

–

radioapparater, bilradioapparater (som selges separat), klokkeradioer, kombinerte radiosendere og
-mottakere, amatørradiomottakere og -sendere,

–

kameraer,

–

videokameraer,

–

fotoutstyr,

–

CD- og DVD-plater (tomme),

–

audio- og videobånd (tomme),

–

kalkulatorer, herunder lommekalkulatorer,

–

ueksponert film, kassetter og plater for fotografisk og kinematografisk bruk.
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Omfatter ikke programvare til videospill (1.16); spillkonsoller/datamaskiner for videospill som kobles til et
fjernsynsapparat (1.16), forhåndsinnspilte bånd, kassetter, videokassetter, disketter og CD-ROM-plater for
båndopptakere, kassettopptakere, videoopptakere og personlige datamaskiner (1.16).
1.15. Informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT) varer
IKT-varer er artikler som enten er ment å utføre elektronisk informasjonsbehandling og kommunikasjon,
herunder overføring og visning, eller som benytter elektronisk behandling til å oppdage, måle og/eller registrere
fysiske fenomener, eller til å kontrollere en fysisk prosess; omfatter eventuelt også levering, installasjon og
reparasjon.
Omfatter
–

personlige datamaskiner, selvbygde datamaskiner og tilbehør til disse,

–

skrivere og skannere,

–

spillkonsoller,

–

bærbare spillkonsoller,

–

programvare og oppdateringer av programvare for datamaskiner,

–

bærbare datamaskiner («laptop» eller «notebook») og nettbrett med tastatur,

–

personlige digitale assistenter («PDA-er») og smarttelefoner,

–

programvare (i fysisk eller nedlastet form),

–

mobile og faste telefonenheter, telefaksmaskiner, telefonsvarere,

–

modemer og dekodere,

–

GPS-systemer («global positioning systems»).

Omfatter ikke utstyr for mottak, opptak og avspilling av lyd og bilder (1.14); programvare til videospill (1.16).
1.16. Fritidsartikler (sportsutstyr, musikkinstrumenter osv.)
Spill, leketøy og andre artikler for idrett, hobby, camping og friluftsliv, samt reparasjon av slike artikler. Omfatter
også varige forbruksvarer for fritidsbruk samt forhåndsinnspilte medier (CD-plater, DVD-plater).
–

forhåndsinnspilte bånd, kassetter, videokassetter, disketter og CD-ROM-plater for båndopptakere,
kassettopptakere, videoopptakere og personlige datamaskiner,

–

kortspill, sjakksett og lignende,

–

leketøy av alle slag, herunder dukker, myke leker, lekebiler og -tog, to- og trehjuls lekesykler, lekebyggesett,
puslespill, modelleire, elektroniske spill, masker, forkledninger, morosaker, festartikler, fyrverkeri og
raketter, girlandere og juletrepynt,

–

artikler for frimerkesamlere (brukte eller stemplede frimerker, frimerkealbum osv.), andre artikler for
samlere (mynter, medaljer, mineraler, zoologiske og botaniske eksemplarer osv.) og andre verktøyer og
artikler som er nødvendig for hobbyer,

–

gymnastikk-, trenings- og sportsutstyr som baller, nett, racketer, køller, ski, golfkøller, sabler, staver, vekter,
diskoser, kroppsbyggingsutstyr,

–

fallskjermer og annet utstyr for fallskjermhopping,

–

kikkerter, mikroskoper, teleskoper og kompasser,

–

skytevåpen og ammunisjon for jakt, sport og selvforsvar,

–

fiskestenger og annet fiskeutstyr,
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–

utstyr for strandspill og andre utendørsspill som kulespill, krokket, frisbee, volleyball og oppblåsbare båter,
flåter og svømmebassenger,

–

campingmøbler og -utstyr som telt og tilbehør, soveposer, ryggsekker, luftmadrasser og pumper til slike,
campingovner og -griller,

–

større artikler for spill og sport som kanoer, kajakker, seilbrett, dykkeutstyr og golfbiler, seilfly, hangglidere
og varmluftballonger,

–

musikkinstrumenter i alle størrelser, herunder elektroniske musikkinstrumenter, f.eks. pianoer, orgler,
fioliner, gitarer, trommer, trompeter, klarinetter, fløyter, blokkfløyter, munnspill osv.,

–

biljardbord, bordtennisbord, flipperspillmaskiner, spilleautomater osv.,

–

programvare til videospill; spillkonsoller/datamaskiner for videospill som kan kobles til et fjernsynsapparat;
kassetter og CD-ROM-plater for videospill,

–

spesialfottøy for bestemte typer sport (skistøvler, fotballstøvler, golfsko og annet fottøy utstyrt med
skøytejern, hjul, pigger, knotter osv.); beskyttende sportshodeplagg, annet verneutstyr for sport, f.eks.
redningsvester, boksehansker, kroppsbeskyttelse, leggbeskyttere, beinskinner til cricket og annen lignende
beskyttende sportsbekledning,

–

reiseartikler: kofferter, reisevesker,

Omfatter ikke
–

hagemøbler (1.11),

–

kjøretøyer trukket av hest eller ponni og tilhørende utstyr innkjøpt for privat transport (1.19),

–

motorsykkel- og sykkelhjelmer (1.20),

–

hester og ponnier (1.23).

1.17. Nye biler
Denne kategorien omfatter nye kjøretøyer utformet og konstruert for transport av passasjerer, med høyst åtte
seter i tillegg til førersetet. Dette omfatter nye personbiler og stasjonsvogner.
Omfatter ikke reservedeler og tilbehør (1.20); smøremidler (1.21); vedlikehold, reparasjon eller montering (2.9).
1.18. Brukte biler
Denne kategorien omfatter brukte motorvogner for transport av passasjerer, og omfatter brukte personbiler,
minibusser og stasjonsvogner.
Omfatter ikke reservedeler og tilbehør (1.20); smøremidler (1.21); vedlikehold, reparasjon eller montering (2.9).
1.19. Andre transportmidler for privat bruk
Omfatter
–

nye og brukte motorsykler, sykler, mopeder, scootere, firehjuls motorsykler, og kjøretøyer som trekkes av
dyr,

–

båter, utenbordsmotorer, vannscootere, seil, rigg og overbygninger,

–

kjøretøyer trukket av hest eller ponni, og tilhørende utstyr (seletøy, bissel, tøyler, saler osv.),

–

campingbiler, campingvogner og tilhengere,

–

campingbiler, campingvogner osv.,

–

snøscootere,

–

tilhengere.

Omfatter ikke leie av garasje eller parkeringsplass som ikke er direkte knyttet til en bolig (5.6); anlegg for
innkreving av bompenger (broer, tunneler, ferger, motorveier) og parkometre (5.6); leie av bil med eller uten
fører (5.7), kjøretimer (9.2).
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1.20. Reservedeler og tilbehør for kjøretøyer og andre transportmidler for privat bruk
Omfatter
–

dekk (nye, brukte eller regummierte), innerslanger, tennplugger, batterier, støtdempere, filtre, pumper og
andre reservedeler eller annet tilbehør for transportmidler for privat bruk,

–

produkter som er spesielt beregnet på rengjøring og vedlikehold av transportmidler for privat bruk, f.eks.
maling, rengjøringsmidler for krom, tetningsmidler og poleringsmidler,

–

overtrekk for biler, motorsykler osv.,

–

motorsykkel- og sykkelhjelmer.

Omfatter ikke bilradioer som selges separat (1.14); barneseter for biler (1.27); ikke-spesifikke produkter for
rengjøring og vedlikehold, f.eks. destillert vann, svamper, kluter av semsket lær, vaskemidler osv. (1.28);
montering av reservedeler og tilbehør, vask og polering av karosseri (2.9).
1.21. Drivstoff og smøremidler for kjøretøyer og andre transportmidler for privat bruk
Omfatter
–

olje, smøremidler, bremsevæsker og girolje, kjølemidler og tilsetningsstoffer,

–

drivstoff, f.eks. bensin, diesel, flytende petroleumsgass (LPG), biodrivstoffer og alkohol.

1.22. Bøker, magasiner, aviser, papirvarer (unntatt postombæring)
Omfatter
–

bøker, herunder atlaser, ordbøker, leksika, lærebøker, reisehåndbøker og partiturer,

–

aviser, magasiner og andre tidsskrifter,

–

kataloger og reklamemateriell,

–

plakater, postkort med og uten bilde, kalendere,

–

gratulasjonskort og visittkort, kort med hilsener og meldinger,

–

kart og globuser,

–

skriveunderlag, konvolutter, regnskapsbøker, notisbøker, dagbøker osv.,

–

penner, blyanter, fyllepenner, kulepenner, tusjpenner, blekk, viskelær, blyantspissere osv.,

–

stensiler, karbonpapir, fargebånd til skrivemaskiner, stempelputer, rettelakk osv.,

–

papirhullemaskiner, papirkniver, papirsakser, lim og klebemidler for kontorbruk, stiftemaskiner og stifter,
binders, tegnestifter osv.,

–

tegne- og malematerialer, f.eks. lerret, papir, kartong, maling, fargestifter, oljestifter og pensler,

–

undervisningsmateriell, f.eks. skrivebøker, regnestaver, geometriinstrumenter, tavler, kritt og pennaler.

Omfatter ikke frimerkealbum (1.16); postombæring, frankerte postkort og aerogrammer (4.1).
1.23. Kjæledyr og artikler for kjæledyr
Omfatter
–

kjæledyr, fôrvarer til kjæledyr, veterinærpreparater og pleieprodukter for kjæledyr, halsbånd, kobbel,
hundehus, fuglebur, akvarier osv.,

–

hester og ponnier.

Omfatter ikke tjenester for kjæledyr (2.13).
1.24. Elektriske apparater til personlig pleie
Omfatter
–

elektriske barbermaskiner og hårklippere, håndholdte hårtørkere og tørkehjelmer, krølltenger og kammer
for hårstyling, høyfjellssoler, elektriske tannbørster og andre elektriske apparater for tannhygiene osv.
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1.25. Kosmetikk og toalettartikler for personlig pleie
Omfatter
–

artikler for personlig hygiene: toalettsåpe, medisinsk såpe, renseoljer og rensemelk, barbersåpe, barberkrem
og -skum, tannpasta osv.,

–

produkter for skjønnhetspleie, f.eks. neglelakk, sminke og produkter til fjerning av sminke, hårlotion,
etterbarberingsartikler, solbeskyttelsesmidler, parfymer og eau de toilette, deodoranter, badeprodukter osv.,

–

ikke-elektriske apparater for personlig pleie, f.eks. barberhøvler, hårklippere og blader til disse, sakser,
kammer, barberkoster, hårbørster, tannbørster, neglebørster, personvekter osv.,

–

andre artikler for personlig pleie og personlig hygiene, f.eks. papirlommetørkler, bomull, vattpinner,
svamper osv.

1.26. Smykker, sølvtøy, klokker, ur og tilbehør
Omfatter
–

edelsteiner og edle metaller og smykker laget av slike steiner og metaller,

–

artikler av sølv og gull,

–

bijouteri, mansjettknapper og slipsnåler,

–

klokker, ur, stoppeklokker, vekkerur, reiseur,

–

solbriller,

–

paraplyer og parasoller, vifter, nøkkelringer,

–

veggtermometre og -barometre.

Omfatter ikke vesker for personlige artikler, attachékoffferter, håndvesker, lommebøker, punger osv. (1.9);
klokkeradioer (1.14).
1.27. Artikler for spedbarn- og barnepleie
Omfatter
–

barnevogner og sportsvogner,

–

produkter for spedbarnspleie (f.eks. spedbarnsbleier, tåteflasker),

–

bærebagger,

–

vugger,

–

barnestoler,

–

barnesenger og barneseter for bil,

–

bæremeiser og bæreseler.

Omfatter ikke spedbarns-/barnemat (1.5), barneklær (1.9).
1.28. Rengjørings- og vedlikeholdsprodukter, rengjøringsartikler og ikke-varige husholdningsartikler
Omfatter
–

rengjørings- og vedlikeholdsprodukter som vaskepulver, flytende vaskemidler, rengjøringsmidler,
bløtgjøringsmidler, mykningsmiddel, voks, pussemidler, farger, desinfeksjonsmidler, insektmidler,
soppdrepende midler og destillert vann,

–

rengjøringsartikler, f.eks. koster, skrubbebørster, støvbrett og støvkoster, støvkluter, kjøkkenhåndklær,
gulvkluter, svamper,

–

papirprodukter, f.eks. filtre, bordduker og servietter, kjøkkenpapir, støvsugerposer og pappservise, herunder
aluminiumsfolie og søppelposer av plast,

–

andre ikke-varige husholdningsartikler, f.eks. fyrstikker, lys, lampeveker, denaturert sprit, knappenåler,
synåler, spiker, skruer, muttere, stifter, skiver, lim og klebebånd for husholdningsbruk, hyssing og
gummihansker,

–

skopussemiddel, skokrem og andre artikler for rengjøring av sko.

Omfatter ikke papirlommetørklær, såper, svamper og andre produkter for personlig hygiene (1.25).
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2.

Allmenne forbrukertjenester
Beskrivelse / forklarende definisjon

2.1.

Tjenester knyttet til fast eiendom
Omfatter

2.2.

–

tjenester som ytes av eiendomsmeklere, eiendomsforvaltere og utleiebyråer,

–

verdsetting av bolig, tjenester knyttet til overdragelse av fast eiendom osv.,

–

salgstransaksjoner for nye eller brukte boliger,

–

salg av grunn.

Oppføring av nye boliger
Omfatter
–

2.3.

oppføring av nye boliger.

Tjenester knyttet til vedlikehold og forbedring av boliger
Vedlikehold, forbedring og reparasjon av boliger.
Omfatter
–

taktekking,

–

interiørarbeid, gulvlegging, snekkerarbeider, malerarbeider, veggkledning,

–

rørlegging,

–

sentralvarme,

–

elektrikertjenester og el-installasjoner,

–

murarbeid,

–

glassarbeid,

–

hagearbeid, trebeskjæring, asfaltlegging og brosteinlegging,

–

kjøkkeninnredning, baderomsinnredning,

–

isolasjon,

–

innbruddsalarmer,

–

fuktsikring,

–

installasjon og vedlikehold av solenergipaneler og vindturbiner,

–

takrenner,

–

feiing og reparasjon av skorsteiner,

–

utskifting av dører og vinduer,

–

svømmebassenger,

–

andre tjenester knyttet til vedlikehold og forbedring av boliger.

Omfatter ikke innkjøp av varer for vedlikehold og forbedring av boliger uavhengig av den tjenesten som ytes
(1.10); arbeid og tjenester knyttet til bygging av nye boliger (2.2).
2.4.

Flytte- og lagringstjenester
Omfatter
–

flytting av innbo fra ett sted til et annet,

–

midlertidig lagring av innbo,

–

frakt og transport.
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2.5.

Rengjøringstjenester
Omfatter
–

rengjøring av bolig,

–

vinduspussing,

–

tepperens,

–

desinfeksjon, utgassing og utrydding av insekter, herunder skadedyr,

–

innsamling og disponering av avfall.

Omfatter ikke rengjøringsprodukter (1.28).
2.6.

Tjenester i forbindelse med personlig pleie
Omfatter
–

frisørsalonger, barberere, skjønnhetssalonger,

–

hår- og skjønnhetsbehandling,

–

solstudioer,

–

slankeklubber/-sentre,

–

tyrkiske bad, spa, sauna, solarier osv.,

–

kroppspleie,

–

tatovering og piercing.

Omfatter ikke treningssentre (6.6).
2.7.

Rensing, reparasjon og leie av klær og fottøy
Omfatter
–

rens, vask, stryking og farging av klær,

–

stopping, lapping, reparasjon og endring av klær,

–

reparasjon av klær (herunder skreddersydde varer),

–

reparasjon av fottøy, herunder skopussing,

–

leie av klær,

–

leie av fottøy,

–

reparasjon eller leie av spesialfottøy til bestemte typer sport (skistøvler, fotballstøvler, golfsko og annet
fottøy utstyrt med skøytejern, hjul, pigger, knotter osv.).

Omfatter ikke nye klær og skreddersøm av nye klær (1.9).
2.8.

Støtte-, søke- og formidlingstjenester
Omfatter
–

lederrekrutteringstjenester,

–

profesjonelle veiledningstjenester (coaching),

–

arrangementstjenester,

–

arbeidsformidling,

–

rådgivning, veiledning, megling, støttetjenester for familier,

–

andre støtte-, søke- og formidlingstjenester.
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2.9.

Vedlikehold og reparasjon av kjøretøyer og andre transportmidler
Tjenester for vedlikehold og reparasjon av transportmidler for privat bruk
Omfatter
–

montering av deler og tilbehør,

–

vask og polering,

–

balansering av hjul, teknisk inspeksjon, havarihjelp, oljeskift,

–

smøre- og bilvasktjenester,

–

veihjelp.

Omfatter ikke varer som benyttes som en del av tjenesten, reservedeler og tilbehør (1.20); drivstoff og
smøremidler (1.21).
2.10. Juridiske tjenester og regnskapsføring
Omfatter
–

tjenester utført av notarius publicus,

–

advokattjenester,

–

juridisk rådgivning og andre private juridiske tjenester,

–

regnskapsføring,

–

skatterådgivning,

–

revisortjenester.

2.11. Begravelsestjenester
Alle tjenester knyttet til seremonien ved en persons død. Omfatter transport av avdøde til begravelsesstedet eller
stedet for minnehøytideligheten.
2.12. Barnepass
Subsidierte og private daghjem/barnehager og annen virksomhet innen barnepass; omfatter omsorgstjenester for
barn som ytes i hjemmet, f.eks. bistand, støttetjenester for barn og barnevakttjenester.
2.13. Tjenester for kjæledyr
Veterinærtjenester og andre tjenester for kjæledyr, f.eks. kenneler og dyrepensjonater.
Omfatter ikke kjæledyr og artikler for kjæledyr (1.23).
3.

Finansielle tjenester
Beskrivelse / forklarende definisjon

3.1.

Finansielle tjenester — betalingskonto- og betalingstjenester
Viser til betalingstjenester og tjenester knyttet til en betalingskonto som penger raskt kan tas ut fra, og som er
lett tilgjengelig.
Omfatter

3.2.

–

kassakredittordninger for betalingskontoen,

–

personlige banktjenester, banktjenester over internett, telefon og mobiltelefon i tilknytning med en
betalingskonto,

–

utføring av betalingstransaksjoner ved hjelp av et debetkort,

–

betalingstjenester, f.eks. elektroniske penger.

Finansielle tjenester — kreditt (unntatt pantelån/boliglån)
Viser til tjenester knyttet til lån av penger; et beløp som er knyttet til en bestemt tilbakebetalingsplikt.
Omfatter
–

lån,

–

gjennomføring av betalingstransaksjoner ved hjelp av et kredittkort der midlene er dekket av en kredittramme
for brukeren av betalingstjenestene, herunder løpende kreditt,
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–

forbrukerkreditt som ytes av detaljister, samt kundekort.

Omfatter ikke kontokredittordninger i tilknytning til betalingskontoen (3.1), pantelån/boliglån (3.3).
3.3.

Finansielle tjenester — pantelån/boliglån
Viser til tjenester knyttet til en forbrukers overføring av en sikkerhet i fast eiendom i bytte mot lån av penger.

3.4.

Finansielle tjenester — sparing
Tjenester knyttet til en sparekonto. Dette er en rentebærende konto som ikke kan benyttes direkte.
Omfatter ikke investeringer, pensjoner og verdipapirtilknytttede spareprogrammer (3.6).

3.5.

Finansielle tjenester — andre
Andre finansielle tjenester som pengeoverføringer mellom forbrukere og valutaveksling.

3.6.

Investeringer, pensjoner og verdipapir
Tjenester knyttet til investeringer i obligasjoner, verdipapir og andre finansielle eiendeler, herunder finansielle
instrumenter eller investeringsprodukter, f.eks. fond som tilbys gjennom banker, verdipapirforetak og andre
finansielle tjenesteytere.
Omfatter
–

personlige pensjonsfond,

–

investeringspakker (herunder forsikringskontrakter hvis hovedformål er investering, f.eks.
livsforsikringskontrakter knyttet til andelsfond eller indekser, men unntatt produkter som omfattes av nr.
3.11),

–

portefølje- og kapitalforvaltningstjenester,

–

depot- eller oppbevaringstjenester,

–

gjennomføring av ordrer på vegne av kunder (meglertjenester) i tilknytning til finansielle eiendeler og
derivater,

–

banktjenester på internett, over telefon og mobiltelefon knyttet til investeringer, pensjoner og verdipapir,

–

rådgivningstjenester, herunder investeringsrådgivning og finansiell planlegging.

Omfatter ikke livsforsikringprodukter som omfattes av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/83/EF(1) (3.11).
3.7.

Skadeforsikring — bolig og fast eiendom
Tjenester i forbindelse med skadeforsikring i tilknytning til bolig. Tjenestegebyrer for kombinasjonsforsikringer
som omfatter flere former for risiko, bør klassifiseres på grunnlag av kostnaden ved hovedrisikoen dersom det
ikke er mulig å fordele gebyrene på de ulike formene for risiko som dekkes.
Omfatter gebyrer som betales av beboere av en bolig (eiere og leietakere) for de typer forsikring som normalt
tegnes av leietakere mot brann, eksplosjon, uvær, andre naturfenomener enn uvær, tyveri, vannskade osv.
Omfatter ikke tjenestegebyrer som betales av eiere av egen bolig for de typer forsikring som normalt tegnes av
utleiere; transportforsikring (3.8).

3.8.

Skadeforsikring — transport
Omfatter

3.9.

–

avtalefestet forsikring på bruk av transportmidler for privat bruk, f.eks. kjøretøyer, båter, skip eller
luftfartøyer,

–

all skade på eller tap av kjøretøyer, båter, skip og luftfartøyer,

–

all skade på eller tap av varer i transitt som ikke er nevnt over.

Skadeforsikring — reise
Omfatter
–

(1)

forsikring i tilknytning til reiser, f.eks. forsinkede og innstilte flyginger, tap av bagasje og medisinske
utgifter.
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3.10. Skadeforsikring — sykeforsikring, ulykkesforsikring og annet
Omfatter
–

fast sykeforsikring,

–

tilleggsforsikring (forsikring mot personskade og uførhet som følge av ulykke eller sykdom),

–

kredittforsikring, kausjonsforsikring, forsikring mot diverse former for økonomisk tap, rettshjelpforsikring,

–

andre former for forsikring som ikke er oppført ovenfor, eller under forsikring av bolig og fast eiendom
(3.7), transport (3.8), reise (3.9) og livsforsikring (3.11).

3.11. Forsikring — livsforsikring
Denne kategorien omfatter følgende typer avtalefestet forsikring:
–

livsforsikring (som bare dekker forsikring med utbetaling ved oppnådd fastsatt alder, forsikring som
bare utbetales ved dødsfall, forsikring med utbetaling ved en oppnådd fastsatt alder eller dødsfall på et
tidligere tidspunkt, livsforsikring med tilbakebetaling av premier — unntatt der hovedformålet med
livsforsikringsproduktene er ment å være en investering).

Omfatter ikke livsforsikringsprodukter hvis hovedformål er ment å være en investering, som
livsforsikringskontrakter knyttet til andelsfond eller indekser (3.6).
4.

Posttjenester og elektroniske kommunikasjonstjenester
Beskrivelse / forklarende definisjon
Omfatter lyd-, bilde- og datakommunikasjon og kringkastingstjenester, men omfatter ikke forbrukervarer, f.eks.
fjernsyn og mobiltelefoner.

4.1.

Post- og budtjenester
Levering av brev, postkort og pakker, herunder tjenester som ytes av både postforetak og private foretak.
Omfatter
–

brevpost,

–

pakkpost,

–

ekspressforsendelser,

–

tidsskrifter,

–

adressert reklame,

–

utstedelse og salg av frimerker,

–

telekstjenester,

–

budtjenester.

Omfatter ikke finansielle tjenester som tilbys av postkontorer (3).
4.2.

Fasttelefontjenester
Omfatter
–

taletelefonitjenester,

–

installasjon av telefonutstyr for privat bruk,

–

telefonsamtaler via en privat eller offentlig linje (offentlig telefonkiosk, telefonboks på postkontor osv.),

–

radiotelefoni-, radiotelegrafi- og radiotelekstjenester,

–

fasttelefontjenester tilbudt som en del av en pakke.

Omfatter ikke apparater for fasttelefoni (1.15), telefaks- og telefonsvarutstyr som er innebygd i en personlig
datamaskin (1.15), fast tilgang til internett (4.4), telefonsamtaler fra fritidsforetak, f.eks. hoteller og andre
ferieinnkvarteringssteder (6.1) og fra restauranter og barer (6.5).

Nr. 47/895

Nr. 47/896

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

4.3.

Mobiltelefontjenester
Denne kategorien omfatter mobil- og satellittelefoni.
Omfatter
–

taletelefonitjenester,

–

abonnementer,

–

taleposttjenester,

–

nettgjestingstjenester,

–

dataoverføring via mobiltelefon,

–

tekstmeldinger (SMS),

–

multimediemeldinger (MMS),

–

mobiltelefontjenester tilbudt som en del av en pakke.

Omfatter ikke mobiltelefoner (1.15), ringetoner (4.6), kontantkort (4.6) og mobil tilgang til internett (4.4).
4.4.

Internettjenester
Omfatter
–

fast tilkobling til internett,

–

mobil tilgang til internett (trådløs internettilkobling ved hjelp av bærbare datamaskiner (laptop, netbook),
mobiltelefoner eller andre lignende enheter),

–

sosiale internett-portaler,

–

andre internettjenester, f.eks. samtalerom,

–

nyhetstjenester,

–

domenenavntjenester,

–

betalfjernsynstjenester,

–

e-postkontotjenester,

–

internettjenester tilbudt som en del av en pakke.

Omfatter ikke modemer og dekodere (1.15).
4.5.

Fjernsynstjenester
Denne kategorien omfatter abonnementer på digitale og jordbaserte fjernsynsoverføringer og tilknyttede
tjenester via kabel, satellitt eller andre medier.
Omfatter
–

installasjon av modem,

–

høyoppløsningsfjernsyn (HDTV),

–

bestillingsvideo,

–

barnesikring,

–

fjernsynsinnhold,

–

annonsering/reklame,

–

fjernsynstjenester tilbudt som en del av en pakke.

Omfatter ikke modemer og dekodere (1.15).
4.6.

Andre kommunikasjonstjenester
Omfatter
–

kontantkort for telefon,

–

internettelefoni (VOIP),
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5.

–

offentlige betalingstelefontjenester,

–

tjenester med forhøyet takst,

–

nedlasting over telefon (f.eks. ringetoner, spill),

–

internettelefontjenester.

Transporttjenester
Beskrivelse / forklarende definisjon
Omfatter offentlig og privat transport og tilknyttede tjenester.

5.1.

Trikk, buss og tunnelbane
Transport av enkeltpersoner og grupper av personer og bagasje med trikk, buss og tunnelbane.

5.2.

Jernbane
Transport av enkeltpersoner og grupper av personer og bagasje med tog.
Omfatter transport av private kjøretøyer.

5.3.

Luftfartsselskaper
Transport av enkeltpersoner og grupper av personer og bagasje med fly og helikopter.

5.4.

Drosje
Transport av enkeltpersoner og grupper av personer og bagasje med drosje og leiebil med fører.

5.5.

Sjø- og elvetransport og annen transport på vann
Transport av enkeltpersoner og grupper av personer og bagasje med skip, båt, ferge, luftputebåt og hydrofoilbåt.
Omfatter cruisetjenester og transport av private kjøretøyer over vann.

5.6.

Transportinfrastrukturtjenester
Omfatter

5.7.

–

parkeringstjenester og parkometre,

–

anlegg for innkreving av bompenger,

–

jernbane- og busstasjoner,

–

havner,

–

lufthavner,

–

skiheiser,

–

taubaner,

–

kabelbaner.

Utleietjenester
Omfatter

6.

–

bilutleie,

–

motorsykkelutleie,

–

varevognutleie,

–

campingvognutleie,

–

sykkelutleie,

–

båtutleie,

–

bildelingstjenester,

–

andre transporttilknyttede utleietjenester.

Fritidstjenester
Beskrivelse / forklarende definisjon
Omfatter varer og tjenester knyttet til rekreasjons- og kulturtjenester.
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6.1.

Hoteller og annen ferieinnkvartering
Innkvartering og andre tjenester (f.eks. catering) som ytes av
–

hoteller, pensjonater, moteller, vertshus og lignende som tilbyr rom inklusiv frokost,

–

feriebyer og feriesentrer, camping- og campingvognplasser, vandrerhjem og turisthytter,

–

herberger,

–

utleie av ferieinnkvartering i leiligheter, villaer eller lignende.

Omfatter også bærere, telefonsamtaler foretatt i hoteller og annen ferieinnkvartering.
6.2.

Pakkereiser
Omfatter feriepakker som er ordnet på forhånd, og som kombinerer minst to av følgende elementer: a) transport,
b) innkvartering og c) andre turisttjenester som ikke direkte er tilknyttet transport eller innkvartering, og som
utgjør en betydelig andel av pakken.

6.3.

Reisebyråtjenester
Reisebyråtjenester

6.4.

Deltidsbruksrett og lignende
Omfatter

6.5.

–

tjenester i forbindelse med deltidsbruksrett (næringsdrivende som tilbyr en rett til å tilbringe et tidsrom,
f.eks. én eller to uker, i en ferieeiendom i en periode av året som er angitt eller kan angis, og der denne retten
varer i tre år eller mer),

–

videresalg,

–

bytte,

–

ordninger som gir rett til tilbakebetaling for deltidsbruk,

–

langsiktige feriekontrakter,

–

(rabatterte) ferieklubbtjenester.

Restauranter og barer
Cateringtjenester (herunder måltider, mellommåltider, drikkevarer og forfriskninger) som ytes av restauranter,
kafeer, brasserier, cateringforetak, kafeteriaer, barer, puber, tesalonger, kantiner, nattklubber/diskoteker,
gatekjøkken, mobile matselgere osv., herunder slike tjenester som ytes
–

på steder som yter rekreasjons-, kultur-, sports- eller underholdningstjenester: teatre, kinoer, sportsarenaer,
svømmebassenger, idrettsanlegg, museer, kunstgallerier, nattklubber, dansesteder osv.,

–

på offentlig transport (turvogner, tog, båter, fly osv.) når tjenestene ytes av en uavhengig næringsdrivende,

–

på private steder, f.eks. kantiner på arbeidsplasser og på skoler, universiteter og andre utdanningsinstitusjoner.

Dessuten omfattes
–

salg av ferdiglaget restaurantmat for konsum utenfor restaurantens område,

–

salg av ferdige retter fra cateringvirksomhet, uansett om disse skal hentes av kunden eller leveres hjem til
kunden.

Omfatter tips, telefonsamtaler foretatt i restauranter og barer.
Omfatter ikke tobakk (1.8).
6.6.

Tjenester knyttet til idrett og hobby
Omfatter
–

tjenester som ytes ved idrettsarenaer, hesteveddeløpsbaner, motorsportbaner, velodromer osv.; skøytebaner,
svømmebassenger, golfbaner, gymnastikksaler, treningssentre, tennisbaner, squashbaner og bowlingbaner;
karuseller, dumphusker og annet utstyr for lekeplasser for barn, flipperspillmaskiner og andre spill for
voksne, unntatt hasardspill; skianlegg,
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–

leie av utstyr og tilbehør for idrett og rekreasjon, f.eks. fly, båter, hester, ski- og campingutstyr,

–

privat individuell undervisning eller gruppeundervisning i bridge, sjakk, aerobics, dans, musikk, skøyter,
ski, svømming eller andre fritidsaktiviteter,

–

tjenester som ytes av fjellførere, turledere osv.,

–

navigasjonstjenester for fritidsfartøyer,

–

leie av spesialfottøy til bestemte typer sport (skistøvler, fotballstøvler, golfsko og annet lignende fottøy
utstyrt med skøytejern, hjul, pigger, knotter osv.).

Omfatter ikke catering og andre tjenester som ytes av uavhengige restauranter og barer (6.5).
6.7.

Kultur- og underholdningstjenester
Omfatter

6.8.

–

kinoer, teatre, operahus, konsertsaler, varieteer, sirkuser, lyd-og lysshow,

–

museer, biblioteker, kunstgallerier, utstillinger,

–

historiske monumenter, nasjonalparker, zoologiske og botaniske hager, akvarier, leie av utstyr og tilbehør
for kulturtjenester, f.eks. fjernsynssett, videokassetter osv.,

–

tivolier og fornøyelsesparker,

–

idrettsarrangementer,

–

billettsalgtjenester,

–

tjenester som ytes av musikere, klovner og andre utøvere for private opptredener.

Pengespill, lotterier
Pengespill er satsing av penger eller annet av materiell verdi på en hendelse med usikkert utfall i den hovedhensikt
å vinne mer penger og/eller flere materielle varer.
Omfatter
–

totalisatorspill,

–

lotterier,

–

kasinoer,

–

pengespill over Internett/via mobiltelefon,

–

andre hasardspill.

6.9.

Andre fritidstjenester

7.

Energi og vann
Beskrivelse / termer og forklarende definisjon
Omfatter varer og tjenester tilknyttet vann, elektrisitet, gass eller andre energikilder.

7.1.

Vann
Omfatter
–

vannforsyning,

–

tilknyttede tjenester, f.eks. leie av målere, avlesning av målere, faste avgifter osv.,

–

oppsamling og disponering av spillvann.

Omfatter ikke drikkevann solgt i flasker eller beholdere (1.6); varmt vann eller damp innkjøpt fra fjernvarmeanlegg
(7.4).
7.2.

Elektrisk kraft
Omfatter

7.3.

–

strømforsyning,

–

tilknyttede tjenester som leie av målere, avlesning av målere, faste avgifter osv..

Gass
Denne kategorien viser til gass som leveres gjennom et regulert gassrørledningsnett.
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Omfatter

7.4.

–

husholdningsgass og naturgass,

–

tilknyttede tjenester, f.eks. leie av målere, avlesning av målere, lagringsbeholdere, faste avgifter osv.

Andre energikilder
Omfatter
–

olje til oppvarming og belysning i boliger,

–

faste brensler, herunder bl.a. kull, trekull, koks, briketter, ved, treflis, trepelleter, torv og lignende, korn,

–

flytende hydrokarboner (butan, propan osv.),

–

varmtvann og damp innkjøpt fra fjernvarmeanlegg,

–

fjernvarme og fjernkjøling,

–

jordvarme,

–

naturgass som leveres lokalt gjennom et ikke-regulert nett.

Omfatter tilknyttede tjenester som leie av målere, avlesning av målere, faste avgifter, is for kjøle- og fryseformål.
Omfatter ikke drivstoff og smøremidler til kjøretøyer og andre transportmidler for privat bruk (1.21).
8.

Helse
Beskrivelse / termer og forklarende definisjon
Omfatter varer og tjenester knyttet til helse og omsorg.

8.1.

Reseptbelagte legemidler
Omfatter
–

legemidler som er kjøpt på resept, og som benyttes av mennesker for helseformål, f.eks. til å kurere, lindre,
behandle eller forebygge sykdom,

–

alternative legemidler solgt på resept.

Omfatter ikke veterinærpreparater (1.23); artikler for personlig hygiene, f.eks. medisinsk såpe (1.25).
8.2.

Ikke-reseptbelagte legemidler
Omfatter

8.3.

–

legemidler som er kjøpt uten resept, og som benyttes av mennesker for helseformål, f.eks. til å kurere,
lindre, behandle eller forebygge sykdom,

–

alternative legemidler solgt uten resept.

Medisinsk utstyr og andre fysiske hjelpemidler som benyttes av pasienter
Dette utstyret og disse fysiske hjelpemidlene er ment å kompensere for eller lette virkningene av en skade eller
en funksjonshemming.
Omfatter
–

synshjelpemidler, briller med korrigerende glass og kontaktlinser,

–

ortopedisk fottøy,

–

strømpevarer til medisinsk bruk, f.eks. elastiske strømper,

–

proteser,

–

spaserstokker og staver,

–

høreapparater,

–

hjelpemidler for bevegelseshemmede,

–

motordrevne scootere, motordrevne rullestoler og andre framkomstmidler som benyttes av medisinske
grunner,

–

trappeheiser,

–

justerbare/ortopediske senger,

–

annet medisinsk utstyr som benyttes av pasienter.
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8.4.

Helsetjenester
Denne gruppen omfatter tjenester som ytes av allmennpraktiserende leger og spesialister, tjenester utført ved
legesentre, svangerskapsklinikker, pleiehjem og rekonvalesenshjem som i hovedsak yter helsetjenester til
innlagte pasienter, tjenester utført ved eldreomsorgsinstitusjoner der medisinsk overvåking er en vesentlig del
av tjenesten, og tjenester utført ved rehabiliteringssentre som yter helsetjenester og rehabiliterende behandling
for innlagte pasienter, og der målsettingen er å behandle pasienten snarere enn å sørge for langsiktig omsorg.
Omfatter
–

helsetjenester som tilbys på sykehus, private klinikker og rehabiliteringssentre,

–

konsultasjoner hos allmennpraktiserende leger eller spesialister,

–

tjenester som ytes av medisinske analyselaboratorier og røntgenklinikker,

–

tjenester som ytes av uavhengige sykepleiere og jordmødre,

–

tjenester som ytes av uavhengige akupunktører, kiropraktorer, optikere, psykiatere, psykologer,
fysioterapeuter, fotterapeuter, osteopater, logopeder osv.,

–

sykegymnastikk,

–

polikliniske behandlinger i varmebad eller med sjøvann,

–

ambulansetjenester,

–

leie av terapeutisk utstyr,

–

kjeveortopedisk spesialistbehandling,

–

tannlegetjenester,

–

optikertjenester,

–

kosmetisk kirurgi.

Omfatter ikke tjenester som ytes i aldershjem, institusjoner for funksjonshemmede og rehabiliteringssentre som
i hovedsak yter langsiktig omsorg (8.5).
8.5.

Aldershjem og hjemmepleie
Slike tjenester omfatter pleie i institusjon, hjemmehjelp, dagpleie og rehabilitering. Mer spesifikt omfatter denne
kategorien husholdningenes betalinger for

9.

–

aldershjem, hjem for funksjonshemmede, rehabiliteringssentre som yter langsiktig omsorg for pasienter
snarere enn helsetjenester og rehabiliterende behandling, skoler for funksjonshemmede der hovedmålet er
å hjelpe elevene til å overvinne sin funksjonshemming,

–

hjelp for eldre og funksjonshemmede slik at de kan bo hjemme (rengjøring, utbringing av mat, dagsentre og
ferieavlastining).

Undervisning
Beskrivelse / forklarende definisjon
Denne kategorien omfatter utelukkende undervisningstjenester. Den omfatter ikke undervisningsmateriell
som bøker og kontorartikler, eller støttetjenester for undervisning, f.eks. helsetjenester, transporttjenester,
serveringstjenester og innkvarteringstjenester.
Omfatter fjernundervisning via radio eller fjernsyn.
Omfatter ikke catering og andre tjenester som ytes av uavhengige restauranter og barer (6.5), privat individuell
undervisning eller gruppeundervisning i bridge, sjakk, aerobics, dans, musikk, skøyter, ski, svømming eller
andre fritidsaktiviteter (6.6).

9.1.

Skoler
Omfatter undervisningsprogrammer, hovedsakelig for voksne, som ikke krever noen spesiell forutgående
utdanning, særlig yrkesrettet opplæring og kulturell utvikling.
Omfatter ikke opplæringskurs i rekreasjonsøyemed, f.eks. sports- eller bridgeleksjoner gitt av uavhengige
lærere (6.6).
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9.2.

Språkkurs, kjøreundervisning og andre private kurs
Omfatter
–

undervisning i fremmedspråk, fra éndagskurs til flerårige kurs,

–

kurs med det formål å lære mennesker å føre motorvogner,

–

andre private kurs.

Omfatter ikke kurs i tilknytning til sport, hobby og andre fritidsaktiviteter (6.6).
10.

Annet
Beskrivelse / forklarende definisjon

10.1. Annet (omfatter både varer og tjenester)
Andre varer og tjenester som ikke omfattes av de andre kategoriene i avsnitt B.
AVSNITT C
INFORMASJON OM TYPEN KLAGE ELLER FORESPØRSEL
Nivå 1 svarer f.eks. til «Varers og tjenesters kvalitet».
Nivå 2 svarer f.eks. til «Defekt, forårsaket skade».
1.

Varers og tjenesters kvalitet

1.1.

Defekt, forårsaket skade
Det er feil ved varen, den virker ikke, den er årsak til skade eller tjenesten ble ikke utført fullt ut eller var årsak
til skade.
Omfatter ikke saker knyttet til helse og sikkerhet (C 10).

1.2.

Ikke i samsvar med ordren
Den leverte varen eller den utførte tjenesten svarer i form eller karakter ikke til den varen eller tjenesten som er
beskrevet i ordren (omfatter utilfredsstillende kvalitet og piratprodukter).

1.3.

Ikke egnet til formålet
Den leverte varen eller den utførte tjenesten er ikke egnet til det særskilte formålet forbrukeren anskaffet varen
eller tjenesten for, og som forbrukeren har gjort kjent for den næringsdrivende på tidspunktet da avtalen ble
inngått eller salget skjedde.

2.

Levering av varer/yting av tjenester

2.1.

Ikke levert/ikke utført
Varen ble ikke levert til eller tjenesten ble ikke utført for forbrukeren. Den næringsdrivende har ikke levert varen
eller utført tjenesten.
Omfatter også tap, feil leveringsadresse og heving av kjøp.

2.2.

Delvis levering/delvis utføring
Vareleveransen var ufullstendig fordi deler av varen manglet eller tjenesten ble bare delvis utført.

2.3.

Forsinkelse
Varen ble ikke levert eller tjenesten ble ikke utført til riktig tid (forventet eller avtalt tid).

2.4.

Ikke tilgjengelig/ingen tilgang
Forbrukeren har ikke tilgang til de varer eller tjenester som tilbys av en næringsdrivende, eller noen varer eller
tjenester er ikke tilgjengelige eller er ikke lenger tilgjengelig for forbrukeren. Eksempler på dette er internett- og
telefonforbindelse, gass/elektrisitet eller en produktserie som den lokale forretningen ikke lenger selger.
Omfatter ikke varer eller tjenester som en næringsdrivende har en juridisk plikt til å levere eller utføre, og som
ikke blir levert eller utført (C 2.1); varer eller tjenester som er på salg, og som en næringsdrivende nekter å selge
til eller utføre for en forbruker (C 2.5).

2.5.

En næringsdrivende nekter å selge en vare eller yte en tjeneste
En næringsdrivende nekter å selge en vare eller yte en tjeneste som er for salg, til en forbruker.
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2.6.

Utsatt levering av en vare eller utsatt utførelse av en tjeneste uten forutgående varsel
Levering av en vare eller utføring av en tjeneste blir uventet stanset.

2.7.

Åpningstider
Viser til saker der åpningstidene begrenser forbrukerens mulighet til å kontakte den næringsdrivende.

2.8.

Kundeservice
Forbrukeren var ikke tilfreds med den kundeservice som den næringsdrivende ga i forbindelse med kjøpet av en
vare fram til salgstidspunktet eller i forbindelse med kjøpet av en tjeneste fram til tidspunktet da tjenesten ble
utført.
Omfatter kølengde eller ventetid.

2.9.

Service/hjelp etter salget
Forbrukeren er ikke tilfreds med kundestøtten etter kjøpet av en vare eller en tjeneste når det gjelder
kommunikasjon og/eller kjøpsprosess.
Omfatter tilfeller der det er vanskelig, kostbart eller ikke mulig å kontakte kundetjenesten.

2.10. Andre saker i tilknytning til varelevering/tjenesteyting
3.

Pris/takst

3.1.

Pris- eller takstendring
Endringer av pris eller takst.

3.2.

Forskjellsbehandling når det gjelder pris
En prisstrategi der kunder avkreves ulike priser for samme vare eller tjeneste.
Omfatter ikke saker knyttet til ukorrekt eller villedende angivelse av pris/takst og merking (C 7.2).

3.3.

Uklar eller komplisert pris-/takstinformasjon
Opplysningene om hvordan en pris/takst er fastsatt, er uklare og/eller kompliserte, f.eks. hvilke bestanddeler
eller tjenester som er inkludert, og hvilke som ikke er det. Denne kategorien omfatter ekstrautgifter som gebyr
for sen betaling, straffegebyrer, administrasjonsutgifter, fraktutgifter osv.
Omfatter ikke saker knyttet til ukorrekt eller villedende angivelse av pris/takst og merking (C 7.2).

3.4.

Andre saker i tilknytning til pris/takst
Omfatter ikke saker knyttet til ukorrekt eller villedende angivelse av pris/takst og merking (C 7.2).

4.

Fakturering og innkreving av fordringer

4.1.

Ukorrekt faktura/regning
Feilaktige opplysninger på faktura, f.eks. feil kontonummer, navn på varen eller tjenesten eller fakturabeløp.
Dette omfatter dobbeltfakturering.

4.2.

Uklar faktura/regning
Fakturaen er ikke forståelig, det er ikke tydelig hvilke varer eller tjenester det er fakturert for eller hvordan
totalbeløpet er framkommet.

4.3.

Manglende faktura eller vanskelig tilgang til faktura/månedlige oppgjør
Fakturaen er ikke sendt til forbrukeren, eller forbrukeren får ikke tilgang til fakturaen eller månedsoppgjørene,
f.eks. via internett.

4.4.

Uriktig fakturering
Fakturering for varer eller tjenester som forbrukeren ikke har kjøpt.
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4.5.

Innkreving av fordringer
Viser til saker knyttet til den næringsdrivendes innkreving av utestående fakturerte beløp.

4.6.

Andre saker knyttet til fakturering og innkreving

5.

Lovfestet garanti og kommersielle garantier

5.1.

Den lovfestede garantien er ikke oppfylt
Den næringsdrivende har ikke oppfylt sine forpliktelser med hensyn til den lovfestede garantien (dvs. lovfestede
forbrukerrettigheter).

5.2.

Kommersiell garanti er ikke oppfylt
Den næringsdrivende har ikke oppfylt sine forpliktelser med hensyn til egne kommersielle garantier.

6.

Erstatning

6.1.

Vanskelig adgang til å kreve erstatning
Det er vanskelig for forbrukeren å få opplysninger om hvor han/hun kan klage og kreve erstatning (f.eks.
manglende telefonnummer, manglende e-post eller alle telefonlinjer er opptatt).

6.2.

Ingen erstatning
Kunden gis ikke adgang til å kreve erstatning utover vanlige lovfestede garantier og kommersielle garantier.
Forbrukeren gis ikke erstatning f.eks. for tap eller skade på eiendom eller person.

6.3.

Delvis eller ikke korrekt erstatning
Forbrukeren gis ikke full erstatning i samsvar med hans/hennes forventninger, f.eks. for tap eller skade på
eiendom eller person.

6.4.

Forsinket erstatning
Erstatning er ikke gitt eller er ikke gitt innen forventet eller avtalt tid.

6.5.

Andre saker knyttet til erstatning

7.

Urimelig handelspraksis

7.1.

Villedende kontraktsvilkår
Opplysningene om kontraktsvilkår er villedende dersom de er eller kan være årsak til at gjennomsnittsforbrukeren
treffer en transaksjonsbeslutning som vedkommende ellers ikke ville ha truffet, enten fordi opplysningene
er uriktige og dermed ikke sannferdige, eller fordi opplysningene på annen måte, herunder den generelle
presentasjonen av dem, villeder eller kan villede gjennomsnittsforbrukeren, selv om opplysningene faktisk er
korrekte.

7.2.

Ukorrekt eller villedende angivelse av priser/takster og merking
Prisen vist på etiketten, i prislisten eller annetsteds, tilsvarer ikke den faktiske prisen (skjulte avgifter) eller den
er direkte feil.
Omfatter andre opplysninger på etiketten (navn på produkt, produsent, dato for lengste holdbarhet dersom dette
er relevant, risiko osv.), form på etiketter, deres plassering osv.
Omfatter ikke saker knyttet til pris/takst (C 3); fakturering og innkreving av fordringer (C 4); merking som
gjelder helse og sikkerhet (C 10.2).

7.3.

Villedende reklame
Reklame anses som villedende dersom den inneholder uriktige opplysninger og derfor ikke er sannferdig, eller
reklamen utelater eller skjuler vesentlige opplysninger som gjennomsnittsforbrukeren trenger for å treffe en
beslutning, eller reklamen på annen måte, også gjennom sin generelle utforming, villeder eller er egnet til å
villede gjennomsnittsforbrukeren, selv om opplysningene faktisk er korrekte, og påvirker eller er egnet til å
påvirke gjennomsnittsforbrukeren til å treffe en transaksjonsbeslutning som vedkommende ellers ikke ville ha
truffet.

7.4.

Uønsket reklame
Viser til kommunikasjon i form av direkte markedsføring som forbrukeren ikke har bedt om eller samtykket til
å motta, eller som forbrukeren ikke ønsker å motta.
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7.5.

Uønskede varer eller tjenester
Viser til varer eller tjenester som er levert eller utført, og som forbrukeren ikke har anmodet om.

7.6.

Aggressiv salgspraksis
En salgspraksis anses som aggressiv dersom den i vesentlig grad innskrenker gjennomsnittsforbrukerens
valgfrihet eller atferd. Dette betyr en handelspraksis som benytter trakassering, tvang, herunder fysisk makt,
og utilbørlig påvirkning. «Utilbørlig påvirkning» betyr å utnytte en maktposisjon i forhold til forbrukeren til å
utøve press, også når det ikke brukes eller trues med bruk av fysisk makt, på en måte som vesentlig reduserer
forbrukerens evne til å treffe en velbegrunnet beslutning.

7.7.

Bedrageri
Bedrageri er en kriminell handling eller et straffbart forhold der en person med overlegg villeder en annen for å
skade vedkommende — vanligvis for på uberettiget vis å tilegne seg materielle verdier eller tjenester.

7.8.

Annen urimelig handelspraksis
Denne kategorien omfatter annen urimelig handelspraksis som villedende eller uriktig rådgivning forut for
salget.

8.

Kontrakter og salg

8.1.

Urimelige kontraktsvilkår/endring av kontraktsvilkår
Et kontraktsvilkår som ikke har vært gjenstand for individuell forhandling, anses som urimelig dersom det, i
strid med kravene om god tro, er årsak til en betydelig skjevhet i partenes rettigheter og plikter i henhold til
kontrakten, til skade for forbrukeren.
En endring av et kontraktsvilkårene vil anses som urimelig dersom den næringsdrivende ensidig endrer
kontraktsvilkårene, og dette fører til en betydelig endring av kontraktfestede rettigheter og plikter til skade for
forbrukeren.
Omfatter ikke villedende kontraktsvilkår (C 7.1).

8.2.

Mangel på informasjon
Forbrukeren får ikke de opplysninger som kontrakten krever (f.eks. opplysninger om den næringsdrivende, de
viktigste egenskapene til salgsobjektet, salget og leveringskostnader).

8.3.

Ordrebekreftelse (ikke mottatt/inneholder feil)
Forbrukeren får ingen bekreftelse på en ordre eller mottar en ukorrekt ordrebekreftelse.

8.4.

Angrefrist/angrerett
Den næringsdrivende oppfyller ikke sin plikt til å gi en forbrukeren mulighet til å trekke seg fra en kontrakt eller
revurdere en transaksjon innen angrefristen (mulig under visse forhold).

8.5.

Betalinger (f.eks. forhåndsbetalinger og avdrag)
Saker knyttet til betalinger slik det er fastsatt i kontrakten. Eksempler er forhåndsbetalinger og delbetalinger til
næringsdrivende basert på en fastsatt plan (avbetaling).

8.6.

Heving av kontrakt
Saker knyttet til å stanse eller heve en kontrakt. Heving av en kontrakt betyr en opphevelse etter angrefristen.

8.7.

Bindingstid
Viser til den perioden som et abonnement ikke kan oppheves i, og som forbrukeren anser som for lang.

8.8.

Andre saker knyttet til kontrakter og salg

9.

Bytte av tjenesteyter eller leverandør

9.1.

Bytte av tjenesteyter eller leverandør
Saker knyttet til bytte av tjenesteyter eller leverandør.
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10.

Sikkerhet — omfatter både varer (herunder næringsmidler) og tjenester

10.1. Produktsikkerhet — omfatter både varer (herunder næringsmidler) og tjenester
Produktsikkerhet omfatter alle produkter som under normale bruksvilkår eller bruksvilkår som med rimelighet
kan forventes (herunder holdbarhet og eventuelle krav til ibruktaking, installasjon og vedlikehold) er i samsvar
med relevante krav i lovgivningen, eller ikke utgjør noen risiko eller bare en minimal risiko som er forenlig med
produktets bruk, og som anses som akseptabel og i samsvar med et høyt vernenivå når det gjelder menneskers
sikkerhet og helse, idet det særlig tas hensyn til følgende:
–

sikkerhetskrav fastsatt i lovgivningen,

–

produktets egenskaper, herunder produktets sammensetning,

–

produktets virkning på andre produkter, i tilfeller der det med rimelighet kan forventes at det benyttes
sammen med andre produkter,

–

hvilke kategorier forbrukere som utsettes for risiko ved bruk av produktet, særlig med hensyn til barn og
eldre.

10.2. Emballasje, merking og instruksjoner — omfatter både varer (herunder næringsmidler) og tjenester
En av målsettingene med merkingen er å sikre at forbrukere har tilgang til fullstendige opplysninger om
produktenes innhold og sammensetning for å kunne verne sin helse og sikkerhet. Dette omfatter alle opplysninger
som kan gi detaljert informasjon om et bestemt helse- eller sikkerhetsrelatert aspekt ved produktet, f.eks.
produksjonsmetode. Merkingen skal inneholde elementer som at emballasjen ikke er trygg og kan inneholde
farlige stoffer, eller at produktet ikke er egnet for barn (fare for kvelning osv.). Merking av visse varer som ikke
er næringsmidler, skal også inneholde visse opplysninger som sikrer trygg bruk av varen og gi forbrukerne
mulighet til å treffe et reelt valg.
11.

Personvern og vern av personopplysninger

11.1. Vern av personopplysninger
Omfatter sletting, utlevering eller tyveri av opplysninger som forbrukeren eier, f.eks. opplysninger fra en
harddisk som blir kopiert i forbindelse med vedlikehold. Dersom dette gjelder personopplysninger, vil arten av
klage være «personvern».
Klager tilhører denne typen når personopplysninger (alle opplysninger knyttet til en identifisert eller identifiserbar
fysisk person) er utsatt for risiko eller ikke blir behandlet i samsvar med nasjonale lover og forskrifter om vern
av personopplysninger. Organisasjoner har plikt til å behandle personopplysninger på en korrekt og rettferdig
måte, for angitte, uttrykte og legitime formål, og ikke viderebehandle opplysningene på en måte som ikke er
forenlig med de nevnte formålene. Opplysningene skal være fyllestgjørende, relevante og ikke omfatte mer enn
det som er nødvendig for de formål som de samles inn og/eller viderebehandles. Den som samler inn dataene
skal treffe egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysninger mot tilfeldig eller ulovlig
ødeleggelse eller utilsiktet tap, endring, ikke-autorisert spredning eller tilgang.
11.2. Personvern
Klager er av denne typen dersom en enkeltpersons personvern settes i fare eller ikke blir respektert. Eksempler
er når en enkeltpersons rett til privat korrespondanse ikke blir respektert, eller når en enkeltpersons atferd blir
overvåket uten noen egen rettslig grunn, f.eks. ved kjøp av varer eller tjenester på internett.
11.3. Andre saker knyttet til personvern og vern av personopplysninger
12.

Andre saker
Andre saker som ikke omfattes av de andre kategoriene i avsnitt C. Eksempler kan være klager knyttet til
forbrukertransaksjoner som gjelder diskriminering, miljø- og samfunnsansvar, smak, anstendighet og støtende
audiovisuelle tjenester(1).
___________________________

(1)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/13/EU av 10. mars 2010 om samordning av visse bestemmelser om tilbud av audiovisuelle medietjenester, fastsatt ved lov eller forskrift i medlemsstatene (direktivet om audiovisuelle medietjenester) (EUT L 95
av 15.4.2010, s. 1).
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KOMMISJONSREKOMMANDASJON

Nr. 47/907

2016/EØS/47/104

av 1. mars 2011
om retningslinjer for gjennomføringen av bestemmelsene om vern av personopplysninger i systemet
for forbrukervernsamarbeid (CPCS)
(2011/136/EU)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse
med behandling av personopplysninger i Fellesskapets
institusjoner og organer og om fri utveksling av slike
opplysninger(3) (heretter kalt «personvernforordningen»).

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte, særlig artikkel 292, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

4)

Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.
2006/2004 av 27. oktober 2004 om samarbeid mellom
nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving
av
forbrukervernlovgivning
(forordningen
om
forbrukervernsamarbeid)(1) (heretter kalt «CPCforordningen»), som tar sikte på å bedre samarbeidet om
håndheving av forbrukervernlovgivningen i det indre
marked, opprettes et nettverk av nasjonale offentlige
håndhevingsmyndigheter fra hele EU (heretter kalt
«CPC-nettverket»), og det fastsettes rammer og generelle
vilkår for samarbeidet mellom medlemsstatenes
håndhevingsmyndigheter for å verne forbrukernes
kollektive økonomiske interesser.
Samarbeid mellom nasjonale håndhevingsmyndigheter
er avgjørende for at det indre marked skal fungere
på en effektiv måte, og den enkelte myndighet skal
gjennom CPC-nettverket kunne henvende seg til andre
myndigheter for bistand ved undersøkelser av mulige
brudd på EUs forbrukervernlovgivning.

5)

Artikkel 8 i Den europeiske unions pakt om
grunnleggende rettigheter anerkjenner retten til vern
av personopplysninger. CPCS bør sikre at de ulike
forpliktelsene og ansvarsområdene som deles mellom
Kommisjonen og medlemsstatene med hensyn til
bestemmelsene om vern av personopplysninger, er
tydelige, og at de registrerte gis informasjon og enkel
tilgang til ordninger for å ivareta sine rettigheter.

6)

Det bør fastsettes retningslinjer for gjennomføringen
av bestemmelsene om vern av personopplysninger
i CPCS (heretter kalt «retningslinjene») for å sikre
at bestemmelsene om vern av personopplysninger
overholdes når slike opplysninger behandles i CPCS.

7)

Tjenestemenn med ansvar for håndheving av
forbrukervernlovgivning bør oppfordres til å kontakte
sine nasjonale tilsynsmyndigheter for personvern for
å få veiledning og bistand med hensyn til hvordan
retningslinjene best kan gjennomføres i samsvar med
nasjonal lovgivning, og om nødvendig for å sikre at
framgangsmåtene for melding og forhåndskontroll i
forbindelse med behandling i CPCS blir fulgt på nasjonalt
plan.

8)

Det bør på det sterkeste oppfordres til deltakelse i
opplæringen som Kommisjonen organiserer for å bistå
med gjennomføringen av retningslinjene.

9)

Tilbakemelding til Kommisjonen om gjennomføringen
av retningslinjene bør gis senest to år etter at
denne rekommandasjon vedtas. Kommisjonen bør
deretter foreta en nærmere vurdering av nivået av
vern av personopplysninger i CPCS, og vurdere
om det er nødvendig med ytterligere tiltak, f.eks.
lovgivningsmessige tiltak.

Målet med systemet for forbrukervernsamarbeid (heretter
kalt «CPCS») er å legge forholdene til rette for at
offentlige håndhevingsmyndigheter på en sikkert måte
skal kunne utveksle opplysninger om mulige brudd på
forbrukervernlovgivningen.
Elektronisk utveksling av opplysninger mellom
medlemsstatene skal være i samsvar med bestemmelsene
om vern av personopplysninger fastsatt i 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(2) (heretter kalt «personverndirektivet») og
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 57 av 2.3.2011, s. 44, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 68/2012 av 30. mars 2012 om endring
av EØS-avtalens vedlegg XIX (Forbrukervern), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 59.
(1) EUT L 364 av 9.12.2004, s. 1.
(2) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31.

(3)

EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1.
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10) Det bør iverksettes nødvendige tiltak for å legge forholdene
til rette for at aktører og brukere av CPCS gjennomfører
retningslinjene. Nasjonale personvernmyndigheter og
EUs datatilsynsmann bør nøye overvåke utviklingen og
gjennomføringen av tiltak for vern av personopplysninger
i CPCS.

UTFORMET DENNE REKOMMANDASJON:

11) Retningslinjene utfyller kommisjonsvedtak 2007/76/
EF(1) og tar hensyn til uttalelsen fra arbeidsgruppen
for personvern i forbindelse med behandling av
personopplysninger, opprettet ved artikkel 29(2)
i personverndirektivet, og uttalelsen fra EUs
datatilsynsmann(3), opprettet ved artikkel 41 i
personvernforordningen –

Utferdiget i Brussel, 1. mars 2011.

Medlemsstatene bør følge retningslinjene fastsatt i vedlegget.

For Kommisjonen
John DALLI
Medlem av Kommisjonen

______

(1)
(2)
(3)

EUT L 32 av 6.2.2007, s. 192.
Uttalelse 6/2007/EF om personvernspørsmål knyttet til systemet for forbrukervernsamarbeid (CPCS) 01910/2007/EN — WP 130 — vedtatt 21. september 2007.
Uttalelse fra EUs datatilsynsmann, ref. 2010-0692.
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VEDLEGG

Retningslinjer for gjennomføringen av bestemmelsene om vern av personopplysninger i systemet for
forbrukervernsamarbeid (CPCS)
1. INNLEDNING
Samarbeid mellom nasjonale forbrukervernmyndigheter er avgjørende for at det indre marked skal virke på en
tilfredsstillende måte, ettersom en mangel på effektiv håndheving i tilfeller med handel over landegrensene svekker
forbrukernes tillit til å benytte seg av tilbud fra utlandet og dermed deres tiltro til det indre marked, og fører også til
konkurransevridning.
CPCS er et IT-verktøy opprettet ved CPC-forordningen og er en strukturert ordning for utveksling av opplysninger
mellom nasjonale forbrukervernmyndigheter som deltar i CPC-nettverket. Gjennom CPCS kan en offentlig myndighet
henvende seg til andre offentlige myndigheter i CPC-nettverket for bistand ved undersøkelser og behandling av mulige
krenkelser av EUs regelverk for forbrukervern, og for å treffe håndhevingstiltak for å stoppe ulovlig handelspraksis hos
selgere og leverandører som henvender seg til forbrukere i andre EU-stater. Anmodninger om opplysninger samt all
kommunikasjon mellom vedkommende offentlige myndigheter om anvendelsen av CPC-forordningen skjer gjennom
CPCS.
Formålet med CPC-forordningen er å bedre håndhevingen av forbrukervernregelverket i hele det indre marked ved at
det opprettes et nettverk av nasjonale håndhevingsmyndigheter fra hele EU, og å fastsette vilkårene for medlemsstatenes
samarbeid seg imellom. Ved CPC-forordningen ble det fastsatt at slik utveksling av opplysninger og anmodninger om
gjensidig bistand mellom nasjonale håndhevingsmyndigheter skulle utføres gjennom en utpekt database. CPCS ble
derfor utformet for å legge forholdene til rette for slikt administrativt samarbeid og slik utveksling av opplysninger med
sikte på håndheving av EUs regelverk for forbrukervern.
Omfanget av samarbeidet er begrenset til krenkelser innenfor Fellesskapet av de rettsakter som er oppført i vedlegget
til CPC-forordningen og som verner om forbrukernes kollektive økonomiske interesser.
2. RETNINGSLINJENES VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL
Disse retningslinjene tar sikte på å sikre balansen mellom et effektivt og virkningsfullt håndhevingssamarbeid mellom
vedkommende myndigheter i medlemsstatene samtidig som den grunnleggende retten til personvern og vern av
personopplysninger overholdes.
I personverndirektivet(1) er personopplysninger definert som alle opplysninger som er knyttet til en identifisert eller
identifiserbar fysisk person, der en identifiserbar person er en person som kan identifiseres, direkte eller indirekte,
nærmere bestemt med henvisning til et identifikasjonsnummer eller til en eller flere faktorer som er spesifikke for
personens fysiske, fysiologiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet.
Ettersom nasjonale tjenestemenn med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivningen (saksbehandlere)
som bruker CPCS, ikke alltid er sakkyndige på området vern av personopplysninger, og ikke alltid er tilstrekkelig
oppmerksomme på kravene til vern av personopplysninger som deres egen nasjonale personvernlovgivning pålegger
dem, er det tilrådelig å utarbeide retningslinjer for brukere av CPCS der det forklares hvordan CPCS fungerer i praksis
med hensyn til vern av personopplysninger samtidig som det gis nærmere informasjon om de sikkerhetstiltakene som
er innebygd i systemet og mulig risiko knyttet til bruken av det.
Retningslinjene skal dekke de viktigste spørsmålene knyttet til vern av personopplysninger i forbindelse med CPCS,
og gi en brukervennlig forklaring som alle brukere av CPCS kan rådføre seg med. Retningslinjene gir imidlertid ikke
noen utfyllende analyse av hvilke følger CPCS kan få for personvernet.
Det anbefales på det sterkeste at personvernmyndighetene i medlemsstatene blir rådspurt for å sikre at retningslinjene
utfylles med særlige forpliktelser fastsatt i nasjonal personvernlovgivning. CPCS-brukere kan også få ytterligere støtte
og veiledning fra nasjonale personvernmyndigheter for å sikre at kravene til vern av personopplysninger blir oppfylt.
En liste over disse myndighetene samt kontaktopplysninger og nettsteder finnes her:
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/nationalcomm/#eu
Det bør understrekes at behandling av personopplysninger bør utføres i samsvar med de særlige prinsippene og
vilkårene fastsatt i personverndirektivet. Saksbehandlere har innenfor rammen av CPC-forordningen rett til å utveksle
opplysninger, herunder personopplysninger, gjennom CPCS, dersom formålet med behandlingen er å stanse en
krenkelse av EUs regelverk for forbrukervern, som oppført i vedlegget til CPC-forordningen. Før slike opplysninger
behandles skal det imidlertid foretas en nøye vurdering for å påse at prinsippene for vern av personopplysninger blir
overholdt, og at behandlingen er strengt nødvendig for å nå målene med CPC-forordningen.
(1)

Artikkel 2 bokstav a)
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Saksbehandlerne som har tilgang til CPCS, skal med dette for øye i hvert enkelt tilfelle foreta en vurdering før noen
form for behandling av personopplysninger kan utføres(1). Formålet med disse retningslinjene er å bistå saksbehandlere
i denne vurderingen ved å utforme noen retningsgivende prinsipper for vern av personopplysninger som skal tas i
betraktning.
Målet er også å oppklare noen av de kompliserte aspektene ved CPCS-arkitekturen med hensyn til felles behandling
av opplysninger og felles kontroll, ved å fastsette rollene til Kommisjonens og medlemsstatenes vedkommende
myndigheter som «felles behandlingsansvarlige» for datautvekslingen innenfor CPCS.
3. CPCS — ET IT-VERKTØY FOR HÅNDHEVINGSSAMARBEID
CPCS er et IT-verktøy som er utformet og vedlikeholdes av Kommisjonen i samarbeid med medlemsstatene. Formålet
med CPCS er å bistå medlemsstatene med den praktiske gjennomføringen av EUs regelverk for forbrukervern. CPCS
benyttes av CPC-nettverket, som består av offentlige myndigheter som medlemsstatene og EØS-statene har utpekt til
å samarbeide og utveksle opplysninger i forbindelse med håndhevingen av regelverket for forbrukervern, som fastsatt
i CPC-forordningen.
Artikkel 10 i CPC-forordningen slår fast at
«Kommisjonen skal administrere en elektronisk database for lagring og behandling av opplysninger den mottar etter
artikkel 7, 8 og 9. Kun vedkommende myndigheter skal ha tilgang til opplysningene i databasen.»
I artikkel 12 nr. 3 i CPC-forordningen tilføyes følgende:
«Anmodninger om bistand og all formidling av opplysninger skal skje skriftlig på et standardskjema og oversendes
elektronisk via databasen omhandlet i artikkel 10.»
CPCS legger forholdene til rette for samarbeid og utveksling av opplysninger begrenset til krenkelser innenfor
Fellesskapet av de direktiver og forordninger som er oppført i vedlegget til CPC-forordningen, og som omhandler
en rekke emner, herunder urimelig handelspraksis, fjernsalg, forbrukerkreditt, pakkereiser, urimelige kontraktsvilkår,
deltidsbruk («time-share»), e-handel og annet. CPCS kan ikke benyttes ved utveksling av opplysninger på områder av
regelverket som ikke er særskilt oppført i dette vedlegg.
Eksempler:
I.

En næringsdrivende etablert i Belgia benytter urimelige vilkår overfor forbrukere bosatt i Frankrike, noe som
krenker direktivet om urimelige kontraktsvilkår. Forbrukermyndigheten i Frankrike kan benytte CPCS til å
sende en anmodning til forbrukermyndigheten i Belgia om å treffe alle nødvendige håndhevingstiltak som er
tilgjengelige i Belgia, mot vedkommende næringsdrivende for så raskt som mulig å bringe denne krenkelsen
innenfor Fellesskapet til opphør.

II. Forbrukermyndigheten i Danmark mottar klager om at et bestemt nettsted benytter bedragersk og villedende
handelspraksis til skade for forbrukerne. Nettstedets server befinner seg i Sverige. Den danske forbrukermyndigheten
trenger opplysninger om nettstedet. Myndigheten kan derfor benytte CPCS til å rette en anmodning om opplysninger
til den svenske forbrukermyndigheten, som har plikt til å levere disse opplysningene.
Opplysningene lastes opp av medlemsstatene og lagres i CPCS, der de medlemsstatene som opplysningene er rettet
til, har tilgang til dem, og opplysningene kan senere slettes av Kommisjonen(2). CPCS benyttes til å lagre og utveksle
opplysninger gjennom et effektivt og sikkert kommunikasjonssystem.
Fra et personvernperspektiv skaper opprettelsen av en slik database alltid en viss risiko med hensyn til den grunnleggende
retten til vern av personopplysninger: Deling av flere opplysninger enn det som strengt tatt er nødvendig for et effektivt
samarbeid, oppbevaring av opplysninger som skulle vært slettet og opplysninger som ikke lenger er nøyaktige eller som
ikke er korrekte, samt at rettighetene til de registrerte og forpliktelsene til de behandlingsansvarlige for opplysningene
ikke blir overholdt. Det er derfor nødvendig å håndtere slik risiko ved å sikre at brukerne av CPCS er godt informert
om og opplært i bestemmelsene om vern av personopplysninger og i stand til å sikre at gjeldende regelverk om vern av
personopplysninger blir overholdt.
4. JURIDISKE OG TILSYNSMESSIGE RAMMER FOR VERN AV PERSONOPPLYSNINGER
Den europeiske union har siden 1995 hatt en etablert rettslig ramme for vern av personopplysninger ved
personverndirektivet(3), som styrer medlemsstatenes behandling av personopplysninger, og personvernforordningen(4),
som styrer Den europeiske unions institusjoners og organers behandling av personopplysninger. Anvendelsen av
regelverket om vern av personopplysninger er for tiden avhengig av hvem CPCS-aktøren eller -brukeren er.
(1)
(2)
(3)
(4)

Det skal bemerkes at prinsippene for vern av personopplysninger får anvendelse både på opplysninger som er lagret elektronisk og
opplysninger på papir.
Når det gjelder særlige regler for sletting av opplysninger, se : Vedtak 2007/76/EF og «The Consumer Protection Cooperation
Network: Operating Guidelines».
Direktiv 95/46/EF.
Forordning (EF) nr. 45/2001.
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Kommisjonens behandling av slike opplysninger styres av personvernforordningen, og behandlingen av slike
opplysninger som foretas av saksbehandlere hos vedkommende nasjonale håndhevingsmyndigheter, styres av nasjonale
lover og forskrifter som innarbeider personverndirektivet i nasjonal lovgivning.
De to hovedaktørene med særskilte roller i CPCS, Kommisjonen og utpekte vedkommende myndigheter, har i egenskap
av å være felles behandlingsansvarlige en plikt til å melde sine respektive behandlingsoperasjoner til vedkommende
tilsynsmyndigheter og oversende dem til forhåndskontroll, og å sikre at bestemmelsene om vern av personopplysninger
overholdes. Nasjonale lover og forskrifter som innarbeider personverndirektivet i nasjonal lovgivning, kan imidlertid
gi unntak fra kravene til melding og forhåndskontroll.
Harmoniseringen av lover og forskrifter om vern av personopplysninger var ment både å sikre godt vern
av personopplysninger og å verne fysiske personers grunnleggende rettigheter, og samtidig tillate fri flyt av
personopplysninger mellom medlemsstatene. Gitt at de nasjonale gjennomføringstiltakene kan føre til ulike bestemmelser,
oppfordres brukere av CPCS, for å sikre samsvar med bestemmelsene om vern av personopplysninger, til å drøfte disse
retningslinjene med sine nasjonale personvernmyndigheter, ettersom bestemmelsene for eksempel kan variere med
hensyn til hvilke opplysninger som kan gis til enkeltpersoner, eller plikten til å varsle personvernmyndighetene om
visse behandlingsoperasjoner som gjelder personopplysninger.
Et viktig trekk ved EUs rettslige ramme for vern av personopplysninger er at den er underlagt tilsyn utført av uavhengige
personvernmyndigheter. Borgerne har rett til å levere inn klager til disse myndighetene og få en rask løsning på
eventuelle saker om vern av personopplysninger utenfor domstolene. De nasjonale personvernmyndighetene fører
tilsyn med behandlingen av personopplysninger på nasjonalt plan, og EUs datatilsynsmann(1) fører tilsyn med EUs
institusjoners behandling av personopplysninger. Kommisjonen er dermed underlagt tilsyn av EUs datatilsynsmann, og
andre brukere av CPCS er underlagt tilsyn av nasjonale personvernmyndigheter.
5. HVEM ER HVEM I CPCS? — SPØRSMÅLET OM FELLES BEHANDLINGSANSVAR
CPCS er et tydelig eksempel på felles behandlingsoperasjoner og felles behandlingsansvar. Mens bare vedkommende
myndigheter i medlemsstatene samler inn, registrerer, videreformidler og utveksler personopplysninger, har
Kommisjonen ansvar for lagring og sletting av slike opplysninger på sine servere. Kommisjonen har ikke tilgang til
disse personopplysningene, men anses som systemadministrator og systemoperatør.
Fordelingen av ulike oppgaver og ansvarsområder mellom Kommisjonen og medlemsstatene kan dermed sammenfattes
slik:
–

Den enkelte vedkommende myndighet er ansvarlig for egen databehandling.

–

Kommisjonen er ikke bruker, men systemoperatør, primært med ansvar for vedlikeholdet av og sikkerheten ved
systemarkitekturen. Kommisjonen har imidlertid også tilgang til varsler, tilbakemeldinger og andre saksrelaterte
opplysninger(2). Formålet med Kommisjonens tilgang er å overvåke anvendelsen av CPC-forordningen samt
regelverket for forbrukervern oppført i vedlegget til CPC-forordningen, og å sammenstille statistiske opplysninger
i forbindelse med utførelsen av disse oppgavene. Kommisjonen har imidlertid ikke tilgang til opplysningene i
anmodninger om gjensidig bistand og håndheving, ettersom disse utelukkende er rettet til medlemsstatenes
vedkommende myndigheter som håndterer den aktuelle saken. CPC-forordningen gir imidlertid Kommisjonen
mulighet til å bistå vedkommende myndigheter i visse tvister(3) og Kommisjonen kan inviteres til å delta i en
samordnet undersøkelse av saker der mer enn to medlemsstater er involvert(4).

–

CPCS-aktørene har felles ansvar med hensyn til behandlingens legitimitet, utlevering av opplysninger og rettigheter
for tilgang, innvendinger og retting.

–

Både Kommisjonen og vedkommende myndigheter har i sine roller som behandlingsansvarlige, hver for seg
ansvar for å sikre at bestemmelsene knyttet til deres databehandlingsoperasjoner er forenlige med bestemmelsene
om vern av personopplysninger.

6. AKTØRER OG BRUKERE I CPCS
Det finnes ulike tilgangsprofiler innenfor CPCS: tilgangen til databasen er begrenset og forbeholdt en navngitt
tjenestemann hos en vedkommende myndighet (godkjent bruker), og kan ikke overføres til andre. Anmodninger om
tilgang til CPCS kan bare gis til de tjenestemenn som er meldt til Kommisjonen av medlemsstatenes vedkommende
myndigheter. Det kreves et brukernavn og et passord for å få adgang til systemet, som bare kan fås fra det enkelte
kontaktorganet.
Bare brukere hos vedkommende anmodet og anmodende myndighet har full tilgang til alle opplysninger som er
utvekslet om en gitt sak, noe som også omfatter alle vedlegg i saksmappen i CPCS. De enkelte kontaktorganene kan
bare lese nøkkelinformasjon om en sak, slik at de kan identifisere hvilken vedkommende myndighet anmodningen skal
formidles til. De kan ikke lese fortrolige dokumenter knyttet til en anmodning eller et varsel.
(1)
(2)
(3)
(4)

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS
Artikkel 8, 9, og 15 i forordning (EF) nr. 2006/2004 – CPC-forordningen
Artikkel 8 nr. 5 i forordning (EF) nr. 2006/2004 – CPC-forordningen.
Artikkel 9 i forordning (EF) nr. 2006/2004 – CPC-forordningen.
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I håndhevingssaker deles generelle opplysninger mellom brukere hos alle vedkommende myndigheter som er meldt
som ansvarshavende for de bestemmelser som krenkelsen gjelder. Dette gjøres gjennom meldingene. Disse meldingene
bør gi en generell beskrivelse av en sak, og bør ikke inneholde personopplysninger. Det kan forekomme unntak, for
eksempel navn på selger eller leverandør (dersom dette er en fysisk person).
Kommisjonen har ingen tilgang til anmodninger om opplysninger og håndheving eller til fortrolige dokumenter, men
mottar meldinger og varsler.
7. PRINSIPPER FOR VERN AV PERSONOPPLYSNINGER SOM FÅR ANVENDELSE PÅ UTVEKSLING AV
INFORMASJON
CPCS-brukere i medlemsstatene kan bare behandle personopplysninger under de forhold og i samsvar med de
prinsipper som er fastsatt i personverndirektivet. Den behandlingsansvarlige har ansvar for å sikre at prinsippene for
vern av personopplysninger blir overholdt når personopplysninger blir behandlet i CPCS.
Det skal også bemerkes at både bestemmelser om fortrolighet og om vern av personopplysninger får anvendelse på
CPCS. Bestemmelser om fortrolighet og taushetsplikt kan få anvendelse på opplysninger generelt, mens bestemmelser
om vern av personopplysninger er begrenset til personopplysninger.
Det er viktig å huske på at CPCS-brukere i medlemsstatene har ansvar for mange andre behandlingsoperasjoner og ikke
nødvendigvis er eksperter på personvern. Etterlevelse av personvernbestemmelsene i CPCS behøver ikke være unødig
komplisert eller medføre en urimelig stor administrativ byrde. Den behøver heller ikke utformes som et universalsystem
som passer for alle. Disse retningslinjene er anbefalinger for behandling av personopplysninger, og det bør tas hensyn
til at ikke alle opplysninger som utveksles i CPCS, er personopplysninger.
Før hver overføring av opplysninger til CPCS skal tjenestemenn med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning
vurdere om personopplysningene som skal oversendes, er strengt nødvendige for å oppnå et effektivt samarbeid, og
ta i betraktning hvem de oversender personopplysningene til. Tjenestemenn med håndhevingsansvar skal vurdere om
mottakeren strengt tatt har behov for å motta disse opplysningene for å kunne behandle et varsel eller en anmodning
om gjensidig bistand.
Følgende liste med grunnleggende prinsipper for vern av personopplysninger er utarbeidet for å bistå tjenestemenn med
ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning og som har tilgang til CPCS, med å foreta en vurdering i den enkelte
sak om bestemmelsene om vern av personopplysninger knyttet til behandling av personopplysninger, blir overholdt
hver gang de behandler personopplysninger i systemet. Tjenestemenn med håndhevingsansvar bør derfor også
huske på at det på nasjonalt plan kan foreligge unntak fra og restriksjoner på anvendelsen av prinsippene for vern av
personopplysninger som er oppført nedenfor, og de bør derfor rådføre seg med sine nasjonale personvernmyndigheter(1).
Hvilke prinsipper for vern av personopplysninger skal iakttas?
De generelle prinsippene for vern av personopplysninger som skal iakttas før all behandling av personopplysninger, er
hentet fra personverndirektivet. Ettersom det nevnte direktivet er innarbeidet i nasjonal lovgivning, bør saksbehandlere
huske på å rådføre seg med nasjonale datatilsynsmyndigheter om anvendelsen av prinsippene oppført nedenfor, og de
rådes til å undersøke om det foreligger unntak fra eller restriksjoner på anvendelsen av disse prinsippene.
Prinsippet om gjennomsiktighet
I henhold til personverndirektivet har de registrerte rett til å bli underrettet når deres personopplysninger blir behandlet.
Den behandlingsansvarlige skal oppgi navn og adresse, formålet med behandlingen, mottakerne av opplysningene og
alle andre opplysninger som kreves for å sikre at behandlingen skjer på korrekt måte(2).
Opplysninger kan bare behandles under følgende omstendigheter(3):
–

når den registrerte har gitt sitt samtykke,

–

når behandlingen er nødvendig for å oppfylle eller inngå en kontrakt,

–

når behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse,

–

når behandlingen er nødvendig for å verne den registrertes vitale interesser,

(1)
(2)
(3)

Artikkel 11 nr. 2 og artikkel 13 i direktiv 95/46/EF.
Artikkel 10 og artikkel 11 i direktiv 95/46/EF.
Artikkel 7 i direktiv 95/46/EF.

25.8.2016

25.8.2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

–

når behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve en offentlig myndighet
som er pålagt den behandlingsansvarlige eller en tredjemann som opplysningene er formidlet til,

–

når behandlingen er nødvendig av hensyn til de rettmessige interessene til den behandlingsansvarlige eller til den
eller de tredjemenn som opplysningene er formidlet til.

Prinsippet om lovlighet og rimelighet
Personopplysninger kan ikke samles inn eller behandles på måter som ikke er rimelige og lovlige, og skal heller ikke
benyttes til formål som ikke er forenlige med formålene fastsatt i CPC-forordningen. For at behandlingen skal være
lovlig, skal saksbehandlere påse at de har gode grunner som berettiger behovet for behandling. Behandlingen skal
utføres for bestemte, uttrykkelig angitte og berettigede formål, og videre behandling kan bare skje på en måte som er
forenlig med disse formålene(1). Dette kan bare skje med hjemmel i CPC-forordningen.
For at behandlingen skal være rimelig, skal de registrerte underrettes om formålene med behandlingen av deres
personopplysninger, og om at de har rett til tilgang, retting og innvending.
Prinsippet om forholdsmessighet, nøyaktighet og lagringstider
Opplysningene skal være forholdsmessige, fyllestgjørende, relevante og ikke omfatte mer enn det som er nødvendig
for de formål de samles inn og/eller viderebehandles for. Opplysningene skal være nøyaktige og om nødvendig
være oppdaterte; alle rimelige tiltak må treffes for å sikre at opplysninger som er unøyaktige eller ufullstendige
med hensyn til de formål de ble samlet inn eller viderebehandlet for, blir slettet eller rettet; personopplysninger skal
oppbevares i en form som tillater at de registrerte kan identifiseres, men ikke lenger enn det som er nødvendig for de
formål som opplysningene ble samlet inn eller viderebehandlet for. Systemet skal ha innebygde sikkerhetstiltak for
personopplysninger som lagres i lengre perioder for historisk, statistisk eller vitenskapelig bruk.
Saksbehandlere skal vurdere om opplysningene de behandler, er strengt nødvendige for de aktuelle formålene.
Prinsippet om formålsbegrensning
Personopplysninger skal samles inn for bestemte, uttrykkelig angitte og berettigede formål og kan ikke viderebehandles
på en måte som ikke er forenlig med disse formålene, og den registrerte skal få kjennskap til dette. Saksbehandlere bør
bare behandle personopplysninger når det er et tydelig formål for denne behandlingen, dvs. at det er juridiske grunner
i CPC-forordningen som berettiger formidlingen av opplysninger.
Rett til tilgang
De registrerte har etter personverndirektivet(2) rett til å bli underrettet om at deres personopplysninger blir behandlet,
om formålene med behandlingen, om mottakerne av opplysningene og om at de har særlige rettigheter, dvs. rett til
informasjon og retting. De registrerte har rett til å få tilgang til alle opplysninger om dem som behandles. De registrerte
har også rett til å anmode om retting, sletting eller sperring av opplysninger som er ufullstendige, unøyaktige eller som
ikke blir behandlet i samsvar med bestemmelsene om vern av personopplysninger(3).
Følsomme opplysninger
Behandling av opplysninger som avslører rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religiøs eller
filosofisk overbevisning, medlemskap i fagforeninger, samt informasjonen om helse, seksuelle forhold, straffbare
forhold og strafferettslige dommer, er forbudt. Personverndirektivet(4) inneholder imidlertid visse unntak fra denne
bestemmelsen der følsomme opplysninger kan behandles på nærmere angitte vilkår(5). Ettersom CPCS-brukere kan
komme i en situasjon der de håndterer følsomme opplysninger(6), rådes de til å behandle følsomme opplysninger med
forsiktighet. CPCS-brukere anbefales å rådføre seg med nasjonale personvernmyndigheter om hvorvidt eventuelle
unntak kommer til anvendelse ved behandling av følsomme opplysninger.
Fritak
Når det gjelder forebygging, etterforskning, avsløring og rettsforfølging av straffbare handlinger, tillater
personverndirektivet enkelte fritak. Saksbehandlere bør søke råd i nasjonal lovgivning for å vurdere om og i hvilket
omfang slike fritak er mulige(7). Dersom slike fritak blir benyttet, anbefales det at de tydelig angis i vedkommende
myndighets personvernerklæringer.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i direktiv 95/46/EF.
Artikkel 10, 11 og 12 i direktiv 95/46/EF.
Artikkel 12 i direktiv 95/46/EF.
Artikkel 8 nr. 2 i direktiv 95/46/EF.
Artikkel 8 i direktiv 95/46/EF.
Kapittel 4 i vedlegg til vedtak 2007/76/EC.
Uttalelse 6/2007/EF om personvernspørsmål knyttet til systemet for forbrukervernsamarbeid (CPCS) 01910/2007/EN — WP 130
— vedtatt 21. september 2007, s. 24–26.
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Anvendelse av prinsippene for vern av personopplysninger
Anvendelsen av prinsippene for vern av personopplysninger på CPCSs virkemåte fører til følgende anbefalinger:
1) Bruken av CPCS bør være strengt begrenset til de formål som er fastsatt i CPC-forordningen. Artikkel 13 nr.
1 i CPC-forordningen slår fast at opplysninger som formidles, bare kan benyttes for å sikre at regelverket som
beskytter forbrukernes interesser, blir overholdt. Dette regelverket er oppført i vedlegget til CPC-forordningen.
2) Det anbefales at tjenestemenn med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning bruker de opplysninger de
har mottatt i forbindelse med en anmodning om gjensidig bistand eller et varsel, bare til saksspesifikke formål, i
strengt samsvar med de juridiske kravene til vern av personopplysninger og at det gjøres en forhåndsvurdering av
om behandlingen er nødvendig i forbindelse med undersøkelser som utføres ut fra en bredere samfunnsinteresse.
3) Ved formidling av opplysninger skal tjenestemenn med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning i den
enkelte sak foreta en vurdering av hvem som bør motta de opplysningene som skal behandles.
4) CPCS-brukere bør omhyggelig velge ut hvilke spørsmål de stiller i anmodningen om gjensidig bistand, og ikke be
om flere opplysninger enn nødvendig. Dette er ikke bare et spørsmål om å overholde prinsippene om datakvalitet,
men også et spørsmål om å redusere den administrative byrden.
5) Personverndirektivet(1) krever at personopplysninger skal være nøyaktige og oppdaterte. Det anbefales at
vedkommende myndighet som leverte opplysningene, bidrar til å sikre nøyaktigheten av opplysningene som er
lagret i CPCS. Hurtigmeldinger er lagt til som en funksjon i CPCS for regelmessig å minne saksbehandlere på å
kontrollere om personopplysningene er nøyaktige og oppdaterte.
6) En praktisk måte å underrette de registrerte om deres rettigheter på, er gjennom en nettside med en omfattende
personvernerklæring. Det anbefales at alle vedkommende myndigheter har en nettside med en personvernerklæring
på sine nettsteder. Hver slik personvernerklæring bør være i samsvar med opplysningsplikten som er fastsatt i
personverndirektivet, den bør inneholde en lenke til Kommisjonens nettside med personvernerklæring og
ytterligere opplysninger, blant annet kontaktopplysninger, om den berørte vedkommende myndighet og eventuelle
nasjonale restriksjoner på retten til tilgang eller informasjon. Alle involverte behandlingsansvarlige har ansvar for
å påse at slike personvernerklæringer blir offentliggjort.
7) Den registrerte kan anmode om tilgang til, retting og sletting av personopplysninger fra mer enn én kilde. Selv om
alle vedkommende myndigheter som behandlingsansvarlige har ansvar for egne databehandlingsoperasjoner, bør
det etterstrebes et samordnet svar på anmodninger som gjelder tverrnasjonale saker. Det anbefales at vedkommende
myndigheter i slike saker underretter andre berørte vedkommende myndigheter om at de har mottatt en slik
anmodning.
Når en vedkommende myndighet anser at den ved å etterkomme en slik anmodning kan påvirke en undersøkelses
eller håndhevingsprosedyre som utføres av andre vedkommende myndigheter, bør førstnevnte anmode om en
uttalelse fra sistnevnte før anmodningen etterkommes.
Den registrerte kan også henvende seg til Kommisjonen med sin anmodning. Kommisjonen kan bare etterkomme
en slik anmodning for opplysninger som den har tilgang til. Når Kommisjonen mottar en slik anmodning, bør
den rådføre seg med vedkommende myndighet som har gitt opplysningene. Dersom det ikke reises innvendinger
eller vedkommende myndighet ikke svarer innen et rimelig tidsrom, kan Kommisjonen bestemme om den vil
etterkomme anmodningen eller ikke, på grunnlag av personvernforordningen. Kommisjonen bør også anmode om
en uttalelse fra de vedkommende myndigheter hvis undersøkelser eller håndheving kan påvirkes som en følge av
at anmodningen etterkommes. Kommisjonen bør undersøke om det å legge inn ytterligere tekniske egenskaper i
CPCS, vil lette denne utvekslingen.
8) I henhold til vedtak 2007/76/EF om gjennomføringen av CPC skal det opprettes datafelter i CPCS for navnene
på medlemmer av ledelsen i selskaper. Tjenestemenn med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning
skal vurdere om det å inkludere denne typen personopplysninger er nødvendig for å løse saken. En vurdering i
hver enkelt sak av hvorvidt det er nødvendig å ta med navnene på medlemmer av selskapsledelsen i det angitte
datafeltet, skal foretas før hver opplysninger lates opp i CPCS, og før det blir sendt varsel eller anmodning om
gjensidig bistand til en annen vedkommende myndighet.
9) Vedtak 2007/76/EF om gjennomføringen av CPC krever at vedkommende myndighet som overfører opplysninger
eller håndhevingsanmodninger eller varsler, skal angi om opplysningene skal behandles fortrolig. Dette skal angis
i hver enkelt sak. Likedan skal den anmodede myndighet, når denne gir opplysninger, angi om opplysningene skal
behandles fortrolig. I CPCS er det satt som standardverdi at CPCS-brukere eksplisitt må fjerne merkingen ved
fortrolighetsfeltet for å gi tilgang til dokumenter.
(1)

Artikkel 6 nr. 1 bokstav d) i direktiv 95/46/EF.
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8. CPCS OG PERSONVERN
Et miljø som fremmer personvernet
CPCS er utformet med kravene i personvernregelverket for øye:
–

CPCS benytter «s-TESTA», som står for «secured Trans European Services for Telematics between
Administrations». Dette systemet er en styrt, pålitelig og sikker alleuropeisk kommunikasjonsplattform for EU og
de nasjonale forvaltningene. s-TESTA-nettet er basert på en dedikert privat infrastruktur som er fullstendig atskilt
fra internett. Systemets utforming omfatter egnede sikkerhetstiltak for å sikre best mulig vern av nettet. Nettet er
underlagt en sikkerhetsakkreditering slik at det er egnet for overføring av informasjon som er klassifisert på nivået
«EU Restricted».

–

En rekke tekniske egenskaper er innført, så som sikre og personlige passord for tjenestemenn i meldte organer
med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning hos utpekte myndigheter, bruk av et sikkert nett
(s-TESTA), hurtigmeldinger som minner saksbehandlere på at de skal ta hensyn til bestemmelsene om vern
av personopplysninger når de behandler personopplysninger, oppretting av ulike brukerprofiler som regulerer
tilgangen til opplysningene avhengig av brukerrolle (vedkommende myndighet, det enkelte kontaktorganet eller
Kommisjonen), mulighet for å begrense tilgang til dokumenter ved å definere dem som fortrolige, samt meldingen
på CPCSs hjemmeside som viser til bestemmelser om vern av personopplysninger.

–

Gjennomføringsbestemmelser(1) som omfatter viktige aspekter som skal sikre at personvernet overholdes, tydelige
regler for sletting (hva slags opplysninger; hvordan og når opplysninger skal slettes), prinsipper som angir ulike
typer tilgang til opplysningene (bare direkte berørte vedkommende myndigheter har full tilgang, andre har bare
tilgang til generelle opplysninger).

–

Retningslinjer for bruk(2) som ytterligere tydeliggjør hva det skal tas hensyn til ved utfylling av de ulike datafeltene
og integrering av disse retningslinjene(3).

–

Årlige revisjoner for å sikre at vedkommende myndigheter verifiserer personopplysningenes nøyaktighet (merking
(«tagging») er planlagt, men ennå ikke gjennomført), og dessuten at saker blir lukket og/eller slettet som fastsatt
i bestemmelsene for å sikre at saker ikke blir glemt. Kommisjonen organiserer sammen med medlemsstatene
jevnlig en systematisk gjennomgåelse av saker som har vært åpne i et tidsrom som er vesentlig lenger enn den
gjennomsnittlige saksbehandlingstiden.

–

Automatisk sletting av saker om gjensidig bistand fem år etter at saken er avsluttet, slik det kreves i CPCforordningen.

–

CPCS er et IT-verktøy i stadig utvikling som skal være brukervennlig med hensyn til vern av personopplysninger.
Mange sikkerhetstiltak er allerede bygd inn i systemarkitekturen som beskrevet foran. Kommisjonen har til hensikt
å fortsette å utvikle og forbedre systemet ytterligere etter behov.

Ytterligere veiledning
Hvor lenge bør en sak lagres, og når bør den lukkes og slettes?
Bare Kommisjonen kan slette opplysninger fra CPCS(4), og den gjør vanligvis dette på anmodning fra en vedkommende
myndighet. Når vedkommende myndighet framsetter en slik anmodning, skal den angi grunnene for at opplysninger
bør slettes. Det eneste unntaket er anmodninger om håndheving. Disse slettes automatisk av Kommisjonen fem år etter
at saken er avsluttet av anmodende myndighet.
Det er fastsatt faste tidsfrister for å sikre sletting av opplysninger som det ikke lenger er behov for, som er unøyaktige,
som viser seg å være ubegrunnede, og/eller som har vært lagret i lengste tillatte tidsrom.
Hvorfor er lagringstiden for personopplysninger satt til fem år?
Formålet med lagringstiden er å gjøre det lettere for offentlige myndigheter med ansvar for håndheving av regelverket
som beskytter forbrukernes interesser, å samarbeide når de skal håndtere krenkelser innenfor Fellesskapet, og å bidra
til at det indre marked virker på en tilfredsstillende måte, til at håndhevingen av regelverket som beskytter forbrukernes
interesser er konsekvent og holder en høy standard, samt å bidra til at det føres tilsyn med at forbrukernes økonomisk
interesser beskyttes, og at det oppnås en stadig bedre standard på og konsekvens i håndhevingen. I løpet av lagringstiden
kan godkjente tjenestemenn med håndhevingsansvar som arbeider for den vedkommende myndighet som opprinnelig
behandlet en sak, få tilgang til saksopplysningene for å slå fast om saken er knyttet til mulige gjentatte krenkelser, noe
som bidrar til en bedre og mer effektiv håndheving.
(1)
(2)
(3)
(4)

Vedtak 2007/76/EF.
«The Consumer Protection Cooperation Network: Operating Guidelines» — godkjent av CPC-komiteen 8. juni 2010.
Innholdet i disse retningslinjene vil bli integrert i framtidig opplæring i CPCS.
Artikkel 10 i forordning (EF) nr. 2006/2004 om CPC og kapittel 2 i vedlegg til vedtak 2007/76/EC om gjennomføringen av CPC.
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Hvilke opplysninger kan inngå i diskusjonsforumet?
Diskusjonsforumet er tilknyttet CPCS, og er et verktøy som er ment for utveksling av opplysninger knyttet til f.eks.
ny håndhevingsmyndighet og beste praksis. Generelt bør diskusjonsforumet, selv om det ikke benyttes ofte av
tjenestemenn med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning, ikke brukes til å utveksle saksopplysninger, og
personopplysninger bør ikke gjengis her.
Hvilken type opplysninger kan inngå i de korte sammendragene og tilknyttede dokumenter?
Vedtak 2007/76/EF om gjennomføringen av CPC fastsetter at datafeltet for vedlagte dokumenter kan benyttes ved
varsler og anmodninger om opplysninger og håndheving. De korte sammendragene er felter der det gis en beskrivelse
av krenkelsen. Det anbefales at personopplysninger ikke tas med i de korte sammendragene, ettersom formålet med
dette datafeltet er å gi en generell beskrivelse av krenkelsen. Personopplysninger i vedlagte dokumenter som ikke er
strengt nødvendige, bør sladdes eller fjernes.
Hva menes med «rimelig grunn til mistanke» om at det er skjedd en krenkelse?
Begrepet «rimelig grunn til mistanke» skal tolkes i samsvar med nasjonal lovgivning. Det anbefales imidlertid at
mistanker om krenkelser bare tas med i CPCS dersom det foreligger noen form for bevis som understøtter at det har
skjedd eller trolig har skjedd en krenkelse.
Hva med formidling av opplysninger til tredjestater?
CPC-forordningen(1) fastsetter at opplysninger som formidles i henhold til CPC-forordningen, også kan formidles til
en myndighet i en tredjestat av en medlemsstat som har en bilateral avtale om bistand med vedkommende tredjestat,
forutsatt at det er innhentet samtykke fra vedkommende myndighet som opprinnelig formidlet opplysningene, og at
bestemmelsene om vern av personopplysninger er overholdt.
Dersom det ikke foreligger en internasjonal avtale om samarbeidsordninger ved gjensidig bistand(2) mellom Den
europeiske union og en tredjestat, bør alle bilaterale bistandsavtaler med en tredjestat inneholde fyllestgjørende
sikringstiltak for vern av personopplysninger og meldes til de relevante nasjonale tilsynsmyndighetene for personvern,
slik at det kan utføres forhåndskontroll, med mindre Kommisjonen har kommet til at vedkommende tredjestat sikrer
et fyllestgjørende nivå av vern av personopplysninger som blir formidlet fra Unionen i samsvar med artikkel 25 i
personverndirektivet.
__________________

(1)
(2)

Artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 2006/2004 – CPC-forordningen.
Artikkel 18 i forordning (EF) nr. 2006/2004 – CPC-forordningen.
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Nr. 47/917

2016/EØS/47/105

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 664/2011
av 11. juli 2011

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 om overføring av avfall for
å tilføye visse blandinger av avfall i vedlegg IIIA(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

og på grunnlag av denne vurderingen har den valgt ut en
liste over blandet avfall klassifisert under individuelle
oppføringer i Basel-konvensjonen for tilføyelse i vedlegg

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006.
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1013/2006 av 14. juni 2006 om overføring av avfall(1),
særlig artikkel 58 nr. 1 bokstav c), og

5)

Det er viktig å klargjøre hvilke framgangsmåter som
gjelder for overføring av blandet avfall klassifisert under en
enkelt oppføring i Basel-konvensjonen. For å muliggjøre
eksport av visse typer blandet avfall til stater som ikke
omfattes av OECD-rådets vedtak C(2001)107/endelig
versjon, med hensyn til revisjon av vedtak C(92)39/endelig
versjon om kontroll med grensekryssende transport av
avfall beregnet på gjenvinning (OECD‑vedtaket) ved
bruk av de alminnelige opplysningskravene fastsatt i
artikkel 18 i forordning (EF) nr. 1013/2006, er det for
nevnte stater nødvendig med en overgangsperiode før
de kan opplyse Kommisjonen om hvorvidt de relevante
typene av blandet avfall kan eksporteres til nevnte stat, og
om hvilke framgangsmåter for kontroll som gjelder.

6)

Forordning (EF) nr. 1013/2006 bør derfor endres.

7)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar
med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 39 i
europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF(2) —

ut fra følgende betraktninger:

1)

Finland har inngitt en anmodning til Kommisjonen om
at blandet avfall klassifisert under oppføring B3040 og
B3080 i Basel-konvensjonen vurderes for tilføyelse i
vedlegg IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006.

2)

Det forente kongerike har inngitt en anmodning til
Kommisjonen om at blandet avfall klassifisert under
oppføring B3020 i Basel-konvensjonen vurderes for
tilføyelse i vedlegg IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006.

3)

Kommisjonen har mottatt merknader fra Belgia, Tsjekkia,
Danmark, Tyskland, Italia, Luxembourg, Nederland,
Østerrike, Polen, Portugal, Romania, Slovenia, Finland
og Sverige med hensyn til hvorvidt det kan godtas å
blande avfall som hører inn under ulike strekpunkter
eller understrekpunkter i Basel-konvensjonens oppføring
B1010, B2010, B2030, B3010, B3020, B3030, B3040 og
B3050, med sikte på å vurdere det for tilføyelse i vedlegg
IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006. Kommisjonen har
tatt i betraktning disse merknadene og valgt ut en liste
over blandet avfall klassifisert under en enkelt oppføring
i Basel-konvensjonen for tilføyelse i vedlegg IIIA til
forordning (EF) nr. 1013/2006.

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Vedlegg IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006 endres i samsvar
med vedlegget til denne forordning.
Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

4)

Kommisjonen har vurdert anmodningene fra Finland og
Det forente kongerike samt medlemsstatenes merknader,

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 182 av 12.7.2011, s. 2, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 70/2012 av 30. mars 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 60.
(1) EUT L 190 av 12.7.2006, s. 1.

Når det gjelder eksport til stater som ikke omfattes av OECDvedtaket, får nr. 3 i vedlegg IIIA til forordning (EF) nr.
1013/2006, som endret ved denne forordning, anvendelse fra
og med 1. august 2012.
(2)

EUT L 312 av 22.11.2008, s. 3.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel, 11. juli 2011.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
______
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VEDLEGG
I vedlegg IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006 gjøres følgende endringer:
1) Nr. 2 skal lyde:
«2. Følgende typer av blandet avfall tilføyes i dette vedlegg:
a) blandet avfall klassifisert under Basel‑oppføring B1010 og B1050,
b) blandet avfall klassifisert under Basel‑oppføring B1010 og B1070,
c) blandet avfall klassifisert under Basel‑oppføring B3040 og B3080,
d) blandet avfall klassifisert under OECD‑oppføring GB040 og Basel‑oppføring B1100 begrenset til
hardsink (varmgalvanisering), sinkholdig slagg (dross), avrakingsslagg (skimming) av aluminium unntatt
saltslagg og avfall av ildfaste fôringer, herunder digler, fra kobberstøping,
e) blandet avfall klassifisert under OECD‑oppføring GB040 og under Basel-oppføring B1070 og B1100
begrenset til avfall av ildfaste fôringer, herunder digler, fra kobberstøping.
Oppføringene i bokstav c) og d) får ikke anvendelse på eksport til stater som ikke omfattes av OECD‑vedtaket.»
2) Nytt nr. 3 skal lyde:
«3. Følgende typer av blandet avfall som er klassifisert under separate strekpunkter eller understrekpunkter i en
enkelt oppføring, tilføyes i dette vedlegg:
a) blandet avfall klassifisert under Basel-oppføring B1010,
b) blandet avfall klassifisert under Basel-oppføring B2010,
c) blandet avfall klassifisert under Basel-oppføring B2030,
d) blandet avfall klassifisert under Basel-oppføring B3010 og oppført under Plastskrap av ikke-halogenerte
polymerer og kopolymerer,
e) blandet avfall klassifisert under Basel-oppføring B3010 og oppført under Herdet harpiksavfall eller
kondenseringsprodukter,
f)

blandet avfall klassifisert under Basel-oppføring B3010 og oppført under perfluoralkoksylalkan,

g) blandet avfall klassifisert under Basel-oppføring B3020 begrenset til ubleket papir eller papp eller av
bølgepapir eller bølgepapp, annet papir eller papp, framstilt hovedsakelig av bleket kjemisk masse, ikke
gjennomfarget, papir eller papp som hovedsakelig er laget av mekanisk papirmasse (for eksempel aviser,
tidsskrifter og lignende trykksaker),
h) blandet avfall klassifisert under Basel-oppføring B3030,
i)

blandet avfall klassifisert under Basel-oppføring B3040,

j)

blandet avfall klassifisert under Basel-oppføring B3050.»
____________
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25.8.2016
Nr.
47/920

2016/EØS/47/106

KOMMISJONSVEDTAK
av 20. april 2009
om tekniske retningslinjer for fastsettelse av den økonomiske garantien i samsvar
med europaparlaments‑ og rådsdirektiv 2006/21/EF om håndtering av avfall fra
utvinningsindustrien
[meddelt under nummer K(2009) 2798]
(2009/335/EF)(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv
2006/21/EF av 15. mars 2006 om håndtering av avfall fra
utvinningsindustrien og om endring av direktiv 2004/35/EF(1),
særlig artikkel 22 nr. 1 bokstav c), og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

For å sikre at medlemsstatene anvender en felles
tilnærmingsmåte ved fastsettelsen av den økonomiske
garantien nevnt i artikkel 14 i direktiv 2006/21/EF, bør
det defineres et minste felles grunnlag for beregning av
garantien, særlig når det gjelder hvilke opplysninger
som det skal tas hensyn til, og hvilken metode som skal
anvendes for å beregne garantien,
Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra komiteen nedsatt ved artikkel 23 nr. 2 i direktiv
2006/21/EF —

GJORT DETTE VEDTAK:
Artikkel 1
1. Medlemsstatene og vedkommende myndigheter skal
legge følgende til grunn ved beregningen av den økonomiske
garantien nevnt i artikkel 14 i direktiv 2006/21/EF:
a) de sannsynlige virkningene av avfallsanlegget på miljøet
og menneskers helse,
b) definisjonen av rehabilitering, herunder etterbruk av
avfallsanlegget,

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 101 av 21.4.2009, s. 25, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 71/2012 av 30. mars 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 61.
(1) EUT L 102 av 11.4.2006, s. 15.

c) gjeldende miljøstandarder og miljømål, herunder
avfallsanleggets fysiske stabilitet, minstekrav til
kvalitetsstandarder for jord og vannressurser og høyeste
tillatte utslippsnivåer for forurensende stoffer,
d) de tekniske tiltak som er nødvendige for å nå miljømålene,
særlig tiltak rettet mot å sikre avfallsanleggets stabilitet og
begrense miljøskader,
e) de tiltak som kreves for å nå målene under og etter
avvikling, herunder rehabilitering av landområdet,
behandling og overvåking etter avviklingen, dersom det
kreves, og eventuelt tiltak for å gjenopprette det biologiske
mangfoldet,
f) beregnet tidsperspektiv for virkninger og påkrevde
risikoreduserende tiltak,
g) en vurdering av de kostnadene som er nødvendige for å
sikre rehabilitering av landområdet, avvikling og tiltak etter
avvikling, herunder eventuell overvåking eller behandling
av forurensende stoffer.

2. Vurderingen nevnt i bokstav g) skal foretas av uavhengige
og kvalifiserte tredjemenn, og skal ta hensyn til muligheten for
uforutsett eller tidlig avvikling.
Artikkel 2
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 20. april 2009.

For Kommisjonen
Stavros DIMAS
Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD

Nr. 47/921

2016/EØS/47/107

av 17. juni 2011
om endring av vedtak 2009/719/EF om løyve til at visse medlemsstatar reviderer dei årlege
programma sine for overvaking av BSE
[meld under nummeret K(2011) 4194]
(2011/358/EU)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

dyrehelsa i samband med revisjonen av ordninga for
overvaking av BSE i visse medlemsstatar(3) (heretter
kalla «fråsegna frå EFSA av 9. desember 2010»).
Når det gjeld fråsegna frå EFSA av 9. desember 2010,
vart BIOHAZ beden om å analysere dei tilgjengelege
opplysningane for dei 17 medlemsstatane som er oppførte
i vedtak 2009/719/EF, og for åtte andre medlemsstatar.
BIOHAZ gjekk ut frå at alle dei 25 medlemsstatane i
minst seks år hadde gjennomført ei overvakingsordning
og kontrolltiltak for BSE, slik det er fastsett i forordning
(EF) nr. 999/2001. Fråsegna frå EFSA av 9. desember
2010 stadfestar at BSE-epidemien har gått tilbake i dei 17
medlemsstatane som er oppførte i vedtak 2009/719/EF.

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske
unionen,

med tilvising 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), særleg artikkel 6 nr. 1b andre
leddet, og

ut frå desse synsmåtane:

1)

I forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsett reglar
for å førebyggje, motkjempe og utrydde spongiform
encefalopati som kan overførast (TSE) hjå dyr. I medhald
av forordninga skal kvar medlemsstat gjennomføre eit
årleg program for overvaking av TSE, i samsvar med
vedlegg III til den nemnde forordninga.

2)

I forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsett at dei
årlege overvakingsprogramma skal omfatte minst visse
delpopulasjonar av storfe som er nemnde i artikkel 6 i
den nemnde forordninga. Desse delpopulasjonane skal
omfatte alt storfe som er eldre enn 24 eller 30 månader,
og aldersgrensa er avhengig av dei kategoriane som er
oppførte i kapittel A del I nr. 2.1, 2.2 og 3.1 i vedlegg III
til den nemnde forordninga.

3)

4)

I vedlegget til kommisjonsvedtak 2009/719/EF av
28. september 2009 om løyve til at visse medlemsstatar
reviderer dei årlege programma sine for overvaking av
BSE(2) er det oppført 17 medlemsstatar som har løyve til å
revidere dei årlege overvakingsprogramma sine i samsvar
med forordning (EF) nr. 999/2001. Denne lista omfattar
alle medlemsstatar som var medlemmer av Unionen før
1. mai 2004, og dessutan Slovenia og Kypros.

Vitskapsgruppa for biologiske farar (BIOHAZ) under
Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik
(EFSA) vedtok 9. desember 2010 ei vitskapleg fråsegn
om ei andre ajourføring av risikoen for menneske- og

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 161 av 21.6.2011, s. 29, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 35/2012 av 30. mars 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 3.
(1) TEF L 147 av 31.5.2001, s. 1.
(2) TEU L 256 av 29.9.2009, s. 35.

5)

Fråsegna frå EFSA av 9. desember 2010 konkluderer
òg med at dersom aldersgrensa for BSE-prøvetaking
skulle aukast til 72 månader for friske, slakta storfe, ville
sannsynlegvis mindre enn eitt tilfelle av klassisk BSE
ikkje verte oppdaga i 2011. I tillegg konkluderte fråsegna
med at dersom BSE-prøvetaking av friske, slakta dyr
skulle ta slutt frå og med 1. januar 2013, ville mindre
enn eitt tilfelle av klassisk BSE ikkje verte oppdaga kvart
kalenderår frå og med 2013. Desse funna kan tyde på at
risikoen for menneske- og dyrehelsa vil vere svært liten
dersom den noverande BSE-prøvetakinga vert tilpassa i
samsvar med dette.

6)

På grunnlag av konklusjonane i fråsegna frå EFSA av
9. desember 2010 bør alderen for storfekategoriane
aukast for dyr som er omfatta av dei reviderte årlege
overvakingsprogramma
til
dei
medlemsstatane
som er oppførte i vedlegget til vedtak 2009/719/
EF. Medlemsstatar som har fått løyve til å revidere
dei årlege overvakingsprogramma sine, bør difor frå
og med 1. januar 2013 få høve til å nytte alternative
prøvetakingsplanar med tilsvarande verknad medan dei
tilpassar seg til den epidemiologiske situasjonen.

7)

Når det gjeld dei åtte medlemsstatane som ikkje er
oppførte i vedtak 2009/719/EF, konkluderer fråsegna frå
EFSA av 9. desember 2010 med at den epidemiologiske
situasjonen for klassisk BSE er ein annan for ei gruppe
som omfattar dei fem medlemsstatane Estland, Latvia,
Litauen, Ungarn og Malta , og for ei anna gruppe som
omfattar dei tre medlemsstatane Tsjekkia, Polen og
Slovakia.

8)

I gruppa med fem medlemsstatar har det ikkje vore påvist
tilfelle av BSE etter at ordninga for overvaking av BSE
i Unionen vart gjennomført fullt ut frå 1. mai 2004, og
den epidemiologiske situasjonen for klassisk BSE bør
reknast for å «minst tilsvare» situasjonen for dei 17
medlemsstatane som er oppførte i vedtak 2009/719/EF.

(3)

EFSA Journal 2010;8(12):1946.
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Ei liknande ordning for prøvetaking bør difor nyttast
på denne gruppa av 22 medlemsstatar, ettersom den
epidemiologiske situasjonen kan jamførast i alle statane.

20) Finland la 13. desember 2010 fram ei oppmoding for
Kommisjonen om revisjon av det årlege programmet sitt
for overvaking av BSE.

Fråsegna frå EFSA av 9. desember 2010 konkluderte
vidare med at tendensen når det gjeld epidemien av
klassisk BSE i Tsjekkia, Polen og Slovakia viser to
bølgjer i førekomsten av klassisk BSE per fødselskohort
og i gjennomsnittsalderen for dei påviste tilfella av
klassisk BSE. Dette mønsteret med ei andre bølgje gjer
det vanskeleg å trekkje klare parallellar mellom tendensen
for epidemien av klassisk BSE i dei 17 medlemsstatane
som alt er oppførte i vedtak 2009/719/EF, og i denne
gruppa på tre medlemsstatar. Fråsegna konkluderer med
at når det gjeld desse tre medlemsstatane, vil det for
tida ikkje vere føremålstenleg å gje noko overslag over
ikkje-påviste tilfelle av klassisk BSE dersom alderen for
prøvetaking skulle verte endra i denne gruppa.

21) Danmark la 14. desember 2010 fram ei oppmoding for
Kommisjonen om revisjon av det årlege programmet sitt
for overvaking av BSE.

10) Latvia la 26. mars 2010 fram ei oppmoding for
Kommisjonen om revisjon av det årlege programmet sitt
for overvaking av BSE.

24) Irland la 20. desember 2010 fram ei oppmoding for
Kommisjonen om revisjon av det årlege programmet sitt
for overvaking av BSE.

11) Estland la 16. juni 2010 fram ei oppmoding for
Kommisjonen om revisjon av det årlege programmet sitt
for overvaking av BSE.

25) Portugal la 23. desember 2010 fram ei oppmoding for
Kommisjonen om revisjon av det årlege programmet sitt
for overvaking av BSE.

12) Litauen la 7. oktober 2010 fram ei oppmoding for
Kommisjonen om revisjon av det årlege programmet sitt
for overvaking av BSE.

26) Kypros la 5. januar 2011 fram ei oppmoding for
Kommisjonen om revisjon av det årlege programmet sitt
for overvaking av BSE.

13) Luxembourg la 21. oktober 2010 fram ei oppmoding for
Kommisjonen om revisjon av det årlege programmet sitt
for overvaking av BSE.

27) Italia la 13. januar 2011 fram ei oppmoding for
Kommisjonen om revisjon av det årlege programmet sitt
for overvaking av BSE.

14) Tyskland la 27. oktober 2010 fram ei oppmoding for
Kommisjonen om revisjon av det årlege programmet sitt
for overvaking av BSE.

28) Nederland la 18. januar 2011 fram ei oppmoding for
Kommisjonen om revisjon av det årlege programmet sitt
for overvaking av BSE.

15) Hellas la 24. november 2010 fram ei oppmoding for
Kommisjonen om revisjon av det årlege programmet sitt
for overvaking av BSE.

29) Frankrike la 19. januar 2011 fram ei oppmoding for
Kommisjonen om revisjon av det årlege programmet sitt
for overvaking av BSE.

16) Slovenia la 26. november 2010 fram ei oppmoding for
Kommisjonen om revisjon av det årlege programmet sitt
for overvaking av BSE.

30) Ungarn la 11. februar 2011 fram ei oppmoding for
Kommisjonen om revisjon av det årlege programmet sitt
for overvaking av BSE.

17) Sverige la 30. november 2010 fram ei oppmoding for
Kommisjonen om revisjon av det årlege programmet sitt
for overvaking av BSE.

31) Malta la 14. februar 2011 fram ei oppmoding for
Kommisjonen om revisjon av det årlege programmet sitt
for overvaking av BSE.

18) Spania la 13. desember 2010 fram ei oppmoding for
Kommisjonen om revisjon av det årlege programmet sitt
for overvaking av BSE.

32) Oppmodingane som er lagde fram av desse 22
medlemsstatane, oppfyller alle krava til revisjon av
dei årlege overvakingsprogramma som er fastsette
i artikkel 6 nr. 1b i forordning (EF) nr. 999/2001 og
oppførte i kapittel A del I nr. 7 i vedlegg III til den nemnde
forordninga. Desse medlemsstatane bør difor få løyve til
å revidere dei årlege programma sine for overvaking av
BSE.

9)

19) Belgia la 13. desember 2010 fram ei oppmoding for
Kommisjonen om revisjon av det årlege programmet sitt
for overvaking av BSE.

22) Det sameinte kongeriket la 15. desember 2010 fram ei
oppmoding for Kommisjonen om revisjon av det årlege
programmet sitt for overvaking av BSE.
23) Austerrike la 15. desember 2010 fram ei oppmoding for
Kommisjonen om revisjon av det årlege programmet sitt
for overvaking av BSE.
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33) I artikkel 3 i rådsforordning (EØF) nr. 706/73 av 12. mars
1973 om fellesskapsbestemmelser som skal få anvendelse
for Kanaløyene og Isle of Man med hensyn til handel
med landbruksvarer(1) er det fastsett at veterinær- og
næringsmiddelregelverket til Unionen skal nyttast på
same vilkår på Kanaløyane og Isle of Man som i Det
sameinte kongeriket, med omsyn til landbruksvarer som
vert importerte til desse øyane eller eksporterte frå dei til
Unionen. Men desse øyane er for tida ikkje omfatta av
vedtak 2009/719/EF, ettersom Det sameinte kongeriket
ikkje hadde lagt fram dei relevante opplysningane då
vedtaket vart gjort.
34) Det sameinte kongeriket har no lagt fram dei relevante
opplysningane om den epidemiologiske situasjonen
og om gjennomføringa av regelverket til Unionen med
omsyn til BSE på Kanaløyane og Isle of Man. Desse
opplysningane viser at den epidemiologiske situasjonen
med omsyn til BSE på desse øyane kan jamførast med
situasjonen i Det sameinte kongeriket, og at alle dei
relevante krava som er fastsette i artikkel 6 nr. 1b og
oppførte i kapittel A del I nr. 7 i vedlegg III til forordning
(EF) nr. 999/2001, er oppfylte. Vedtak 2009/719/EF bør
difor nyttast på desse øyane.
35) 15. februar 2011 gav difor Det faste utvalet for
næringsmiddelkjeda og dyrehelsa ei positiv fråsegn om
utkastet til ei avgjerd om endring av vedtak 2009/719/EF
om løyve til at visse medlemsstatar reviderer dei årlege
programma sine for overvaking av BSE. Dette utkastet
til avgjerd, som likevel enno ikkje er vorte vedteke av
Kommisjonen, gjev dei 22 medlemsstatane løyve til
å nytte ei revidert og harmonisert ordning for BSEprøvetaking med verknad frå 1. juli 2011.
36) 13. april 2011 vedtok EFSA ei vitskapleg fråsegn om ei
ny vurdering av den risikoen for menneske- og dyrehelsa
som er knytt til revisjonen av ordninga for overvaking
av BSE i tre medlemsstatar i EU(2). Denne fråsegna
konkluderer med at med dei utfyllande opplysningane
frå ytterlegare eitt år med overvakingsresultat, dvs.
opplysningane for 2010, viser den modellen som er nytta,
at tilliten til prognosane for talet på tilfelle i kohortane
for Tsjekkia, Polen og Slovakia har auka monaleg sidan
2000. På bakgrunn av dette, og på grunnlag av resultata
frå den analysen som er gjord, konkluderer EFSA med at
BSE-epidemien no har gått monaleg tilbake i desse tre
medlemsstatane.
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39) Slovakia la 15. februar 2011 fram ei oppmoding for
Kommisjonen om revisjon av det årlege programmet sitt
for overvaking av BSE.

40) Polen la 26. april 2011 fram ei oppmoding for
Kommisjonen om revisjon av det årlege programmet sitt
for overvaking av BSE.

41) Oppmodingane som er lagde fram av desse tre
medlemsstatane, oppfyller alle krava til revisjon av
dei årlege overvakingsprogramma som er fastsette
i artikkel 6 nr. 1b i forordning (EF) nr. 999/2001 og
oppførte i kapittel A del I nr. 7 i vedlegg III den nemnde
forordninga. Desse medlemsstatane bør difor få løyve
til å revidere dei årlege programma sine for overvaking
av BSE, og ordninga for BSE-prøvetaking i desse tre
medlemsstatane bør tilpassast den ordninga som Det
faste utvalet for næringsmiddelkjeda og dyrehelsa gav ei
positiv fråsegn om 15. februar 2011.

42) Samstundes som det vert teke omsyn til dei nye omstenda
etter avstemminga, bør utkastet til avgjerd som Det
faste utvalet for næringsmiddelkjeda og dyrehelsa gav
ei positiv fråsegn om 15. februar 2011, ikkje vedtakast,
og eit nytt utkast til avgjerd om å utvide dei føresegnene
som alt er vedtekne, til òg å gjelde for Tsjekkia, Polen
og Slovakia, bør leggjast fram for Det faste utvalet for
næringsmiddelkjeda og dyrehelsa til fråsegn.

43) Vedtak 2009/719/EF bør difor endrast.

44) Denne avgjerda bør nyttast frå 1. juli 2011, slik at
medlemsstatane skal ha tilstrekkeleg tid til å tilpasse
framgangsmåtane sine for overvaking av BSE til dei
endringane av vedtak 2009/719/EF som vert gjorde ved
denne avgjerda.

45) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar
med fråsegna frå Det faste utvalet for næringsmiddelkjeda
og dyrehelsa —

TEKE DENNE AVGJERDA:
37) Fråsegna frå EFSA av 13. april 2011 konkluderer òg
med at dersom aldersgrensa for BSE-prøvetaking skulle
aukast til 72 månader for friske, slakta storfe, ville
sannsynlegvis mindre enn eitt tilfelle av klassisk BSE
ikkje verte oppdaga i 2012. Desse funna kan tyde på at
risikoen for menneske- og dyrehelsa vil vere svært liten
dersom den noverande BSE-prøvetakinga vert tilpassa i
samsvar med dette.
38) Tsjekkia la 10. februar 2011 fram ei oppmoding for
Kommisjonen om revisjon av det årlege programmet sitt
for overvaking av BSE.
( 1)
(2)

TEF L 68 av 15.3.1973, s. 1.
EFSA Journal 2011; 9(4):2142.

Artikkel 1
I vedtak 2009/719/EF vert det gjort følgjande endringar:

1) Artikkel 2 skal lyde:

«Artikkel 2
1. Dei reviderte årlege overvakingsprogramma skal
nyttast berre på storfe som er fødde i dei medlemsstatane
som er oppførte i vedlegget, og skal omfatte minst dei
følgjande kategoriane:
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a) alt storfe som er eldre enn 72 månader, og som er slakta
på vanleg måte for konsum eller i samband med ein
kampanje for utrydding av sjukdom, men som ikkje
viser kliniske teikn på sjukdom slik det er nemnt i
kapittel A del I nr. 2.2 i vedlegg III til forordning (EF)
nr. 999/2001,
b) alt storfe som er eldre enn 48 månader, og som
har gjennomgått naudslakting eller viser teikn til
sjukdom ved kontroll ante mortem slik det er nemnt i
kapittel A del I nr. 2.1 i vedlegg III til forordning (EF)
nr. 999/2001,
c) alt storfe som er eldre enn 48 månader slik det er nemnt
i kapittel A del I nr. 3.1 i vedlegg III til den nemnde
forordninga, som er daude eller slakta, men som ikkje
i) vart slakta med sikte på destruering i samsvar med
kommisjonsforordning (EF) nr. 716/96(1),
ii) vart slakta i samband med ein epidemi, til dømes
munn- og klauvsjuke,
iii) vart slakta for konsum.
2. Ved BSE-prøvetaking av storfe som tilhøyrer dei
kategoriane av dyr som er nemnde i nr. 1 og er fødde i ein
av dei medlemsstatane som er oppførte i vedlegget, skal dei
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aldersgrensene for prøvetaking som gjeld i medlemsstaten der
prøvene vert tekne, nyttast.
3. Som unntak frå nr. 1 bokstav a) kan medlemsstatar som
er oppførte i vedlegget, frå 1. januar 2013 avgjere om dei vil ta
årlege stikkprøver berre av eit minstetal av dei delpopulasjonane
som er nemnde i denne bokstaven.
______________
(1) TEF L 99 av 20.4.1996, s. 14.»
2) Vedlegget vert bytt ut med teksta i vedlegget til denne
avgjerda.
Artikkel 2
Denne avgjerda skal nyttast frå 1. juli 2011.
Artikkel 3
Denne avgjerda er retta til medlemsstatane.
Utferda i Brussel, 17. juni 2011.
For Kommisjonen
John DALLI
Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

«VEDLEGG
Liste over medlemsstatar og territorium som har løyve til å revidere dei årlege programma sine for overvaking
av BSE
–

Belgia

–

Tsjekkia

–

Danmark

–

Tyskland

–

Estland

–

Irland

–

Hellas

–

Spania

–

Frankrike

–

Italia

–

Kypros

–

Latvia

–

Litauen

–

Luxembourg

–

Ungarn

–

Malta

–

Nederland

–

Austerrike

–

Polen

–

Portugal

–

Slovakia

–

Slovenia

–

Finland

–

Sverige

–

Det sameinte kongeriket, Kanaløyane og Isle of Man»
________________________
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 328/2011
av 5. april 2011

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1338/2008 om
fellesskapsstatistikker over folkehelse og helse og sikkerhet på arbeidsplassen, med hensyn til
statistikker over dødsårsaker(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —
under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1338/2008 av 16. desember 2008 om fellesskapsstatistikker
over folkehelse og helse og sikkerhet på arbeidsplassen(1),
særlig artikkel 9 nr. 1, og

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
Virkeområde
Europeisk statistikk på området «dødsårsaker» skal omfatte
alle registrerte dødsfall og dødfødsler som inntreffer i hver
enkelt medlemsstat, og det skal skilles mellom personer som er
bosatt i medlemsstaten, og personer som ikke er det.

ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

4)

5)

Ved forordning (EF) nr. 1338/2008 ble det fastsatt en
felles ramme for systematisk utarbeiding av europeisk
statistikk på området folkehelse og helse og sikkerhet på
arbeidsplassen.
I henhold til artikkel 9 nr. 1 i forordning (EF)
nr. 1338/2008 er det nødvendig med gjennomføringstiltak
for å angi hvilke data og metadata som skal framlegges
over dødsårsaker som omfattes av vedlegg III til nevnte
forordning, og for å fastsette referanseperioder og
intervaller for framleggingen av dataene.
Fortrolige opplysninger som medlemsstatene sender
til Kommisjonen (Eurostat), bør håndteres i samsvar
med prinsippet om fortrolig behandling av statistiske
opplysninger som fastsatt i europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 223/2009 av 11. mars
2009 om europeisk statistikk(2), og i samsvar med
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001
av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse
med behandling av personopplysninger i Fellesskapets
institusjoner og organer og om fri utveksling av slike
opplysninger(3).
En nytte- og kostnadsanalyse er gjennomført og vurdert i
samsvar med artikkel 6 i forordning (EF) nr. 1338/2008.
Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar
med uttalelse fra Komiteen for det europeiske
statistikksystem —

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 90 av 6.4.2011, s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 73/2012 av 30. mars 2012 om endring
av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 64.
(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 70.
(2) EUT L 87 av 31.3.2009, s. 164.
(3) EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1.

Artikkel 2
Definisjoner
I denne forordning menes med:

a) «dødsfall» varig bortfall av alle tegn til liv på hvilket som
helst tidspunkt etter fødselen (opphør av vitale funksjoner
etter fødselen uten mulighet til gjenoppliving). Denne
definisjonen omfatter ikke dødfødsler,

b) «dødfødsel» fosterdød, dvs. dødsfall som inntreffer
før fullstendig utstøting eller ekstraksjon av
befruktningsproduktet fra moren, uavhengig av
svangerskapets lengde. Dødsfallet kjennetegnes ved at
fosteret etter å ha blitt skilt fra moren ikke puster eller viser
andre tegn til liv, for eksempel at hjertet slår, navlestrengen
pulserer eller at det er tydelig bevegelse i viljestyrte
muskler,

c) «gestasjonsalder» svangerskapets varighet målt fra første
dag i siste normale menstruasjonsperiode. Gestasjonsalder
måles i hele dager eller hele uker,

d) «neonatalt dødsfall» dødsfall som inntreffer i løpet av de 28
første levedøgn (dag 0-27),

e) «paritet» antall tidligere levendefødsler eller dødfødsler (0,
1, 2, 3 eller flere tidligere fødsler eller dødfødsler),

f) «andre dødsfall» dødsfall som inntreffer etter den neonatale
perioden, dvs. etter 28. levedøgn,
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b) fødselsvekt på minst 1 000 g, eller når fødselsvekt ikke kan
benyttes, gestasjonsalder på minst 27 hele uker, eller når
ingen av de to kan benyttes, lengde fra hode til hæl på minst
35 cm (variabel 10).

g) «underliggende dødsårsak» den sykdom eller skade som
innledet den hendelsesrekken som førte til døden, eller
omstendighetene rundt ulykken eller volden som medførte
den dødelige skaden,

Artikkel 4

h) «bosatt» bosatt på «vanlig bosted», som er det sted en person
til vanlig tilbringer døgnhvilen, uansett om det forekommer
midlertidig fravær på grunn av fritidsaktiviteter, ferie, besøk
hos venner og slektninger, forretningsreiser, medisinsk
behandling eller pilegrimsreiser.

Referanseperiode
Referanseperioden skal være ett kalenderår.
Medlemsstatene skal oversende alle opplysninger som angis
i denne forordning, til Kommisjonen (Eurostat) innen 24
måneder etter utgangen av referanseåret.

Bare følgende personer skal anses å ha vanlig bosted i det
gjeldende geografiske området:

Det første referanseåret skal være 2011.
Artikkel 5

i) de som i et sammenhengende tidsrom på minst tolv måneder
før referansedatoen har bodd på sitt vanlige bosted, eller

Metadata
Medlemsstatene skal oversende til Kommisjonen (Eurostat)
relevante opplysninger, herunder opplysninger om nasjonale
forskjeller med hensyn til definisjoner, dataenes dekning,
hvilken revisjon og oppdatering av Den internasjonale statistiske
klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer
(ICD) som benyttes, og de automatiske kodesystemene, i tillegg
til opplysninger om hvordan den underliggende dødsårsaken
velges og eventuelt endres.

ii) de som i løpet av de siste tolv månedene før referansedatoen
har kommet til sitt vanlige bosted i den hensikt å oppholde
seg der i minst ett år.
Dersom forholdene i punkt i) eller ii) ikke kan påvises, menes
med «vanlig bosted» det sted en person har lovlig eller registrert
bosted.
Artikkel 3

Artikkel 6

Nødvendige data

Innberetning av data og metadata til Kommisjonen
(Eurostat)

Medlemsstatene skal oversende til Kommisjonen (Eurostat)
listen over variabler fastsatt i vedlegget. Når det er mulig, skal
statistikk om bosatte som dør i utlandet, inkluderes.

Medlemsstatene skal oversende aggregerte data eller
mikrodata (endelige, validerte og godkjente) og metadata
som kreves i henhold til denne forordning, i samsvar med en
utvekslingsstandard fastsatt av Kommisjonen (Eurostat). Data
og metadata skal oversendes til Eurostat gjennom den sentrale
dataportalen.

For dødfødsler skal minst ett av tre rapporteringskriterier
benyttes i denne rekkefølgen: 1) fødselsvekt, 2) gestasjonsalder
og 3) lengde fra hode til hæl. Datainnsamlingen skal begrenses
til følgende grupper:

Artikkel 7

a) fødselsvekt fra 500 g til 999 g, eller når fødselsvekt ikke
kan benyttes, gestasjonsalder fra 22 til 27 hele uker, eller
når ingen av de to kan benyttes, lengde fra hode til hæl fra
25 til 34 cm (variabel 9), og

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, 5. april 2011.

For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
______

V
V
X
V
V
V
X
V

V

V
V

2) Kjønn

3) Underliggende dødsårsak i henhold til ICD (firesifret)

4) Alder (0 dager, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dager, 7-27 dager, 28-365 dager, 1 år, 2, 3, 4, 5-9,
… 85-89, … 105+)

5) Staten der hendelsen inntraff

6) Regionen der hendelsen inntraff (NUTS 2)

7) Bostedsregion (NUTS 2) / Morens bostedsregion (NUTS 2)

8) Bostedsstat / Morens bostedsstat

9) Første gruppe av dødfødsler
– fødselsvekt fra 500 g til 999 g, eller når fødselsvekt ikke kan benyttes
– gestasjonsalder fra 22 til 27 hele uker, eller når ingen av de to kan benyttes
– lengde fra hode til hæl fra 25 til 34 cm

10) Andre gruppe av dødfødsler
– fødselsvekt på minst 1 000 g, eller når fødselsvekt ikke kan benyttes
– gestasjonsalder på minst 27 hele uker, eller når ingen av de to kan benyttes
– lengde fra hode til hæl på minst 35 cm

11) Morens alder fordelt på aldersgruppe (yngre enn 15 år, deretter femårige
aldersgrupper inntil 49 år samt 50 år eller eldre)

12) Paritet

NB: C – obligatorisk, V – frivillig, X – ikke relevant.
(*) Frivillig for bosatte som dør utenlands.

C

Dødfødsler

1) Dødsår (dato for dødsfallet)

Variabler

V

V

X

X

X

C

C (*)

C

C

C

C

C

Neonatale dødsfall

Bosatte

X

X

X

X

X

C

C (*)

C

C

C

C

C

Andre dødsfall

Liste over variabler som skal sendes til Kommisjonen (Eurostat)

Vedlegg

V

V

V

V

V

V

V

V

X

V

V

C

Dødfødsler

V

V

X

X

C

V

C

C

C

C

C

C

Neonatale dødsfall

X

X

X

X

C

V

C

C

C

C

C

C

Andre dødsfall

Ikke bosatte som døde i innberettende stat
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